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“Arquitetura é estabelecer relações emocionantes com materiais brutos.”

- Le Corbusier, Por Uma Arquitetura.



CANTALICE II,  Aristóteles  S.  C.  Um Brutalismo Suave:  Traços  da 
Arquitetura em Pernambuco (1965-1980). Dissertação de Mestrado, 
Programa  de  Pós-graduação  em  Desenvolvimento  Urbano  da 
Universidade Federal de Pernambuco, 2009, 236p.

RESUMO:

Este  trabalho  procura  demonstrar  as  repercussões  da  arquitetura  ‘dita’  brutalista  em 
meados dos anos 1960’ a 1980’ indicando de que forma os arquitetos pernambucanos 
utilizaram e adaptaram esses componentes  e nuances construtivos  em voga a  partir 
dessa  nova  ‘sensibilidade’  construtiva  do  pós-guerra.  Além  da  historiografia  sobre  o 
período  indicado,  foram utilizados  conceitos  de  teóricos  da modernidade  como Adolf 
Loos;  John Ruskin;  Louis  Sullivan e Gottfried  Semper,  e  de autores contemporâneos 
como David Leatherbarrow, Kenneth Frampton e Gevork Hartoonian. A partir de 1966, os 
arquitetos  locais  passam  a  utilizar  aspectos  dessa  nova  ‘sensibilidade’  construtiva, 
influenciados tanto pela arquitetura internacional e paulista quanto por Delfim Amorim e 
por Acácio Borsoi, arquitetos que desde a década anterior tinham estabelecido às bases 
da arquitetura moderna pernambucana, essa arquitetura dita ‘brutalista’ se estabelece na 
produção local até meados de 1980, quando novas posições e materiais passam a ser 
utilizados  deixando  de lado  essa exploração  pelo  concreto,  pelo  saber  fazer  e  pelos 
materiais  utilizados  de  forma  rudimentar.  A  dissertação  analisa  essa  produção 
arquitetônica por meio das novas formas de organizar plantas e espaços internos, pela 
plástica  e  jogos  volumétricos,  pela  justaposição  e  tessitura  dos  materiais  e  pela 
desenvoltura dos sistemas estruturais. 

Palavras-chave: Arquitetura brutalista; ‘Sensibilidade’ construtiva do pós-guerra; Teóricos 
modernos; Arquitetura de Pernambuco.    

ABSTRACT:

This essay seeks to demonstrate the architectural repercussions of the so called ‘Brutalist’ 
movement  between  the  1960s  at  1980s  indicating  the  way  in  which  architects  from 
Pernambuco used and adapted the nuances and components of this new construction 
‘sensibility’ of the post-war. Beyond the period historiograph, modern concepts of theorists 
such  as:  Adolf  Loos;  John  Ruskin;  Louis  Sullivan  and  Gottfried  Semper,  and  of 
contemporary  theorists  such,  David  Leatherbarrow,  Kenneth  Frampton  and  Gevork 
Hartoonian was used in this analysis. By the beginning of 1966, several local architects 
start to make use of this new construction ‘sensibility’ under the influence of international 
and São Paulo architecture, as well as of Delfim Amorim and Acácio Borsoi, architects 
who establish since the last decade the basis of Pernambuco modern architecture, this so 
called ‘brutalist’ architecture established in local production until the mid 1980s, when new 
positions and materials pass to be explored by the local architects, who leaving behind 
this  exploration  of  concrete,  and  of  the  ‘knowhow’  and  the  rudimentary  utilization  of 
materials. The essay analyse this architectural production through new forms of plans and 
internal spaces organization, through plastic and volumetric shapes, through the material 
joint and tessiture and through the structural system. 

Key-words:  Brutalist  architecture;  Post-War  construction  ‘sensibility’;  Modern  theory; 
Pernambuco architecture.
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INTRODUÇÃO:

Ainda no início da faculdade, solicitaram-me para fazer um estudo de caso de 

algumas residências locais para termos uma base para nosso primeiro projeto 

(uma pequena residência). Nesta ocasião, consultei o professor Luiz Lacerda para 

conhecer sua residência,  que se mostrou totalmente diferente de meu limitado 

conceito de arquitetura de um estudante iniciante. Uma arquitetura diferente da 

praticada na minha época de estudante, de forma que, nesse dia, conheci o ‘dito’ 

Brutalismo. 

Nas  disciplinas  de  projeto  seguintes,  procurei  aprofundar  cada  vez  mais  o 

conhecimento  sobre  o  ‘brutalismo’,  entender  aqueles  conceitos  e  até  mesmo 

desenvolvê-los em meus projetos escolares. A procura da arquitetura brutalista 

por um maior entendimento e interação direta dos componentes construtivos com 

a solução da edificação mostra-se, de fato, como uma poderosa ferramenta de 

resolução  projetual.  Tais  aspectos  foram  importantes  referências  para  minha 

investigação projetual, e na pós-graduação tive a oportunidade de estudar a fundo 

essa arquitetura. 

O  fato  é  que,  desconsiderar  essa  produção  é  desconsiderar  um  importante 

capítulo de nossa produção arquitetônica, como afirma Ruth Verde Zein quando 

qualifica  a  produção  brasileira  dos  anos  1960’  e  1970’  como  um  ‘’período 
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esquecido  não  apenas  pela  historiografia  da  arquitetura  brasileira,  como 

igualmente  subestimado  na  historiografia  internacional  elaborada  a  partir  dos 

anos 1980’’  (ZEIN,  A Década Ausente).  Em Pernambuco não  foi  diferente.  A 

produção local e posterior a que sofreu repercussões do dito ‘brutalismo’ precisou, 

em  diversos  pontos,  se  apoiar  em  soluções  da  época.  Sendo  assim,  a 

necessidade  do  conhecimento  e  compreensão  dessa  produção  é  justa  e 

necessária ao arquiteto contemporâneo. 

O  Brutalismo  é  entendido  como  uma  tendência  arquitetônica  peculiar  que  se 

desenvolveu a partir do pós-guerra, mais especificamente, durante as décadas de 

1950’ a 1970’. O significado do termo ‘’Brutalismo’’ descreve um programa e uma 

atitude na arquitetura, expressado a partir de exposição de materiais, do resgate 

aos materiais tradicionais e dos volumes mais enfáticos. No entanto, em nossa 

análise,  evitamos  recair  na  noção  de  um  estilo  ‘brutalista’,  fechado  e  com 

intenções programáticas, mas sim, como uma nova sensibilidade comum a vários 

arquitetos atuantes entre o pós-guerra e os anos 1970’,demonstrando um valor ao 

saber  fazer  da  região,  estabelecendo  uma  maior  relação  com  a  cultura  e 

expressão local que procurava distanciar-se do internacionalismo do Movimento 

Moderno.    

Segundo Reyner Banham, o criador do termo Brutalismo foi Hans Asplund, em 

1950, para caracterizar uma casa projetada por dois colegas suecos (BANHAM, 

1967, p.10). Logo, o termo “Novo Brutalismo” ou ‘’New Brutalism’’ foi introduzido 

na Inglaterra e se tornou corrente nos círculos dos jovens arquitetos britânicos 

como os jovens Alison e Peter Smithson que projetaram a Escola de Hunstanton. 

Posteriormente, essa ‘sensibilidade’ brutalista difundiu-se de forma considerável 

pelo mundo, primeiramente na Europa e posteriormente nos Estados Unidos. A 

tendência tornou-se conhecida a partir de duas correntes principais. A primeira 

seguia  uma  leitura  mais  pura,  industrial  e  ética,  através  da  expressão  dos 

materiais industriais como o aço e o vidro. Enquanto que a segunda, procurava 

uma relação mais bruta e artística com a utilização dos materiais locais ‘como 

encontrados’,  procurando relação com a terra,  bem como, o uso extensivo do 

concreto aparente moldado em fôrmas texturizadas. Essa segunda corrente foi 
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desenvolvida na fase tardia de Le Corbusier e é reconhecida por Banham como 

um  dos  fatores  que  influenciaram  essa  nova  sensibilidade  inglesa  de  tijolo 

aparente  (BANHAM,  1967,  p.50).  Diversos  arquitetos  de  reconhecimento 

internacional  utilizaram desse ‘brutalismo corbusiano’,  e procuraram explorar a 

tradição em projetar, utilizando os materiais regionais e a leitura das novas formas 

orgânicas.  Tais  arquitetos  procuravam  expressar  o  concreto  bruto  como  um 

material ‘natural’  moldado, com a finalidade de atingir a estética necessária de 

forma inovadora. 

No  Brasil,  coube  principalmente  a  Vilanova  Artigas  a  difusão  dessa  nova 

sensibilidade por meio do movimento da ‘Escola Paulista’. A partir dela a tipologia 

da  casa  paulistana  passa  por  uma  reformulação  mais  abrangente.  As 

modificações elementares apresentam-se com uma nova divisão espacial interna 

e uma nova posição em relação ao tratamento dos materiais e componentes da 

obra. Os materiais expostos e o uso extensivo do concreto aparente observados 

na nova sensibilidade do pós-guerra são claramente encontrados na produção 

paulista. 

A arquitetura moderna pernambucana,  por sua vez, passa por um conjunto de 

diferentes influências a partir de 1950’ com a chegada do italiano Mario Russo, do 

carioca Acácio Gil Borsoi e com o português Delfim Amorim. No entanto, depois 

da  consolidação  dessa  arquitetura  em  meados  dos  anos  1960’  constatamos 

influências  da  ‘sensibilidade  brutalista’  na  arquitetura  local.   Amorim e  Borsoi 

passaram a utilizar desse novo cuidado construtivo, através do uso extensivo do 

concreto, do tijolo e dos volumes mais enfáticos, e, foram seguidos por uma série 

de discípulos provenientes da Faculdade de Arquitetura. 

A partir do panorama local, fazem-se jus para compreender as relações projetuais 

absorvidas  na  arquitetura  pernambucana  (entre  os  anos  1960’-1980’),  e  que 

guardam semelhanças com a  ‘sensibilidade’  Brutalista  responder  as  seguintes 

perguntas: 1. De que forma o ‘brutalismo’ desenvolveu-se em Pernambuco? 2. De 

que  forma  desenvolveu-se  a  configuração  de  materiais  na  arquitetura 

pernambucana dessa época? Para tal, foi feita uma amostragem da arquitetura 

produzida em Pernambuco entre 1965’-1985. Para se chegar a essa amostragem 
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fez-se  necessário  identificar  edificações  com  tendências  Brutalistas  de 

importância vital e catalogá-las com suas principais características que guardem 

semelhanças com o ‘brutalismo’. Logo em seguida, foi preciso analisar de que 

forma era entendido o emprego dos materiais, texturas, articulação dos materiais, 

composição de fachadas, e a questão da adaptação climática sobre a ótica dos 

materiais. 

A pesquisa pretende demonstrar de que forma os frutos do revisionismo do pós-

guerra  europeu  no  circuito  arquitetônico  repercutiram  na  arquitetura 

pernambucana.  Como  enfocamos  a  questão  tectônica  e  o  caráter  ético, 

procuramos  referir-nos  principalmente  a  visão  de  conceitos  desenvolvidos  por 

teóricos da modernidade como: Adolf Loos; John Ruskin; Louis Sullivan; Gottfried 

Semper,  e  de  teóricos  contemporâneos  como:  David  Leatherbarrow;  Kenneth 

Frampton e Gevork Hartoonian.  Através desses conceitos,  a pesquisa procura 

explanar  quais  os parâmetros utilizados pelos arquitetos locais  para criação e 

desenvolvimento das soluções de estrutura, de forma e de materiais, bem como, 

responder  se  eles  desenvolveram  uma  arquitetura  peculiar,  relacionando  o 

‘brutalismo’ com a prática projetual local. 

Sendo  assim,  o  resultado  esperado  dessa  pesquisa  é  o  reconhecimento  da 

importância  da  arquitetura  moderna  brasileira  e  especificamente  a recifense, 

demonstrando seus rumos e a forma que consolidou seus parâmetros e diretrizes. 

As  edificações  pernambucanas  que  demonstram  aspectos  da  ‘tendência 

brutalista’  são de importância  vital  para o patrimônio construído do estado de 

Pernambuco e ainda não são reconhecidas como tal.  Elas  podem prover  um 

entendimento mais amplo de como a nova ‘sensibilidade’ em arquitetura adaptou-

se a diferentes regiões, climas e culturas a partir das diferenças e particularidades 

de cada sítio. Além disso, a situação atual dessas edificações encontra-se em um 

estado de alerta, pois não são respeitadas como patrimônio arquitetônico, devido 

à  falta  de  consciência  da  importância  dessa  arquitetura  e  da  forma como os 

materiais são empregados nela, devido, sobretudo a carência de estudos nessa 

área que comprovem o seu valor.

4



O trabalho está dividido em sete capítulos, os três primeiros capítulos procuram 

estabelecer o contexto no qual essa arquitetura desenvolve-se, enquanto que os 

quatro últimos capítulos condensam a análise das obras por características. A 

parte teórica consiste dos seguintes capítulos: capítulo 1, que trata de explorar o 

entendimento  dos  teóricos  da  modernidade  e  contemporaneidade 

especificamente para o ‘brutalismo’; o capítulo 2, que trata de explorar o contexto 

internacional  e  brasileiro;  o  capítulo  3, que  num  primeiro  momento  trata  de 

demonstrar  a  arquitetura  pernambucana  produzida  antes  dessa  nova 

‘sensibilidade’;  no  segundo  momento  discorre  com  uma  análise  das  duas 

primeiras obras de valor considerável para a nova ‘sensibilidade’ brutalista e; num 

terceiro momento demonstra alguns arquitetos e obras de valor notável para a 

análise.

 

Os  capítulos  seguintes  procuram  mostrar  como  a  ‘sensibilidade’  brutalista 

influenciou na arquitetura pernambucana.  A análise das obras pernambucanas 

não foi efetuada de forma descritiva obra por obra, mas sim, por meio de análise 

de alguns temas que julgamos adequados para se conhecer a produção local. A 

discussão  desses  temas  da  nova  ‘sensibilidade’  na  arquitetura  local  foi 

desenvolvida nos capítulos seguintes, a saber: o capítulo 4, que trata de explorar 

as continuidades e rupturas em termos de soluções de planta e espaços internos, 

rupturas essas, influenciadas pela arquitetura ‘brutalista’ internacional ou nacional; 

o  capítulo 5, que trata de explorar a plástica e jogos volumétricos que buscam 

referências na arquitetura ‘brutalista’; e o  capítulo 6, que trata de demonstrar a 

justaposição e tessituras dos materiais, tanto de vedação, quanto de estrutura, 

que passariam a ser empregados, e sofreriam diversas adaptações encontradas 

tipicamente  no Pós-guerra;  e  o  capítulo  7,  que trata  de  demonstrar  quais  as 

soluções  estruturais  adaptadas  e  utilizadas  na  produção  local  na  época.  Ao 

considerarmos tal  formato de exposição aconselhamos que o leitor  verifique a 

descrição das principais  obras catalogada nos anexos,  antes de se dedicar  a 

análise por temas a partir do capítulo 4.
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EXISTE ALGO POR TRÁS DA PORTA: A TECTÔNICA

CAPÍTULO 1:



1. EXISTE ALGO POR TRÁS DA PORTA – A TECTÔNICA

A arquitetura é comumente vista  como um jogo objetivo  que equilibra relação 

econômica  e  razão  construtiva,  que  é  concretizado  por  meio  de  uma  forma 

construída, que é aceita e utilizada por usuários. No entanto, a arquitetura não se 

limita a estudos econômicos imediatos. O valor cultural da arquitetura fez evoluir 

sua forma de construção com base em um tipo de ‘lembrança construtiva’. Tal 

‘lembrança’  pode ser  vista  nas obras  ditas  ‘brutalistas’,  graças a  sua posição 

tipicamente construtiva que lhe confere uma diferença sensorial. Essa ‘lembrança’ 

viria  a relacionar a arquitetura com a cultura construtiva local,  a  ela deu-se o 

nome de tectônica.    

Quando nos aprofundamos no estudo dessas obras pernambucanas que buscam 

referência  ao  ‘brutalismo’,  vimos que os  aspectos  construtivos  foram bastante 

enfatizados,  sendo  assim,  faz-se válido  considerar  a  tectônica  como  um 

instrumento de análise. A construção, como fator tectônico, provavelmente está 

relacionada à noção de lugar, visto que a produção de uma tectônica inglesa é 

diferente de uma produção paulista. Da mesma forma, a produção local possui 

aspectos considerados, aos olhos dos teóricos, tectônicos, como é o caso das 

peculiares soluções de amortização climática. 

Nosso  enfoque  utilizará  a  teoria  da  tectônica  como  um  dos  caminhos  para 

compreensão e construção na época da arquitetura, dita ‘Brutalista’. Essa teoria 

será  analisada  particularmente  dentro  de  textos  de  críticos  e  historiadores 

contemporâneos,  como:  David  Leatherbarrow,  Kenneth  Frampton,  Gevork 

Hartoonian, Vittorio Gregoti e Marco Frascari; e será analisada a partir da ótica de 

arquitetos que refletiram sobre sua prática, relacionando-a com a tectônica em 

diferentes momentos históricos, como: Gottfried Semper, Louis Sullivan e Adolf 

Loos. 

No entanto, não devemos esquecer que a influência das formas e do emprego de 

materiais também são fatores primordiais para a análise. Sendo assim, o conjunto 

de aspectos de análise enfocará: o estudo da planta; das soluções de conforto 

ambiental; da plástica e jogos volumétricos; da definição e relações dos materiais 
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utilizados e de seu contexto; da metodologia construtiva utilizada; e da utilização 

de técnicas industriais e não-industriais na construção. 

Apesar  do fato  de analisar  a arquitetura por  um viés construtivo  parecer  algo 

comum nos estudos da arquitetura, ou como deveria ser, isto não estava tão claro 

naquele momento.  A partir de fins da década de 1980’, autores contemporâneos 

passaram a estudar com mais atenção a questão da tectônica na construção. 

Esse resgate da tectônica pode ser considerado uma reação à arquitetura pós-

moderna dos anos 1970’ e 1980, que enfatizava o aspecto imagético e simbólico. 

O  conceito  de  tectônica  foi  evidenciado  no  artigo  Rappel  l’ordre, de  Kenneth 

Frampton  (1990)  e  foi  posteriormente  desenvolvido  em  seu  livro  Studies  in 

Tectonic Culture (1995). A tectônica procura relacionar a arquitetura com o saber 

fazer, através do entendimento das técnicas construtivas passadas de geração 

em geração pelos mestres de obras, empreiteiros e técnicos da construção, como 

algo importante e essencial  para a cultura e identidade de um povo.  O termo 

tekton é grego em origem e significa construtor ou carpinteiro (FRAMPTON 1995, 

p.03-04). Do verbo correspondente tektainomai, o termo procura referência com a 

arte de construir em geral. A tectônica considera a apreciação da mão-de-obra 

(Craft)  como um meio de ênfase expressiva e táctil,  um resgate ao artesanal, 

onde a história  construtiva  de  uma nação ou cultura manifesta transposições, 

onde os atributos arquitetônicos são apresentados de acordo com o retorno a 

tradição simbólica de construir.

Frampton reconhece que retomou as formulações do arquiteto alemão Gottfried 

Semper.  Em sua  obra,  em grande  parte  escrita  nos  meados  do  século  XIX, 

Semper estava preocupado com o desafio trazido à disciplina da arquitetura pelos 

novos materiais e demandas sociais ao longo do século XX. Sua obra procura 

entender o papel dos diversos componentes construtivos da arquitetura por meio 

de  uma  regressão  histórica,  para  tal,  o  arquiteto  alemão  utiliza  uma  cabana 

primitiva  caribenha  exposta  na  Exposição  Internacional  de  1851,  para  tornar 

possível  um  entendimento  do  fenômeno  da  arquitetura  em  sua  essência 

(SEMPER, 1989 [1869], p.29).  
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Semper afirma que os quatro elementos que geram a forma na arquitetura são: [1] 

Coberta (Roof): composto normalmente pela estrutura que suporta a coberta e se 

eleva  para  cobrir,  proteger;  [2]  Vedação  (Enclosure): trata  de  elementos  de 

vedação vertical  que compõem a ‘vestimenta’  (bekleidung)  da obra; [3]  Lareira 

(Hearth):  expressaria a noção de comunidade no ponto central  da construção, 

podendo ser uma sala onde os entes se encontram, ou uma lareira em lugares 

mais  frios  e;  [4]  Enraizamento  (Bound):  procura  exprimir  a  articulação  dos 

materiais  utilizados  e  da  forma de  construir  com a  disposição  local,  do  sítio, 

estritamente  relacionado  com o  material  existente  na  região  (SEMPER,  1989 

[1851], p.101-104). De acordo com o partido construtivo do edifício, afirma que a 

construção  poderia  ser  efetivada  a  partir  de  dois  processos:  [a]-construção, 

através do saber fazer local do esqueleto/estrutura, na qual elementos leves e 

lineares  formam  a  matriz  espacial  do  edifício,  que  seria  posteriormente 

completada  com  a  vestimenta  (bekleidung)  ou;  [b]-  através  do  método  onde 

massa e volume completam sua forma (stereotomics of the earthwork), através de 

elementos  pesados  que  servem  ao  propósito  estrutural  e  de  vedação.  Outro 

importante aspecto considerado por Semper em seus escritos foi a questão da 

policromia  na  vestimenta  (bekleidung).  O  autor  afirma  que  a  importância  do 

entendimento tribal da  bekleidung depende diretamente dos nuances culturais a 

qual  ela  pertence,  e  viria  a  se  tornar  um  espaço  representativo,  repleto  de 

imagens e texturas que apoiariam o aspecto  tectônico da obra (SEMPER, 1989 

[1851], p.127). Nesse tipo de análise semperiana, as obras que persistem com 

características  de  identidade  local  recebem  o  título  de  ‘arquitectônicas’,  ou 

simplesmente: ‘tectônica’.  

O termo tectônico explorado através da visão de Frampton aprofunda o conceito, 

afirmando que o potencial  de expressão da técnica de construção não  é arte 

figurativa  ou  abstrata,  mas sim,  a  poética  da  construção,  através  da  inegável 

ligação com a terra (earthbound). Ou seja, é mais tectônica e táctil do que visual e 

cenográfica,  pois  o  edifício  é  antes  de  tudo  uma construção  e  só  depois  se 

transforma em um discurso abstrato, baseado em superfície, volume e plano. 

Frampton demonstra em seu livro uma visão mais prática-conceitual da tectônica 

na contemporaneidade. Afirma que no século XX nada é mais conhecido do que a 
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obra tectônica de Le Corbusier  no seu período tardio  (posterior  as suas vilas 

puristas). Aponta que a partir das décadas de 1950’-60’, surge um retorno aos 

valores tectônicos (FRAMPTON, 1995, p.360), citando os arquitetos Sverre Fehn, 

Amâncio  Williams;  Ernesto  Rogers,  Sigurd  Lewerentz,  entre  outros.  Frampton 

afirma  também  que  a  partir  do  ‘Novo  Brutalismo’  houve  um  claro  retorno  à 

expressão  da  estrutura,  da  construção  e  da  forma,  demonstrando  claramente 

relações com o regionalismo crítico. 

Gevork  Hartoonian,  um  discípulo  de  Frampton,  em  seu  livro  Ontology  of  

Construction explora  o  conceito  de  tectônica,  apoiando-se  num  processo  de 

paralelismo  entre  experiência  estrutural  e  espacial,  afirmando  que  esse 

paralelismo geraria a arte da construção (HARTOONIAN, 1994, p.26). Hartoonian 

batiza esse processo de Montage, que denota uma espécie de transformação das 

relações orgânicas e culturais da arte de construir através do tempo. De acordo 

com Hartoonian,  o  conceito  de  Montage é  somente  concebido/  desenvolvido, 

através do processo de desconexão (Disjoint), que revelaria,  decerto,  a forma 

tectônica da edificação. 

No  processo  de  desconexão  (disjoint),  o  arquiteto/construtor  iria  integrar  os 

materiais  e  os  detalhes  para  que  a  forma  final  não  esconda  o  fragmentado 

processo construtivo (HARTOONIAN, 1994, p.28), de forma que, a justaposição 

dos fragmentos no ato de sua montagem, demonstre a intenção da construção, o 

simbolismo  estrutural  explorado  na  arquitectônica.  O  processo  de  análise  da 

Montage pode ser relacionado com o brutalismo, já que o conceito de  Disjoint 

assemelha-se ao processo construtivo sempre evidenciado e deixado de forma 

aparente brutalista. Diferente do processo tectônico de Disjoint, Hartoonian afirma 

que na produção contemporânea prevalece o conceito de conexão (joint), onde as 

anomalias  do  processo construtivo  da  edificação são cobertas  por  uma única 

unidade de revestimento  que não demonstra a verdade construtiva  inerente à 

edificação e, portanto, caracteriza-se como um falseamento construtivo.

Vittorio  Gregotti  em  seu  artigo  ‘O  Exercício  do  Detalhe’  (1983),  procura 

demonstrar  como  a  questão  dos  detalhes  arquitetônicos  podem  evidenciar  a 

relação da parte com o todo e complicar visualmente a questão hierárquica da 

10



arquitetura contemporânea. De acordo com Gregotti, “o detalhamento não é uma 

simples  recusa de decisões gerais,  mas lhes  dá  forma...’’  (GREGOTTI,  1983, 

p.536), sendo assim, afirma que o detalhamento em arquitetura não vem para 

negar  o  todo,  e  sim  para  torná-lo  plausível.  Gregotti  afirma  também  que  na 

contemporaneidade  os  arquitetos  se  deixaram  levar  pela  ilusão  de  grandes 

nuances volumétricos nas mais complexas edificações e se abstraíram cada vez 

mais de detalhes, procurando cada vez mais embasar a tradição e a história por 

tais nuances volumétricos genéricos, que geram imensas ‘maquetes construídas’ 

carentes de vida e que não obtêm sucesso considerável. Dessa forma, Gregotti 

transparece  a  necessidade  dos  detalhes  como  algo  imprescindível  para  a 

percepção sensorial em arquitetura, e deixa transparecer, ao citar a obra de Carlo 

Scarpa,  a  sua  predileção  pela  temática  desenvolvida  no  pós-guerra,  através 

dessa nova ‘sensibilidade brutalista’ que preza pelo retorno aos detalhes de peças 

e materiais, que são tratados, de certa forma, como ornamentos.  

A questão do detalhe construtivo também é abordada por Marco Frascari em seu 

artigo de 1984, intitulado  The Tell-the-Tale Detail,  o qual aprofunda a temática 

levantada por  Gregotti  no ano anterior.  Nesse artigo, Frascari  afirma que “...o 

aspecto  da  construction (edificação)  e  o  aspecto  de  construing (atribuição  de 

significado)  da  arquitetura  manifestam-se  igualmente  no  detalhe”  (FRASCARI, 

1984, p.539). Com essa afirmação, o autor evidencia que a questão do processo 

de  desenvolvimento  dos  detalhes  deve  ser  considerada  parte  intrínseca  da 

construção  material,  que  junto  com a  ‘atribuição  de  significado’  conceberia  a 

edificação como um todo. Frascari  também evidencia a obra de Carlo Scarpa, 

com quem trabalhou  por  vários  anos,  afirmando  que  nela  existe  um ‘’culto  a 

execução de junções quase obsessivo’’,  de forma que o todo,  as partes e as 

relações entre artífice e desenhista permitam afirmar o processo de percepção e 

construção, a forma de ‘’beleza’’ de acordo com Alberti (FRASCARI, 1984, p.543). 

Frascari  utiliza  ainda,  das  palavras  de  Kahn  para  definir  a  obra  de  Scarpa: 

adoração da junção. Essa adoração remete ao  conceito de disjoint-Montage  de 

Hartoonian,  que procura explorar os detalhes e suas conexões em arquitetura 

como algo de natureza tectônica. 
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Assim, acreditamos que o estudo da tectônica, ou seja, a apreensão e o cuidado 

com  os  detalhes  e  junções  da  obra  podem  prover  um  novo  olhar  sobre  o 

‘brutalismo’,  pois  características  como  a  clareza  projetual  e  a  utilização  dos 

materiais  brutos,  as  quais  evidenciam  o  processo  construtivo,  podem  ser 

consideradas, dessa forma, duas das últimas portas que continham os ‘princípios’ 

que procuravam evidenciar a tectônica da arquitetura.  Além disso, a expressão 

‘arquitectônica’  prioriza  os  condicionantes  locais,  pois  os  arquitetos 

pernambucanos aqui estudados não estavam totalmente relacionados com a ética 

social do Brutalismo internacional ou do paulista. Estavam sim, imersos em uma 

determinada realidade com todas suas limitações  técnicas,  mas  também com 

uma  série  de  oportunidades  de  expressão.  A  relação  tectônica/brutalismo 

demonstra a importância de considerar tal teoria na análise da arquitetura local, 

pois  se  considerarmos  o  brutalismo  somente  como  estilo,  a  análise  não  se 

mostrará profunda o suficiente para abarcar a complexidade da arquitetura no 

período em estudo.     

Ao considerarmos a questão dos detalhes e o emprego dos materiais (sua união, 

sua  separação)  de  acordo  com o  saber  fazer,  podemos considerar  princípios 

básicos que procuram relacionar revestimento (cladding) e estrutura  (structure). 

Essa  relação  entre  cladding e  structure  em  arquitetura  foi  estudada  por 

Leatherbarrow e Mostafahvi em seu livro Surface Architecture. A relação entre os 

materiais, seus contrastes, suas funções, seus valores estruturais e culturais, são 

estudados pelos autores, que procuram relacionar a importância do invólucro com 

a  estrutura,  demonstrando  a  necessidade  de  uma  arquitetura  com  ‘’...uma 

representação projetual que considere o contexto social, ambiental e tecnológico’’ 

(LEATHERBARROW;  MOSTAFAHVI,  2002).  Afirmam  ainda  que  os  novos 

métodos construtivos  como a estrutura em aço,  um material fino e leve,  bem 

como, os elementos transparentes de fechamento, tomaram o lugar do pesado, 

portante  e  opaco existentes  antes  do início  do  modernismo.  Os  autores 

desenvolvem uma linha de pensamento que demonstram como a arquitetura do 

pós-guerra  (incluindo  a  dita  brutalista),  em  diversos  aspectos,  pode  ser 

considerada um resgate ao pesado e portante tectônico, que seria uma espécie 

de retorno à relação do prédio com o indivíduo, através das noções tradicionais 

de  fechamento.  Dessa  forma,  torna-se  clara  a  necessidade  de  se  estudar  e 
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empregar  o  conceito  de  Leatherbarrow  e  Mostafahvi  para  compreensão  da 

relação estrutura/ vedação das obras, considerando que a tendência brutalista 

possui um importante conceito definidor desses elementos.   

A  questão  do  material  também  é  primordial à  arquitetura.  A  relação  de  um 

material com o outro e a forma de aplicação sem demãos do ‘brutalismo’ mostra 

uma proeminente similaridade com a teoria da tectônica. Alguns arquitetos, como 

os citados anteriormente por Frampton, desenvolveram uma produção a partir dos 

anos  1960’  que  procurava  convergências  com  o  conceito  de  tectônica, 

principalmente sobre a questão dos materiais. No entanto, vale ressaltarmos a 

contribuição  de  três  grandes  arquitetos  que  detiveram  uma  importância 

fundamental na conformação da arquitetura moderna e no pensamento tectônico, 

além de  Semper:  John  Ruskin,  Louis  Sullivan  e  Adolf  Loos.  Na  obra  desses 

autores (escrita  e/ou construída),  podemos ver  questionamentos que implicam 

nessa  retomada  do  aspecto  tectônico  dentro  do  conflituoso  momento  de 

afirmação da arquitetura moderna.   

John Ruskin demonstrou em seus escritos uma tentativa de preservar as obras 

em suas condições naturais, tal  reflexão, sobre a obra em seu estado natural, 

muitas vezes de ruína, denota o respeito pelos materiais empregados e a ação no 

tempo  sobre  eles,  na  tentativa  de  alavancar  uma  condição  suprema  da 

importância da textura, do material e da relação da pessoa e seus antepassados 

com a arquitetura. Em seu livro The Seven Lamps of Architecture, Ruskin procura 

indicar  ao  leitor  sete  fatores  (lâmpadas)  que  influenciam e  definem uma boa 

arquitetura, são elas: a lâmpada do sacrifício; a lâmpada da verdade; a lâmpada 

do poder; a lâmpada da beleza; a lâmpada da vida; a lâmpada da memória; a 

lâmpada da obediência. 

Em sua obra, o autor procura definir logo nas primeiras páginas as diferenças 

entre  arquitetura  e  construção.  De  acordo  com  Ruskin:  ‘’...building  does  not 

become architecture merely by the stability of  what  it  erects.’’  (RUSKIN, 1989, 

p.09), ou seja, o ato de construir seria o de juntar e ajustar as partes de uma 

edificação, enquanto que arquitetura seria uma arte mais sofisticada, que além de 

prover  mais comodidade ao habitante,  cria novas idéias. Após essa definição, 
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Ruskin desenvolve suas idéias por meio das chamadas lâmpadas, posteriormente 

definidas  como  spirit  (essências), que  tratam  de  elementos  adjacentes  à 

construção, que dão pessoalidade e importância cultural a uma  edificação, seja 

ela privada ou pública. De certa forma, a noção de spirit de Ruskin, assemelha-se 

ao princípio de identidade e herança em arquitetura, utilizada por Frampton na 

sua obra Studies in Tectonic Culture, principalmente as duas primeiras Lâmpadas, 

a do sacrifício e a da verdade.

A Lâmpada, ou ‘essência’ do Sacrifício parece apoiar-se na definição de Bound, 

desenvolvida por Gottfried Semper, e procura uma relação cultural/ espiritual da 

arquitetura  com  a  pessoa  (caso  seja  arquitetura  privada)  ou  com  uma 

determinada nação (caso seja uma obra pública). De acordo com Ruskin, a forma 

material  da  edificação  deve  honrar  o  cósmico  e  conferir  um  sentimento  de 

identidade/ preciosidade com as pessoas (RUSKIN, 1989, p.16). Esse sentimento 

seria conferido, através da herança do saber fazer e da relação da pessoa com 

determinado tipo de estrutura edificada.     

Podemos estabelecer relações entre os ensinamentos contidos na Lâmpada da 

Verdade e os princípios utilizados pela arquitetura Brutalista, pois Ruskin compara 

o falso material à mentira de um político, a um amigo falacioso ou um guardião 

infiel.  A decepção de materiais adornados com o propósito de parecerem outro 

material seria, então: “The violation of truth, which dishonour poetry and painting…

a direct falsity of assertion respecting the nature of material,  or the quantity of 

labour”  (RUSKIN, 1989, p.34).  Ruskin também evidencia outros aspectos que 

deveriam  mostrar-se  como  soluções  verdadeiras  e  denotam  um  falseamento 

inerente à produção de época, como a sugestão de estruturas ou suportes que 

não  sejam  verdadeiros  ou  mesmo  a  pintura  de  superfícies  de  forma  que 

represente  outro  material  que  não  o  original.  Ambas  as  características  são 

bastante evidenciadas nos princípios da  arquitetura brutalista.  Por  fim,  Ruskin 

afirma que a mais básica verdade a ser seguida é: ‘’inviolability of divine law not of 

necessity but of  ordinance’’  (RUSKIN, 1989,  p.43),  ou seja,  ao se perseguir  a 

ordem natural  da  construção,  a  arquitetura  é  concebida  com qualidade.  Essa 

noção de qualidade arquitetural  pela  verdade dos materiais  utilizados em sua 

forma natural e pela relação de forma com o saber fazer e com as formas de uma 
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região  demonstram o  quanto  é  importante  constatar  a  contribuição ruskiniana 

para uma reflexão mais profunda da arquitetura brutalista.

A obra e os escritos de Sullivan procuram demonstrar como a utilização de um 

determinado material pode identificar um tipo específico de arquitetura. Seu ideal 

construtivo, de acordo com Bush-Brown, pode ser dividido em cinco componentes 

essenciais:  [a]  o processo de criação deve ser natural,  intuitivo e racional;  [b] 

arquitetura  deve  envolver-se,  expressar-se  e  se  adaptar  ao  meio  em  que  é 

edificado; [c] a boa arquitetura deve expressar sua função; [d] deve ser verdadeira 

em estrutura e propósito e; [e] deve procurar o ornamento natural de sua área. 

Esses cinco componentes constituem a contribuição de Sullivan, que  de acordo 

com  Bush-Brown,  constitui  ‘’... a  theory  about  life,  really,  now  transferred  to 

building so that architecture would became what  Sullivan believed it  to be – a 

social manifestation’’ (BUSH-BROWN, 1960, p.19-20).

A teoria de Sullivan, exposta acima a partir da visão de Bush-Brown, está contida 

no seu livro  Kindergarten Chats,  no qual corrobora, em diversos aspectos, um 

ideal bastante semelhante ao conceito de tectônica, pois quando Sullivan afirma 

que: 

...every building you see is the image of a man whon you do not see. 
The man is the reality, the building its offspring. That the bricks, stones, 
steel and what not came into place in response to an impulse; and the 
cause at work behind that impulse was mental,  not physical:  that the 
impulse come from a man. (SULLIVAN, 1979, p.24)

Sullivan procura demonstrar que a questão da utilização dos materiais em sua 

forma verdadeira vem do arquiteto que representa o intelecto de sua época. Ele 

busca a ideia de que a arquitetura é uma busca desse homem real para a sua 

realidade intelectual que, se formada corretamente, corresponde aos ideais de 

sua cultura, no caso do jovem arquiteto, a cultura de construção, a tectônica. 

Ao  considerarmos  que  Sullivan  trabalha  a  arquitetura  considerando-a  uma 

espécie de ciência social, torna-se claro o apoio a diversos princípios abordados 
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na  tectônica.  No  entanto,  o  autor  observa  que  por  trás  de  toda  a  análise  e 

implementação da ‘ciência social’ da arquitetura, devemos considerar também o 

ímpeto criador, pessoal e único de cada arquiteto, conforme deixa claro quando 

afirma que: “...a building is a screen behind which a man is hiding... every building 

one sees implies a definitive personal responsibility and accountability on the part 

of  someone not  seen,  problaby the architect.” (SULLIVAN, 1979, p.25), pois o 

edifício,  antes  de pertencer  a  um estilo  específico ou  a uma configuração de 

material,  é  a  imagem  de  seu  criador.  Sullivan  afirma  ainda,  que  o  material 

utilizado em um edifício é nada mais que os elementos da terra removidos de sua 

matriz,  reorganizados e moldados pela  força do homem.  Dentro dessa ‘força’, 

está incluída, além do manejo, a força espiritual, moral e emocional, que por meio 

de uma leitura do real, o arquiteto iria expressar a realidade de sua sociedade 

(SULLIVAN,  1979,  p.41).  Essa  reflexão  deixa  clara  a  estreita  relação  do 

pensamento Sullivaniano com o conceito da tectônica, demonstrando que esse 

retorno à questão da verdade do material, da cultura do saber fazer, já permeava 

sua arquitetura. 

Alguns desses princípios também podem ser encontrados na obra de um outro 

autor crucial para o desenvolvimento da arquitetura moderna. A obra ‘Ornamento 

e Delito’ de Adolf Loos demonstra uma reflexão sobre o uso do ornamento como 

algo indiscriminado. De acordo com Loos, “a evolução cultural  demonstra uma 

desconsideração  do  ornamento  em  arquitetura  e  outras  artes”  (LOOS,  1971 

[1908], p.21-23). Esse fator afeta diretamente a forma do emprego dos materiais. 

As soluções geradas pelos arquitetos contemporâneos de Loos consistiam em 

uma  espécie  de  revestimento  de  secções  de  paredes  que  viriam a  gerar  os 

cômodos.  Através  de  reflexões  sobre  esse  tipo  de  ação,  o  autor  procurou 

estabelecer diretrizes para o revestimento de paredes. Dessa forma, Loos afirma 

que o  emprego do  falso  revestimento,  da  pintura  e  do  acabamento  deve  ser 

reconsiderado com base na afirmação de que, o revestimento de um material não 

poderia  prover  uma  imitação  desse  mesmo  material,  pois,  isso  iria  ferir  as 

intenções e anseios da arquitetura. 

A partir dessa afirmação, Loos contribui para o conceito da questão da verdade 

do material ou revestimento empregado. Nesse caso, o ornamento é considerado 
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supérfluo, fruto de um capricho não necessário, enquanto que a evidência dos 

verdadeiros  materiais,  com  suas  texturas,  odores  e  sensações  ou  dos 

revestimentos justos, que não procurem um tratamento semelhante ao material 

atual, são considerados por ele como a amálgama do entendimento arquitetônico. 

Na forma como os materiais são tratados nessa ‘dita’ arquitetura brutalista, sua 

configuração e nível  de detalhamento através da clara exposição de partes e 

arremates, que serão demonstradas nos capítulos seguintes, podem se mostrar 

uma clara reflexão dos pensamentos dos arquitetos e teóricos citados acima. A 

reflexão desses teóricos converge para uma questão fundamental de arquitetura: 

a essência criativa que, de acordo com eles, persegue a obra e deve transparecer 

como uma honesta construção que se demonstra  clara e bem resolvida,  sem 

utilizar os citados princípios de joint, definidos por Hartoonian, pois a arquitetura, 

em sua essência deve ser tectônica. 

Sendo  assim,  a  necessidade  de  estudarmos  os  conceitos  de  tectônica,  bem 

como,  a  forma  de  emprego  de  materiais  nessa  nova  sensibilidade  brutalista, 

trarão mais profundidade à análise,  pois  a utilização do conceito  da tectônica 

parece coerente, pois ela afirma, de forma clara, que é necessário: que exista a 

identidade do local; que exista o saber fazer do mestre de obras; que exista o 

ímpeto criador do arquiteto; e que juntamente com o tratamento das superfícies e 

a  exposição  da  verdade  do  material  fariam  com  que  a  essa  ‘expressão’  da 

arquitetura,  da dita ‘tendência brutalista’  fosse explorada,  ao menos, de forma 

mais ampla.  
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS EM DOIS RECORTES

CAPÍTULO 2:

18



2.1 O CONTEXTO INTERNACIONAL

A arquitetura dita ‘Brutalista’ surgiu de uma reflexão numa época de profundas 

transformações, a Europa do pós-guerra. O período anterior à tendência Brutalista 

foi  marcado por  uma mudança abrupta  na  política,  na  economia,  no  contexto 

social  e  cultural  (GOLDHAGEN;  LEGAULT,  2000,  p.12).  Dessa  forma,  cabe 

fazermos uma breve reflexão sobre as principais manifestações que permearam a 

arquitetura ‘brutalista’, como: o período do Entre-Guerras e o Pós-segunda Guerra 

Mundial;  a  arquitetura  de  Le  Corbusier e  o  desenvolvimento  da  arquitetura 

inglesa, os quais tratam-se do berço da arquitetura Brutalista. 

A  arquitetura  moderna  foi  capaz  de  estender  sua  influência  nos  diferentes 

contextos  da  ampla  realidade de construção européia (que possuía  diferentes 

realidades,  diferentes  níveis  de  construção e  diferentes  técnicas  construtivas). 

Observamos, por um lado, através de um estudo mais atento, que essa influência 

utilizava-se de conceitos de construção e produção em massa, principalmente, 

utilizando dos pré-moldados industriais (GOLDHAGEN; LEGAULT, 2000, p.17). 

Por outro lado, em algumas regiões ou nações, a produção em massa não foi 

totalmente aplicada no período do entre guerras (1918-1939). Nesses locais, a 

arquitetura não teve uma total ruptura no modus operandi construtivo e tipológico 

e, sim, uma mudança gradual, através da absorção de diversos conceitos que 

denotaram um novo tipo de sensibilidade em projetar. 

2.1.1 Novas Sensibilidades e o Pós-guerra

As  devastações  da  Segunda  Guerra  Mundial  fizeram  com  que  o  debate 

arquitetônico do pós-guerra voltasse quase que unicamente para a questão da 

reconstrução (BULLOCK,  2002,  p.XI).  A  reconstrução  nos  principais  países 

europeus transformou as formas tradicionais graças à nova escala de construção, 

a qual exigia respostas mais amplas e rápidas. A indústria da construção passou 

a experimentar e inovar, incorporando o avanço tecnológico na nova ordem de 

produção, inclusive empregando o concreto de forma ampla. 
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Dentro dessa nova situação, a partir  dos anos 1950’, as questões dominantes 

foram a do consumismo e a da cultura de massas1. Essa denominação da cultura 

popular  na  arquitetura  poderia  agrupar-se  em  três  categorias  em  arquitetura 

(GOLDHAGEN; LEGAULT, 2000,  p.17):  [1]  a primeira categoria admitia que o 

desenho  arquitetônico  convencional  seria  dispensado  em  prol  de  um  espaço 

público popular,  espontâneo e auto-expressivo,  que viria a incluir  a população 

como um todo na noção de espaço público e arquitetura; [2] a segunda surgiria a 

partir da esquerda radical italiana, e procurava, em projetos de habitações rejeitar 

o  modernismo,  através  de  desenhos  que  exaltavam  a  arquitetura  vernacular, 

demonstrando que a tradição de cada nação viria a constituir uma ponte entre a 

cultura popular e o projeto arquitetônico; [3] e a terceira estava equilibrada entre 

expressão individual e identificação grupal, através do ditado de que a arquitetura 

não  é  conceber  de  forma visionária  e  futurista,  mas  sim,  construir  para  uma 

sociedade democrática existente. 

No  entanto,  parece-nos  que  a  terceira  alternativa  proposta  por  Goldhagem e 

Legault  seria a que mais viria a se relacionar com a realidade do pós-guerra. 

Essas  características  também são  evidenciadas  por  Curtis,  que  complementa 

afirmando  que  ‘’…cada  país  tem  suas  próprias  agendas  de  forma  que,  a 

introdução,  o  uso  e  a  elaboração  formal  da  arquitetura  moderna  seria 

concebida…’’2 e que ‘’…a relação entre arquitetura, urbanismo e uma nova forma 

de vida viria a ser uma obsessão na procura de formas.3’’ (CURTIS, 1997, p.529. 

Tradução do autor). Tanto Goldhagem, quanto Curtis observam essa tentativa de 

retorno à herança de construção aliada as novas técnicas de construção. 

1 A cultura de massas endossava a reação da população e difusão da Art Pop. Esse novo tipo de arte 
procurava negar a arte moderna tradicional. A sua intenção era criar elementos aformalistas, brutos e com 
um apelo antiestético. A exposição ‘paralelo de vida e arte’, apresentada em 1953, foi crucial para a difusão 
desse tipo de arte. O principal grupo de artistas estava formado por Nigel Henderson [fotógrafo experimental], 
Edoardo Paolozzi  [escultor modernista] e pelos Smithsons [arquitetos]. A exposição continha ’‘..imágenes 
extrañas o antiestéticas… o modalidades extremas de visión, como los rayos X o las foto micrografías…” 
(BANHAM 1967, p.61). A exposição foi crucial  para a demolição do prestígio intelectual da arte abstrata 
tradicional na Inglaterra, contribuindo para a cultura de massas. Em conjunto com o prestígio da cultura de 
massas e da Art Pop, os Smithson criaram a casa do futuro, em 1956, na tentativa de desenvolver uma ‘pop-
architecture’,  a qual, de acordo com Helena Webster (WEBSTER, 1997, pt 01),  teve o intuito de ser um 
replanejamento da casa Citroën de Le Corbusier, ou seja, abarcava a idéia de casa como automóvel.

2 …each country had its own agendas where the introduction, use and formal elaboration of modern 
architecture were concerned… (CURTIS, 1997, p.529)

3 …the relationship between architecture, urbanism and a new way of life should have become a dominant 
obsession in the search for forms. (CURTIS, 1997, p.529).
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O revisionismo posterior a Segunda Grande Guerra Mundial causou mudanças 

em diversas áreas do saber e das ciências humanas. Impulsionados pelo novo 

ímpeto criador do pós-guerra, a maioria dos arquitetos que projetavam de forma 

tradicional  passaram a  aceitar  diversos  conceitos  ‘difundidos’ pelo  Movimento 

Moderno  e  pelo  CIAM.  Dessa  forma,  com  esse  balanço  entre  arquitetura 

tradicional  e  arquitetura  moderna,  surgia  em  diversos  países,  uma  nova 

sensibilidade em arquitetura, cada qual com suas peculiaridades.

Essa  sensibilidade  normalmente  buscava  relacionar  a  arquitetura  vernácula, 

através da apreensão histórica do saber fazer, à nova forma de construção. Ao 

considerarmos esse aspecto, cabe ressaltarmos a importância da tectônica para 

essa nova sensibilidade, pois ela aborda a relação da técnica e do saber local 

com os  novos  tipos  de  leitura  e  de  apreensão  dessa  nova  sensibilidade  em 

arquitetura.  Dessa  forma,  o  volume,  a  expressão  construtiva  e  a  metodologia 

projetual  são  considerados  não  como  fatores  gerais,  e  sim,  como  atos 

responsivos  de  uma  realidade  econômica,  social  e  histórica,  relacionada  ao 

revisionismo do pós-guerra.  

█ █ █ 

O caso Inglês é essencial para compreendermos o ponto de partida da arquitetura 

dita  Brutalista.  A  Inglaterra  do  Entre  Guerras  persistiu  com  uma  peculiar 

arquitetura  tradicionalista,  baseada  na  utilização  de  cobertas  inclinadas,  na 

construção com tijolo maciço, visando uma arquitetura que procurava respeitar o 

contexto que se inseria, fosse ele urbano ou rural. 

A  Segunda  Grande  Guerra  devastou  vastas  áreas  edificadas  das  cidades 

inglesas, deixando milhares de pessoas desabrigadas e sem esperança. Após o 

término da guerra, o governo promoveu a reconstrução por meio de incentivos 

fiscais  e  tributários  com  uma  nova  proposta  arquitetônica,  utilizando-se,  em 

diversos casos, de princípios modernos descritos nos encontros do CIAM. 
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Segundo Nicholas Bullock, ‘’a partir de 1955 a arquitetura moderna deixava de ser 

um interesse de uma minoria confinada a Londres. Tornou-se o estilo escolhido 

pelas  autoridades  locais,  pela  indústria,  pelo  comércio,  e  pelos  clientes 

particulares...’’ 4 (BULLOCK, 2002, p.11. Tradução do autor). 

Os primeiros anos do programa de reconstrução inglês do imediato pós-guerra 

(1946 a 1949) previam a construção de 2 milhões de casas, além de escolas, 

universidades,  hospitais,  etc.  A  principal  meta  do  programa  era  a  rapidez  na 

construção, o que levou a “uma certa” negligência nos detalhes. A combinação do 

experimentalismo e da pressa gerou resultados de qualidade duvidosa, rejeitados 

pela  população.  Dessa  forma,  conforme  Ana  Cláudia  Barone  afirma:  ‘’...  a 

arquitetura moderna ficou desacreditada nos anos 50 e 60. Como reação, buscou-

se a reconciliação com o público na popularização das imagens do vernacular, do 

tradicional, da comunity architecture, ou numa arquitetura de mercado, modesta e 

fragmentada’’ (BARONE, 2002, p.130). A arquitetura inglesa passaria então, por 

um  período  dicotômico,  de  um  lado:  a  arquitetura  moderna  com  todos  seus 

conceitos  inovadores,  e  de  outro;  uma   ropensão  ao  tradicional,  pitoresco  e 

cultural do estilo Red Bricks de William Morris, que satisfazia a grande maioria da 

população.   

Na arquitetura, a utilização de técnicas tradicionais foi suprimida pela utilização do 

concreto,  material  que  floresceu  principalmente  pela  velocidade  de  execução 

necessária para a reconstrução das cidades. Além disso, o governo passou a 

incentivar  sua  importação  e  utilização.  Segundo  Adrian  Forty  (FORTY,  2004, 

p.28),  40%  do  concreto  importado  para  o  país  eram  destinados  a  conjuntos 

habitacionais financiados pelo governo, fato que demonstrava o compromisso da 

coroa inglesa com a habitação vertical (Fig.01).  

4 By 1955 modern architecture was no longer a minority interest confined in London. It was now the the style 
of choice for local authorities, industry, business, and private clients... (BULLOCK, 2002, p.11)
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Fig. 01: Charles Dickens house - bethnal green, Londres.  Edificação que utiliza um sistema de placas de 
concreto, 1964. Fonte: Constructed Happiness… p.30.

A relação do arquiteto com a tradição de construção inglesa durante o pós-guerra, 

foi  um fator decisivo para o declínio da moderna arquitetura de ‘arranha-céus’ 

inglesa. Os anseios da população e seus costumes de morada evidenciavam a 

falta  de  prestígio  de  tais  estruturas  verticais  de  concreto,  vista  pelos  ingleses 

como  prédios  inseguros  e  alheios  aos  seus  costumes,  já  que  os  conjuntos 

anteriores eram horizontalizados – tipo  duplex ou prédios baixos.  No entanto, 

esse período seria crucial para a história da arquitetura inglesa, pois constituiria 

um  período  de  desapego  formal  (da  arquitetura  tradicional)  para  os  jovens 

arquitetos que viriam a desenvolver seus projetos com base em novos conceitos 

(JACOBUS, 1975, p.16). 

Para compreendermos a complexidade de influências que motivaram essa nova 

sensibilidade na forma de projetar, devemos considerar alguns conceitos que se 

difundiram através de eventos e documentos5 que contribuíram para essa nova 

sensibilidade  em  arquitetura,  dentre  eles,  podemos  citar:  o  conceito  do 

monumentalismo,  a  questão  da  ‘cultura  de  massas’,  do  ‘regionalismo’  e  do 

‘moderno versus tradicional’  em arquitetura,  que contribuiriam para uma maior 

consciência da identidade local e para a noção de arquitectônica na arquitetura 

inglesa. 
5 A principal forma de difusão desses princípios dava-se pelo TEAM X e pelos diversos documentos e artigos 
em revistas e livros como: Nine Points On Monunentality (1943) de  Giedion, Sert e Léger; The Need Of New 
Monumentality, 1944 de Giedion; O Manifesto Doorn (1954) dos Smithsons, entre outros. 
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O  termo  monumentalismo  foi  primeiramente  citado  no  artigo  Nine  Points  on 

Monunentality,  de 1943,  desenvolvido por Giedion, Sert  e Léger.  Preocupados 

com a crescente ortodoxia e com a incapacidade da arquitetura moderna de lidar 

com  questões  cívicas  e  monumentais,  os  autores  conceberam  a  noção  de 

monumentalidade, não como um retorno aos monumentos clássicos e aos estilos 

de séculos passados, mas sim, como uma forma de satisfazer as necessidades 

cívicas e simbólicas da população. Essa arquitetura superaria a noção ortodoxa 

de funcionalidade do Movimento Moderno. Os autores defenderam a utilização de 

novos materiais e tecnologias, de brises para sombrear, de iluminação noturna 

para destacar, da inclusão de murais, esculturas e utilização da natureza: plantas, 

pedras,  água  e  cor,  para  que,  dessa  forma,  a  arquitetura  produzida  pudesse 

relacionar-se com seu meio e com as pessoas. Em 1944, Giedion desenvolve 

essas questões no artigo  The Need Of New Monumentality, no qual afirma que 

para  resgatar  a  monumentalidade  deveríamos  principalmente  reconquistar  a 

expressão monumental dos centros e edifícios públicos. Giedion afirma que as 

pessoas  desejavam  prédios  que  representassem suas  aspirações,  através  de 

expressões  simbólicas.  A  necessidade  da  monumentalidade  seria  então,  algo 

eterno, de identificação simbólica com o povo local, e não algo global. O tema da 

Monumentalidade viria a se desenvolver dois ou três anos após o período do pós-

guerra, relacionado com a nova abordagem dos arquitetos e com o TEAM X. A 

questão da monumentalidade em arquitetura tem como fonte de inspiração os 

volumes expressivos, a relação cultural e as variantes formais de uma identidade 

de construção de uma comunidade, nesse caso, pode-se dizer que a tectônica, e 

essa identidade, podem ter sido fonte de influencias para o  brutalismo nesse 

período. 

Graças a essa reação ao período modernista do imediato pós-guerra houve uma 

sutil  retomada da tradição.  A  cultura  de  construção inglesa ainda detinha  um 

caráter  popular,  que  utilizava  normalmente  de  tijolos  aparentes,  cobertas 

inclinadas  e  esquadrias  em  madeira  pintada.  Esse  caráter  viria  a  gerar  uma 

identidade  que  funcionava  como  uma  espécie  de  significação  de  habitação 

segura, eficaz e confortável (para os ingleses). No entanto, o  choque dado pela 

modernização  com a  vasta  utilização  do  concreto  e  verticalização  de  prédios 
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habitacionais geraram conflitos na cultura de morada inglesa. Por esse motivo, a 

sociedade  rejeitou  esses  grandes  prédios  habitacionais,  e  alguns  foram  até 

demolidos  (Fig.02),  para  que  seus  terrenos  fossem  reaproveitados  com 

construções mais rasteiras, como afirma Adrian Forty:   

A  Inglaterra  desenvolveu  técnicas  mais  rápidas  e  eficientes  de 
construção, superando os métodos tradicionais usados. No entanto, a 
construção de edifícios altos na Inglaterra não era comum, o que fez 
com que os arquitetos forçassem esse tipo de construção. Em maio de 
1968,  uma explosão de gás numa cozinha de um 8º andar em East 
London (Roman Point) retirou a visão de que ‘concreto é futuro’ para os 
ingleses.  Desde  então,  blocos  de  apartamentos  são  demolidos  em 
Londres...  O  [vasto  emprego  do]  concreto  na  Inglaterra  foi  usado 
somente quando o estado esteve preocupado em subsidiá-lo, quando 
parou, voltou-se ao tradicional.

(FORTY, 2004, p.28-45)

Fig.02: Demolição por má aceitação da população inglesa, que se negava a morar em construções verticais. 
Edifício Point Block, Holly Street, Hackney, London, 1996 Fonte: FORTY, 2004, p.37.

De acordo com Goldhagen, esse conflito entre tradição e modernidade geraria 

uma espécie de primitivismo, representado pelo desejo dos arquitetos de atender 

às condições humanas básicas e às necessidades essenciais, de forma a reduzir 

os  impactos  da  cultura  de  consumo  no  âmbito  individual.  (GOLDHAGEN; 

LEGAULT, 2000, p.15).

Essa retomada da tradição exaltaria o saber fazer local da produção inglesa do 

pós-guerra. De acordo com o crítico Reyner Banham (BANHAM, 1967, p.89), dois 

dos mais  importantes  arquitetos  que  começaram  a  trabalhar  a  questão  do 

primitivismo em sua arquitetura foram Stirling & Gowan. Em 1955, eles projetaram 
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o Ham Commom Flats em Richmond (Fig.03-04), no qual os arquitetos utilizaram 

o  tijolo  aparente  de  forma  extensiva,  resgatando  a  idéia  daquilo  que  Curtis 

denominava de ‘vernáculo industrial’ (CURTIS, 1997, p.534), ou seja, uma busca 

por uma arquitetura que remetesse às edificações de cidades do nordeste inglês, 

como Liverpool, que utilizava das fôrmas moldadas das cintas de concreto das 

lajes remetendo a Maison 

Jaoul de Le Corbusier (comentada a seguir).  

      
Esq.:  Fig.03:  Ham  Commom  Flats,  London,  Stirling  &  Gowan,  1955.  Vista  lateral  dos  blocos.  Fonte: 

JACOBUS, 1975, p.40.
Dir.:  Fig.04:  Detalhe dos acabamentos das cintas em concreto,  das gárgulas e das janelas em madeira 

pintadas de branco. Fonte: JACOBUS, 1975, p.42.

Posteriormente, em 1957, Stirling e Gowan planejaram as Vivendas Preston (Fig. 

05-06). Em Preston, os arquitetos trabalharam com outro tipo de tijolo aparente, 

também fazendo menção ao vernáculo.  De acordo com Crinson, os  arquitetos 

utilizaram dois importantes novos recursos em Preston: ‘’1- um novo interesse 

adquirido em aspectos regionais da ‘tradição funcional’, e 2-uma nova visão sobre 

as possibilidades de re-conexão com as tradições urbanas e arquitetônicas pré-

modernistas’’ 6 (CRINSON, 2006, p.217. Tradução do autor). Dessa forma, ficaria 

clara a influência da arquitetura vitoriana, seja na conformação do volume, seja na 

forma de utilização dos materiais. 

Para a implantação do projeto foi sugerida a idéia de um grande pátio central, 

remontando a implantação clássica, onde os blocos residenciais para moradas 

6 1-A newly acquired interest in regional aspects of the ‘functional tradition’, 2- A new open-mindedness about 
the possiilities of reconnectig with premodernist urban and architectural traditions, especially the despised 
victorian city. (CRINSON, 2006, p.217)

26



são  implantados  em sua  volta  (com uma ala  para  idosos,  famílias  e  órfãos), 

encerrando o espaço interno. 

Esq.: Fig.05: Vivendas Preston, Arquitetos Stirling e Gowan, 1957-59, Londres. Esq.: Isométrica, mostrando a 
configuração com pátio central, solução tipicamente clássica. JACOBUS, 1975, p.48. 

Dir.:  Fig.06:  Vivendas Preston.  Vista lateral,  mostrando a fachada em tijolo aparente com as janelas em 
diversos níveis que remetem à arquitetura vitoriana.  Fonte: JACOBUS, 1975, p.53.

Esse  tipo  de  arquitetura,  que  busca  relacionar  o  moderno  com o  tradicional, 

utilizada por Stirling e Gowan pode ser considerado tipicamente tectônico.  Essa 

arquitetura  viria  a  ser  utilizada  de  forma  extensiva  pelos  arquitetos  ingleses 

(posteriores), em projetos que relembraram as vilas industriais de época vitoriana, 

fundadas  na  cultura  local.  Essa  tipologia  fez  muito  sucesso  durante  os  anos 

1960’-70’,  pois  as  formas  alcançadas  através  da  identidade  embasada  na 

arquitetura vitoriana e o emprego do tijolo  e seus tipos de assentamento que 

advinham do saber  fazer  local,  juntamente  com o ‘novo material’  que seria  o 

concreto, gerava uma identidade que relacionava o habitante com esse tipo de 

construção através da herança tectônica.

Essa arquitetura ‘moderna e tradicional’ desenvolveu-se em paralelo com o que 

William  Curtis  chamou  de  ‘anti-arquitetura’  (CURTIS,  1997,  p.529).  A  ‘anti-

arquitetura’  seria  uma  forma  peculiar  de  desenvolvimento  arquitetônico  na 

Inglaterra a partir de fins dos anos 1950’, que surgiria com uma nova geração 

contrária ao desenvolvimento corrente, que era encabeçada pelos Smithsons, os 

quais viriam a desenvolver uma arquitetura que enfatizava uma ética no uso dos 

novos materiais. Dessa forma, essa ‘anti-arquitetura’ procurava negar a academia 
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e aliava-se à espontaneidade, através dessa expressão dos materiais aplicados 

como encontrados (utilizada no primitivismo), das novas estruturas em contraste 

com as antigas e, principalmente, a da já citada noção de relação de herança de 

um povo com sua cidade e sua arquitetura. O termo de Curtis, abarca a plural 

realidade  arquitetônica  da  época,  no  entanto,  é  inegável  sua  relação  e 

similaridade  com  um  conceito  que  tomou  corpo  de  forma  única:  o  ‘Novo 

Brutalismo’,  que impulsionado pelo periódico especializado  Architectural Review 

(dirigido  por  Theo  Crosby  e  por  Reyner  Banham),  transcendeu  as  barreiras 

nacionais e ficou conhecido como uma das principais tendências arquitetônicas 

da época.

O Brutalismo é entendido por Banham como uma tendência arquitetônica peculiar 

que se  desenvolveu  a  partir  do  pós-guerra,  mais  especificamente,  durante  as 

décadas de 1950’-70’.  A  partir  das  influências  citadas no  desenvolvimento  da 

arquitetura inglesa no entre guerras e no pós-guerra, Banham clamou que havia 

algo  na  atmosfera  em 1955 que evidenciava  o  surgimento  de  uma tendência 

subversiva,  contrária  ao  caminho  percorrido  gradualmente  pela  arquitetura 

tradicional: 

Durante os anos que seguiram a guerra,  continuamos degradando a 
invenção de Le Corbusier, criando um estilo ‘contemporâneo’ facilmente 
reconhecido por seu mau uso dos materiais tradicionais e seu aparente 
emprego com pormenores modernos... 

A  reação apareceu na obra da Escola  de Hunstanton (por  Allison  e 
Peter Smithson) como ilustração do ‘Novo Brutalismo’. O nome é novo: 
o método, uma revalorização dos edifícios mais avançados dos anos 
1920-1940... exerceram [ainda] certos efeitos de lições sobre o emprego 
formal da proporção (do Professor Wittkower)  e o respeito pelo valor 
sensorial de cada material (dos japoneses)...    (BANHAM, 1967, p.45. 
Tradução do autor) 7       

Segundo Banham, o criador do termo ‘Brutalismo’  foi  Hans Asplund, em 1950 

(BANHAM,  1967  p.10),  para  caracterizar  a  atitude  projetual  de  dois  colegas 
7 Durante los años que siguieron la guerra, habíamos continuado degradando la invención de Le Corbusier, 
creando asi un estilo ‘contemporáneo’ fácilmente reconocible por su mal uso de los materiales tradicionales y 
su empleo aparente de pormenores modernos… (BANHAM, 1967, p.45)

La reacción apareció al fin en la obra de la Escuela Hunstanton (por Allison y Peter Smithson) como 
illustracion del ‘Nuevo Brutalismo’. El nombre es nuevo: el método, una revalorización de los edificios mas 
avanzados  de  los  años  1920-1940…  ejercieran  efecto  ciertas  lecciones  sobre  el  empleo  formal  de  la 
proporción (del Profesor Wittkower) y el respeto por el valor sensorial de cada material (de los japoneses)… 
(BANHAM, 1967, p.45)
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suecos, Bengt Edman e Lennart Holm, que projetaram uma casa em Uppsala - 

Suécia. O termo ‘Novo Brutalismo’ foi levado à Inglaterra no verão de 19518 e 

adotado  nos  debates  dos  círculos  dos  jovens  arquitetos  britânicos, 

(particularmente na  Architectural Association e  no Architect’s Department of the 

London County Concil- LCC9). 

O casal de arquitetos ingleses Allison e Peter Smithson eram os mais obstinados 

seguidores desse tipo de arquitetura e possuíam um manifesto preparado para 

justificar  o  Brutalismo10.  Além  disso,  em  1949,  eles  projetaram  a  escola  de 

Hunstanton  (Figs.07-09),  que  em  1953,  viria  a  se  tornar  o  primeiro  edifício 

considerado  como  de  natureza  Brutalista  11.  Hunstanton  possuía  traços 

volumétricos  puros  e  simétricos,  uma  disposição  de  planta  tipicamente 

‘palladiana’,  além de possuir  todas as  estruturas  aparentes  e  destacadas.  Os 

arquitetos  exploraram  diretamente  os  acabamentos  e  encaixes,  bem  como, 

expressão e detalhamento dos materiais industriais utilizados. A vedação vertical 

era  de  tijolo  maciço,  material  absorvido  na  cultura  local,  em  uma  estratégia 

semelhante a do Alumni Hall de Mies van der Rohe. De acordo com Banham, a 

escola era um novo impulso à arquitetura inglesa. 

Fig.07: Escola em Hunstanton, A+P Smithson, 1949-53. Vista lateral, demonstrando a composição do bloco 
maior que se utiliza do conceito de simetria e proporção tipicamente palladiano. Fonte: BANHAM, 1967, 
p.33.

8 Por Michael Ventris, Oliver Cox e Graeme Shankland.  Fonte: BANHAM,  1967, p.11.

9 No caso do London County Concil, Departamento de Arquitetura do Condado de Londres havia uma grande 
luta de classes, de um lado utilizava-se da tradição inglesa, derivada de William Morris (novo humanismo), e 
do outro lado os arquitetos embasavam-se no empirismo sueco e realismo Russo, a linha anglo-Zhdanov 
(novo empirismo). Porém, muitos dos brutalistas utilizavam de aspectos dessas duas linhas, pois a grande 
maioria de jovens brutalistas vem das universidades ‘red-brick’ que, de acordo com Banham: “Esta generación 
[seguidores  do  CIAM VIII  e  de  Alan  Colquhoun] buscó  una justificación  a  sus  concepciones  y  la  buscó 
principalmente en los dominios: las tradiciones de la propia arquitectura moderna y las más lejanas tradiciones 
del clasicismo…” (BANHAM, 1967, p.11).
10

 Exposto posteriormente na Revista Architecture Review de Janeiro de 1955, sobre o título de 
“Manifesto Brutalista”.

11 De  acordo  com  Ruth  Verde  Zein  o  brutalismo  de  Hunstanton  foi  uma  espécie  de  edificação  citada 
erroneamente no livro de Banham, pois ‘’apesar de sua alta qualidade a Escola de Hunstanton não pode ser 
considerada  “brutalista”  sob  quaisquer  das  acepções  do  termo.  Caberia,  isso  sim,  considerá-la  uma 
inteligente releitura do Mies americano pós-1946, de mistura com os debates do palladianismo então vigentes 
no meio intelectualizado inglês’’ (ZEIN, Brutalismo sobre sua Defninição).
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Esq.: Fig 08:  Escola em Hunstanton. Exterior  de bloco lateral e detalhe do pano de esquadrias de vidro 

aplicado diretamente sobre a estrutura de aço. Fonte: WEBSTER, 1997, p.26.  
Dir.: Fig 09: Escola em Hunstanton. Lobby lateral, demonstrando o sistema de laje aparente e o cuidado com 

a exposição dos materiais empregados como aplicados.  Fonte: BANHAM, 1967, p.35.

Os Smithsons projetaram ainda o  Economist  Building,  em Londres no ano de 

1959, (Fig 10-11), que trata de um exemplo que se utiliza do conceito de ‘anti-

arquitetura’. Sua estrutura e materiais aparentes, em contraste com os antigos, 

denotam  uma  espécie  de  resgate  e  respeito  ao  existente,  pois  sua  forma  é 

racional e clássica, respeitando o contexto. Seu pátio interno de passagem faz 

alusão ao caminhar por marquises de época, e sua inclusão com o bloco histórico 

faz-se por camadas e gabaritos distintos. 

                        
Esq.:  Fig.10:  Economist  Building,  Londres,  A+P  Smithson,  1959.  Isométrica,  mostrando  o  sistema  de 

proporções escalonadas empregadas como forma de respeito  ao gabarito do prédio histórico.  Fonte: 
WEBSTER, 1997, p.56. 

Dir.:  Fig.11: Economist Building, Londres.  Vista do pátio de circulação que remete ao caminhar dos antigos 
centros históricos com marquises para circulação em torno do edifício. Fonte: WEBSTER, 1997, p.57.
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Posteriormente, os princípios do brutalismo em arquitetura difundiram-se de forma 

considerável pelo mundo, primeiramente na Europa e posteriormente nos Estados 

Unidos. A tendência tornou-se conhecida a partir de duas correntes principais: a 

primeira (a inglesa), seguia uma leitura mais pura, industrial e ética, através da 

expressão  dos  materiais  industriais  como  o  aço  e  o  vidro,  enquanto  que  a 

segunda,  procurava  uma  relação  mais  bruta  e  artística  com  a  utilização  dos 

materiais locais ‘como encontrados’, procurando relação com a terra, bem como, 

o  uso extensivo  do  concreto  aparente  moldado em fôrmas texturizadas.  Essa 

segunda  corrente  foi  desenvolvida  a  partir  de  experimentos  de  Le  Corbusier, 

principalmente, relacionados à Unité de Marsella. 

Já nos anos 1960’, a corrente do Brutalismo corbusiano ganharia outra expressão 

análoga. A expressão Cold War Bunker Culture foi utilizada inicialmente no artigo 

do  periódico  The  Guardian (FORTY,  2004,  p.30)  para  descrever  o  prédio  da 

Hayward Gallery  em London´s South Bank, projetado pela GLC Architects dept. 

(Fig.12).  Essa  expressão  definia  o  metier corbusiano  de  utilizar  o  concreto 

aparente de forma extensa nas edificações. A utilização de  bunkers e abrigos 

anti-bombas (Fig.13) de concreto inspiraram esse tipo de arquitetura pesada e 

trabalhada  com várias  texturas  no  concreto  aparente.  Essa  ‘tipologia’ tomava 

como base a arquitetura tardia de Le Corbusier e, especialmente, a arquitetura 

escandinava, da qual herdava os jogos volumétricos abstratos e a relação com a 

noção de lugar e tipo.  

             
Esq.: Fig. 12: Hayward gallery, london, GLC Architects dept, 1964-68. Fonte: FORTY, 2004, p.31. 
Dir.: Fig. 13: Bunker de observação, Ilha de Jersey, Inglaterra. Fonte: BÄCHER/ HEINLE, 1967, p.21. 
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Diversos  arquitetos  ingleses  utilizavam  princípios  dessa  expressão,  que  tinha 

como  características  principais  a  relação  com  o  lugar12 e  a  exploração  do 

concreto,  procurando relacionar as formas e os costumes da arquitetura local. 

Dentre  esses  arquitetos,  pode-se  citar  Denys  Lasdun,  que  empregou 

extensivamente o concreto nos projetos da East Anglia University  (Fig. 14) e do 

Royal  National  Theather (Fig.15).  Lasdun  teve  uma  formação  acadêmica  e 

trabalhava com seqüências clássicas, utilizando da tecnologia do concreto como 

meio, e não como fim. Além disso, desenvolveu o conceito de urban landscape ou 

‘strata’, uma espécie de conexão espacial interna e externa por meio de diversas 

passarelas e torres em níveis distintos, o qual procurava relacionar a arquitetura 

com o entorno, através desses passeios e visadas. 

   
Esq.:  Fig.14:  University of  East  Anglia,  Denys  Lasdun,  1962.  O sistema construtivo de  urban landscape 

permite a criação de níveis distintos, conferindo maior dinamismo e integração com a paisagem. Fonte: 
CURTIS, 1996, p.543. 

Dir.:  Fig.15: Royal  National Theather, London, Denys Lasdun, 1967.  Vista de uma das passarelas para a 
edificação, que demonstra a implementação do sistema  strata de passarelas e torres distintas.  Fonte: 
CURTIS, 1996, p.544.

A relação com o saber fazer local seria um fator decisivo para a compreensão 

dessa nova sensibilidade arquitetônica que estava em voga na época. A cultura 

de um povo, seus costumes e anseios deveriam ser traduzidos também na sua 

arquitetura. Dessa forma, a relação do arquiteto com a cultura de um local seria 

explicitada através da ‘cultura de morar’ da área e do saber fazer, uma vez que 

12 Essa relação com o lugar está claramente relacionada ao conceito de Regionalismo, de acordo com Alan 
Colquhoun  (COLQUHOUN,  1992,  p.75),  inicia-se  com  as  vanguardas  do  século  20,  permeando 
progressivamente na teoria modernista, tendo seu ápice no período do pós-guerra. O regionalismo defendia a 
necessidade de valorização da cultura local, em face à industrialização uniformizante, utilizando de conceitos 
dicotômicos: o do desenvolvimento orgânico, enraizado a terra; e da deliberação racional, independente de 
contingências históricas ou geográficas. Demonstrava ainda, resistência contra um modo de vida imposto por 
interesses econômicos e políticos e exaltava o retorno nostálgico do passado. Colquhoun afirmou que: “É 
verdade que muitos projetos contemporâneos e interessantes utilizam materiais,  tipologias e morfologias 
locais:  ao  fazê-lo,  porém,  não  tentam  expressar  a  essência  de  determinadas  regiões,  mas  utilizam 
características locais como  motifs num processo compositivo, para produzir idéias arquitetônicas originais, 
únicas e relevantes em relação ao contexto.” (IDEM, p.77) As características do regionalismo crítico, de certa 
forma, adequavam-se à arquitetura inglesa do pós-guerra, pois ao dar conta da materialização da noção de 
lugar e da herança construtiva local, os arquitetos empenhavam-se para demonstrar esses aspectos.
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esses estariam relacionados com a herança cultural  de um povo.  No entanto, 

essas características citadas procuravam denotar um maior respeito à forma e à 

relação de projetar no local. 

Essa  nova  sensibilidade  na  arquitetura  inglesa  do  pós-guerra  pode  ser 

caracterizada  pela  retomada  do  saber  fazer  tradicional  da  construção  e  dos 

aspectos culturais a ele relacionados. Termos como primitivismo, regionalismo, 

anti-arquitetura,  Bunker  Culture,  ou  mesmo  Brutalismo, são  insuficientes  para 

rotular  essa  nova  sensibilidade  inglesa  que  lidava  com  complexas  situações 

sociais,  de  necessidades  e  anseios  de  uma  população  que  presenciou  uma 

guerra.  A  população  teve  seu  berço  parcialmente  destruído,  onde  familiares, 

memórias e costumes estavam se perdendo. A nova arquitetura local procurava 

responder  a esses desafios com tentativas  de identificação local,  os quais  se 

afastavam do universalismo do Movimento Moderno. 

Apesar das limitações do termo ‘Brutalismo’ ele pode sintetizar uma atitude na 

arquitetura,  expressado  a  partir  de  exposição  de  materiais,  do  resgate  aos 

materiais tradicionais e dos volumes mais enfáticos. Denotava ainda, essa nova 

sensibilidade e valor ao saber fazer da região, estabelecendo uma maior relação 

com a cultura e expressão local, que procurava distanciar-se do internacionalismo 

do  movimento  moderno.  Essa  sensibilidade  que  resgatava  soluções  formais 

tradicionais aproximou cada vez mais o arquiteto com a herança do saber fazer. A 

afirmação  de  Frascari  de  que  o  conjunto  dos  detalhes  compõe  o  todo,  e  a 

afirmação de Hartoonian que a joint (junção das partes) completa a arquitetura de 

uma forma sensitiva concreta, demonstra que a arquitetura brutalista se tornaria, 

pela  sua procura  pela  verdade estrutural  e  pela  clareza com que aplicam os 

materiais, um resgate à tectônica. Inclusive, esse fato é evidenciado por Frampton 

no  Studies in Tectonic Culture,  que considera o movimento reconhecido como 

‘brutalismo’ como uma retomada de uma cultura tectônica (FRAMPTON, 1995, 

p.360).      

Este enraizamento da cultura de construção local evidenciou o caráter tectônico 

dessa arquitetura com elementos vernáculos reinventados e com a direta relação 

entre morada e morador. Essa arquitetura não só procurava a relação física, mas 
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também,  outro  tipo  de  relação,  que  transcendia o  objeto  palpável.  A  nova 

sensibilidade em construção buscava memórias passadas dentro da psique do 

morador, que passava a identificar-se não somente com o visual, mas também, 

com o tato, com o olfato e com o auditivo. Além disso, essa nova sensibilidade de 

projeto procurava relação com a memória de um passado satisfatório, buscando 

reproduzi-lo na atualidade.  

2.1.2 Le Corbusier e sua obra tardia

Le Corbusier começou a desenvolver essa dita ‘sensibilidade dos materiais’ de 

forma  precoce  em  relação  aos  demais  arquitetos  do  período.   De  fato,  Le 

Corbusier já vinha desenvolvendo esta postura desde o início dos anos 1930’, 

contrariando  a  estética  maquinista  de  suas  villas dos  anos  1920’.  Corbusier 

inovou ao utilizar materiais historicamente brutos como o tijolo aparente e a pedra 

como vedação portante para cintas e cobertas de concreto aparente. O primeiro 

exemplar  considerável  é  o  da  Casa  Mandrot,  de  1929-32  (Fig.16),  na  qual 

Corbusier continuava com as linhas puras, com a ortogonalidade e com grandes 

aberturas, mas que, no entanto, utilizava os materiais tradicionais e relacionava a 

edificação com o local por meio de plataformas. Porém, foi na  Petit Maison de 

Weekend de 1934-35 (Fig.17), que Corbusier demonstrou o maior abandono da 

estética purista. Trata-se de uma pequena casa de paredes portantes de tijolo 

maciço  local,  com  encerramento  em  cinta  de  concreto  e  laje  em  forma 

abobadada,  remetendo  as  formas  tradicionais.  A  composição  elementar  e 

acabamento simples permitiram o uso de mão-de-obra local, não especializada, 

demonstrando o respeito com a qualificação dos profissionais da área. 

Fig. 16: Casa Mandrot, Le Prated, Próximo a Toulon, Le corbusier, 1929-32. Fonte: CURTIS, 1997, p.114.
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Já  na  Vacation  House (Fig.18-19)  projetada  por  Le  Corbusier,  em  1935,  em 

Mathes, fica clara a rusticidade e influência do local com o extenso uso da pedra, 

material  encontrado  com  facilidade  no  local.  A  Vacation  House  demonstrava 

também  o  início  do  uso  das  reentrâncias  e  saliências  mais  expressivas, 

denotando o jogo de sombras e luzes para a habitação, bem como, o jogo de 

aberturas aleatórias, cada qual com uma altura, fora do padrão racional.  

          
Esq.:  Fig.  17:  Petit  Maison de Weekend,  Boulogne-sur-Seine,  París,  Le corbusier,  1934.  Detalhe para a 

evidência do sistema construtivo tradicional, através do emprego do tijolo e da abobada catalã Fonte: 
BANHAM, 1967, p.95.

Dir.: Fig. 18-19: Vacation House, Mathes Le Corbusier, 1935. Fachada frontal e posterior, demonstrando um 
pouco da relação das reentrâncias e saliências geradas para conceber a relação de luz e sombra. Fonte: 
FRAMPTON, 1995, p.344.

No entanto, nesse meio-tempo, Corbusier seria contatado para projetar a Unité de 

Marsella (Fig. 20-21), considerada por Charles Jencks ‘’... uma das construções 

mais  famosas  do  pós-guerra  em  todo  mundo.’’  (JENCKS,  1985,  p.11).  Essa 

importância  é  também  reconhecida  por  Curtis,  que  afirma  que  “a  Unité se 

posiciona  no  início  de  uma  tradição  tipológica  no  pós-guerra,  e  representa  a 

resolução de uma longa procura pela ordem coletiva na filosofia de Le Corbusier”  
13 (CURTIS, 1997, p.438. tradução do autor); é reconhecida por Banham, que faz 

alusão  a  sua  inovação: “Termo  e  edifício  surgem  conjuntamente  na  história 

psicológica  da  arquitetura  do  pós-guerra...  no  sentido,  suas  inovações 

decisivamente  a  separavam  da  arquitetura  moderna  anterior  a  1939.”  14 

(BANHAM,  1967,  p.16.  Tradução  do  autor);  e  por  fim,  é  reconhecida  por 

Frampton, que afirma que:  “Esses pilotis, precisamente proporcionais de acordo 

com  o  modulor  de  Le  Corbusier,  sugeriam  a  invenção  de  uma  nova  ordem 

‘clássica’.” (FRAMPTON, 1997, P.274). 

13 “The Unité stands at the beginning of a typological tradition in the post-war years , it also represents the 
culmination of a long quest for a collective order in Le Corbusier’s philosophy” (CURTIS, 1997, p.438)
14 ‘’Termino y edificio surgen, pues, conjuntamente en la historia psicológica de la arquitectura de la 
posguerra… en el sentido de que sus innovaciones la separaban decisivamente de la arquitectura moderna 
anterior a 1939.”  (BANHAM, 1967, p.16)
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Esq.: Fig. 20: Unité  de Marsella, Le Corbusier, 1947-53. Fonte: BANHAM, 1967, p.22.
Dir.: Fig. 21: Unité. Vista das unidades e da rua central que corta a edificação com os brises verticais. Fonte: 

CURTIS, 1996, p.145

Le Corbusier tratava o concreto bruto como um material novo, material ‘natural’ 

moldado para  atingir  a  estética  necessária  de  uma forma inovadora.  Utilizava 

ainda, um complexo sistema de modulação, como demonstra Bachër e Heinle:

“Se  empleó  hormingón  corriente,  que  se  dejó  tal  como  aparecía  al 
desencofrar  y  en su  estado  natural.  Para  el  encofrado se diseñaron 
planos muy exactos  en los  que las  subdivisiones  de los  tableros  se 
adaptan tamben al sistema Modulor.  Ya que toda la obra responde a 
esta modulacíon, fue posible emplear repetidas veces y sin modificación 
los tableros de encofrado… (BACHËR; HEINLE, 1967, p.57e58)

Diversos princípios espaciais conceituais eram adaptados de princípios utópicos 

na Unité, como os do ‘falanstério’ de Fourier e dos princípios do modernismo pré-

guerra, porém, sua forma demonstra uma nova sensibilidade, um novo  zeitgest  

(Espírito  de época),  pois a  expressão do edifício  possui  uma estética arcaica, 

brutal  e  crua,  de  encaixes  e  acabamento  rústico.  A  paisagem  também  foi 

essencial  para a definição do grande bloco,  bem como,  para a expressão da 

edificação para novos sentidos, através de sua superfície inovadora: “...superficie 

arquitectónica de áspera grandiosidad que parece un eco de las texturas de las 

columnas dóricas de los templos de Italia meridional…” (BANHAM, 1967, p.16). 

Volumetricamente,  a  edificação  é  constituída  por  um bloco  único,  largo  e  de 

profundidade proporcional. Sua fachada frontal possui grandes aberturas, pois as 

varandas  das  unidades  são  de  pé-direito  duplo.  A  fachada  principal  possuía 
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ainda, dois andares intermediários, com brises verticais externos, onde se localiza 

a rua de comércio interna da edificação que, junto com um corpo de unidades 

com  peitoris  em  gabaritos  diferentes  que  retiram  a  sensação  de  repetição  e 

monotonia.  Coroando  a  edificação,  na  cobertura,  os  grandes  escapes  de 

ventilação  em  formas  orgânicas,  os  quais  remetem  à  chaminé  de  um  navio 

conferem grandiosidade à edificação. No entanto, a promenade arquitetural dá-se 

pelo tratamento e forma que o concreto fora aplicado. A importância dos detalhes 

no momento de execução demonstra uma tentativa de criar nichos, reentrâncias, 

saliências que tornariam a edificação e as unidades habitacionais mais pessoais. 

A  tentativa  de  tornar  um frio  bloco  de concreto em algo  acolhedor  alcança o 

sucesso, pois as formas e proporções conferidas, baseadas no padrão áureo de 

proporções do Modulor (desenvolvido pelo próprio Corbusier) acabam por tocar o 

âmago  do  habitante,  que  se  sente  em  contato  com  a  arquitetura  por  suas 

sutilezas formais. No caso da Unité, a máxima de Corbusier de que: ‘’Arquitetura 

é  estabelecer  relações  emocionantes  com materiais  brutos’’  é  alcançada sem 

precedentes. Tanto, que a Unité viria a se tornar essa apoteose que iria inspirar o 

brutalismo corbusiano, pois a forma como o concreto foi utilizado tornar-se-ia um 

ponto de partida para a configuração de material e de forma na arquitetura dita 

brutalista. 

Essa não foi a única obra que inspirou essa tipologia ‘corbusiana’. A reconhecida 

Maison Jaoul de  1956 (Fig.  22-23),  também demonstra  essa arquitetura  mais 

rude, relacionada ao uso dos materiais locais, dentre eles, principalmente o tijolo, 

que voltaria a ser utilizado de forma mais ampla. Essa casa é dividida em três 

blocos, o maior com três andares e foi construída por mão-de-obra especializada 

de trabalhadores argelinos, que dominavam com maestria o uso dos materiais 

tradicionais.  O arquiteto  trabalha  com o  tijolo  manual  portante,  encerrando os 

andares com o uso de cintas de concreto moldado in-loco com fôrma em tábuas 

de segunda, que apoiam a laje projetada com o tradicional sistema de abóbadas 

de tijolos. As reentrâncias da edificação são reforçadas pelos rasgos de portas, 

janelas  e  seteiras  recuadas,  enquanto  que  as  saliências  são  produzidas  com 

placas de concreto,  ora nos limites das janelas,  ora como marquises para os 

acessos. As portas e janelas são de moldura de madeira e vidro, e a coberta, 

segue o princípio da  Petit Maison  (Fig.17), tipo teto-jardim para manter o clima 
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interior da residência. De acordo com Reyner Banham, o reconhecimento da nova 

sensibilidade inglesa de tijolo aparente (trabalhada também por Stirling e Gowan) 

remete muito à construção da Maison Jaoul, que denota essa nova sensibilidade 

que Le Corbusier despertou desde o Entre Guerras (BANHAM, 1967, p.50).

Fig. 22-23: Maison Jaoul, Neuilly, París, Le corbusier, 1956.  Fonte: BANHAM, 1967, p.98e101.

Ainda  nos  anos  1950’,  Corbusier  projetou  outras  importantes  edificações:  os 

edifícios  governamentais  do  conjunto  de  Chandigarh  e  o  Monastério  de  La 

Tourette, nas quais utilizou princípios semelhantes aos da  Unitè; e a Capela de 

Ronchamp, onde explora fatores formais mais simbólicos.  

No monastério de La Tourette (Fig.24), construído em Eveux-sur-l’Arbresle entre 

1953-57, a edificação usa do tradicional princípio de implantação dos monastérios 

históricos. No entanto, a solução que obedeceria a uma topografia plana gera um 

imponente bloco que cresce adequando-se horizontalmente a solução do pátio 

central e de blocos em volta. A edificação impõe-se também, pelas reentrâncias e 

saliências em forma de pirâmides, pelos círculos, pelos polígonos e por outros 

elementos expressivos em concreto aparente. 

No Edifício do Parlamento de Chandigarh – Índia (Fig.25), projetado e construído 

entre 1951-1963, Corbusier utiliza a expressão do concreto de forma ainda mais 

livre, através de um grande pórtico solto do volume principal.  O coroamento do 

edifício é repleto de volumes inusitados e elementos simbólicos, entre eles, um 

volume em forma de chifre, que simboliza o touro e vaca, animais sagrados na 
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Índia. A escala monumental do Parlamento é desenvolvida através de princípios 

de escala  semelhantes ao da  Unité,  com  base no Modulor. Mais uma vez,  a 

expressão do concreto e suas formas de exposição dominam a arquitetura. Os 

diferentes  tipos  de  texturas  e moldes das  peças,  tratados de  forma aparente, 

possuem um papel definitivo para demonstrar a forma de construção e a verdade 

expressiva dos materiais empregados.      

        
Esq.: Fig.24: Monastério de La Tourette, Eveux-sur-l‘Arbresle Le Corbusier. 1953-57.  Fonte: CURTIS, 1996 

p.182.
Dir.: Fig.25: Edifício do Parlamento de Chandigarh, Índia, Le Corbusier, 1951-63. A maleabilidade do concreto 

é explorada com a temática do simbolismo indiano. Fonte: CURTIS, 1996, p.196.

Por  outro  lado,  na  capela  de  Notre-Dame  du  Haut,  (Fig.26)  em  Ronchamp, 

projetada  e  construída  entre  1951-63,  Corbusier  utiliza  o  concreto  moldado 

aproveitando  suas  diversas  propriedades  de  flexão  e  acabamento.  A  coberta 

funciona como um elemento definidor do volume, tendo sua textura e sua forma 

compostas por  uma fôrma de tábuas envergadas que marcam a  estrutura  da 

coberta de concreto armado, conferindo a ela um desenho que remete a uma 

folha que pousa sutilmente sobre as paredes portantes da capela. As grossas 

paredes são marcadas por pequenas e profundas aberturas com fechamento em 

vidros  coloridos,  que conferem um tom místico e  de penumbra ao  interior  da 

capela. A textura das paredes é composta de um chapisco grosso de cimento, 

pintado na cor branca. Os elementos secundários da edificação, como o púlpito 

externo, os respiradouros superiores de ventilação e iluminação, as gárgulas e as 

aberturas secundárias são tratados como elementos definidores do volume e são 
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essenciais  para a compreensão do todo,  pois  os detalhes conferidos a esses 

elementos são partes intrínsecas do processo criativo corbusiano.         

Fig 26: Notre-Dame du Haut, Ronchamp,  Le Corbusier, 1951-53.  Vista demonstrando o inusitado volume 
repleto de flexões a aberturas não ortogonais. Foto: Acervo Fernando Diniz.

  
A arquitetura de Corbusier foi essencial para criar alguns apoios que remetiam a 

essa sensibilidade arquitetônica que florescia no período do pós-guerra e para a 

consolidação  do  conceito  de  tectônica  em arquitetura.  Tanto  que,  a  segunda 

corrente do Brutalismo conhecida como ‘corbusiana’ foi a que mais tomou corpo 

na Inglaterra  e Europa entre  1955-75,  pois  sua relação com as condições de 

construção do local  e sua rusticidade particular  reforçava as necessidades de 

identidade  da  população.  Esse  uso  extensivo  do  concreto,  das  formas 

texturizadas, da crueza e, principalmente, da relação com materiais  tradicionais 

viria a marcar paulatinamente15 a postura tardia de Le Corbusier, principalmente, 

devido ao seu senso do antigo e do simbólico na arquitetura.

15 De paulatino: feito pouco a pouco; gradativo, pausado. Retirado de: BUENO, Francisco da Silveira. 
Dicionário da língua Portuguesa. Brasil: MEC/FENAME, 10ª Edição, 1976.  P.988.
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2.1.3 A Expansão da Nova Sensibilidade pelo Mundo

Essa nova sensibilidade brutalista iria repercutir em volta do globo e passava a 

transcender as barreiras culturais. A arquitetura moderna passou a ser vista como 

algo que não poderia ser discutido exclusivamente em termos técnicos, devido à 

necessidade  de  relação  entre  o  saber  fazer  construtivo  e  a  realidade  local 

(HEYNEN, 2004, p.10).  Essa nova imposição ‘não estilística’  traria então, uma 

nova perspectiva para o processo projetual do arquiteto da época, que procurava 

resgatar o saber fazer regional, reforçando um retorno ao essencial, à crença que 

foca  as  condições  construtivas  básicas  e  as  mais  importantes  necessidades 

essenciais,  de  forma a  relacionar  cada  vez  mais  a  arquitetura  à  metodologia 

construtiva da região. Esse tipo de arquitetura poderia então, expressar-se com 

referência ao existencialista conceito da autenticidade, dado sua harmonia e sua 

relação  com a  história  da  arquitetura,  pois,  de  acordo  com John  Jacobus:  a 

arquitetura estava motivada ‘’... também por uma crença pragmática que, com a 

economia  e  tecnologia  obsoleta  durante  o  pós-guerra  era  mais  prático  e 

apropriado utilizar os métodos tradicionais do que as  técnicas experimentais de 

construção’’ 16(JACOBUS, 1975, p.18. Tradução do autor).

  

Na Europa ocidental, vários arquitetos foram influenciados pela obra tardia de Le 

Corbusier. Os holandeses Van Der Broek & Bakema (Fig.27) trabalharam com 

uma linha de volumes encorpados em concreto para estruturas de porte e linhas 

bastante  dinâmicas.  O  sueco  Sigurd  Lewerentz  (Fig.  28-29)  explorava  o  dito 

‘primitivismo de materiais’, exaltando a utilização do tijolo como componente de 

texturas variadas definidas na obra, a partir  de experimentações com diversos 

modelos  de  tijolos,  bem  como,  a  diversificação  de  encaixes  e  amarrações 

possíveis  de  serem  efetuadas.  O  grupo  suíço,  Atelier  5  (Fig.30)  desenvolvia 

princípios formais e projetuais próximos à arquitetura de Le Corbusier, procurando 

uma maior relação dos edifícios com o seu contexto (ATELIER 5; ACHLEITNER, 

2000, p.09-10).

16    ...tambíen  por una creencia pragmática enque, con la Economía y la Tecnología algo obsoletas de la 
Inglaterra de la Posguerra, era más práctico y apropriado utilizar los métodos tradicionales que las técnicas 
experimentales de construcción (JACOBUS, 1975, p.18).

41



     
Esq.: Fig. 27: Auditório da Faculdade de Tecnologia de Utech, Delft, Van der Broek & Bakema 1959. A idéia 

de  um expressivo volume com reentrâncias  e saliências,  confeccionado todo  em concreto  aparente, 
demonstra essa posição típica do pós-guerra. Foto: Fernando Diniz.  

Dir.:Fig.  28:  Igreja  de  São  Pedro,  Klippan,  Sigurd  Lewerentz,  1963-67.  O  retorno  à  utilização  do  tijolo 
aparente  está  presente  nessa  obra,  a  exposição  dos  motivos  formais  e  a  composição  é  totalmente 
dependente da unidade do tijolo. Fonte: MANSILLA, 1995, p. 03. 

      
Esq.: Fig. 29: Igreja de São Marcos, Björkhagen, Lewerentz. O interior com abobadas em tijolo demonstram 

as variáveis formais possíveis de serem exploradas com um único material. Foto: Fernando Diniz. 
Dir.: Fig. 30: Casa Hesterberg, Flamatt 1960-61, Atelier 5 (Erwin Fritz, Samuel Gerber, Rolf Hesterberg,Hans 

Hostettler, Niklaus Morgenthaler, Alfredo Pini).  A idéia de volume com diversos artifícios formais que se 
encaixam  para  formar  uma  unidade  estão  presentes  nessa  obra  e  procuram  demonstrar  as  novas 
impressões volumétricas da arquitetura escandinava. Fonte: ATELIER 5, 2000, p.31.

Nos Estados Unidos podemos ver claramente um brutalismo que procurava negar 

a arquitetura do aço e vidro que seguia o tipo Miesiano e das grandes empresas 

americanas  de  Philip  Johnson,  I.M.  Pei  e  do  próprio  Mies.  A  utilização  do 

brutalismo  como  negação  dessa  arquitetura  refletia  numa  vasta  utilização  do 

concreto,  em  volumes  requintados  e  assimétricos  e  estava  apoiada 

principalmente na arquitetura de Paul  Rudolph, Marcel  Breuer e Kevin Roche, 

comentados abaixo. 
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Dentre os arquitetos de destaque que produziram nos Estados Unidos podemos 

citar Marcel Breuer17. Sua arquitetura explorava a qualidade técnica de materiais 

industriais,  como  a  padronização  de  elementos  em  concreto  aparente,  com 

contrastes entre materiais locais, como a pedra e o tijolo, vistos claramente no 

Whitney Museum e no Mary College (Fig.31-32). Paul Rudolph, que utilizou de 

amplos  volumes  e  espaços  internos  complexos,  com  diversos  patamares  e 

acessos,  compostos  normalmente  por  peças  de  concreto  pré-moldadas  com 

texturas variadas, solução que pode ser encontrada no Prédio de Arquitetura de 

Yale e na UmassD (Fig.33-34). 

      
Esq.: Fig. 31: Whitney Museum, Nova York, Marcel Breuer, 1963-66. A composição do volume em concreto e 

sua forma peculiar demonstram a tentativa de explosão de planos que é fortemente característica dessa 
nova sensibilidade. Fonte: www.ggpht.com em 22-11-2008.

Dir.: Fig. 32: Mary College, North Dakota, Marcel Breuer, 1965-68. O respeito pelo contraste dos materiais 
utilizados  e justapostos de forma muito respeitosa está presente nesse edifício,  que demonstra com 
maestria como o contato entre materiais brutos como a pedra e o concreto moldado pode ser harmônico. 
Fonte PAPACHRISTOU, 1970, p.16. 

    
Esq.: Fig.33:  Yale Arts and Architecture Buliding, New Haven, Connecticut,  Paul Rudolph 1957.  A idéia de 

volume rico em detalhes de texturas e jogos formais está presente nesse edifício, que, por sua forma, 
eleva-se de forma imponente e monumental para impor-se como uma obra prima. Fonte: www.info.aia.org 
em 18-01-2009.

Dir.: Fig.34: Edifício de Ciências da UmassD, Massashussets,  Paul Rudolph 1957. Vista lateral do grande 
bloco  elevado  em  robustos  pilares  e  com  nobres  balanços  e  planos  que  se  cortam  e  geram  uma 
monumentalidade inerente da dita ‘arquitetura brutalista’ americana. Fonte: vitruvius.com.br

17 Marcel Breuer, outros projetos: Centro de Investigação IBM em La Gaude 1960-61 e Abadia St. John, 
Minessota 1953-68.
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Podemos citar também Eero Saarinen, que trabalhou através da expressão do 

concreto moldado in-loco e suas possibilidades de utilização em grandes volumes 

com formas orgânicas. Louis Kahn18, que trabalhou com a expressão dos planos 

texturizados  de  concreto  e  tijolo,  utilizando-se  das  formas  áureas  (triângulo, 

quadrado e círculo). Kallman, McKinnell & Knowles, que tiveram uma importante 

produção arquitetônica nos Estados Unidos, como o projeto do  Boston City Hall 

(Fig.35).  Kevin  Roche,  arquiteto  que  produziu  uma  arquitetura  bastante 

expressiva, com volumes inusitados e monumentais, como o edifício da Fundação 

Ford (Fig.36-37), construído em Nova York. 

Fig. 35: Boston City Hall, Massachusetts.  Kallman, McKinnell & Knowles, 1963-68. A edificação enfatiza o 
grande volume com recortes, ora aleatórios, ora padronizados, trabalhados com grandes reentrâncias e 
saliências,  gerando o jogo de sombra e luz,  denotando o papel cívico da edificação e demonstrando 
claramente os conceitos de monumentalidade ‘brutalista’, com marcação de entradas e janelas pequenas. 
Foto: Acervo Fernando Diniz.

      
Fig. 36-37: Fundação Ford, Nova York. Kevin Roche, 1963-68.  Esq.: Vista externa do grande painel de vidro 

e do coroamento superior. A edificação trata-se de um paralelogramo com um amplo pátio central, que 
corta  o  prédio  como  um  todo  e  possui  um  teto  de  vidro,  relacionando  o  interno  com  o  externo, 
demonstrando a importância dos espaços sociais. Dir.: Vista do pátio interno com teto de vidro. Fonte: 
www.flickr.com em 05-12-2008. 

18  Louis Kahn, mesmo possuindo outros tipos de interpretações históricas em sua arquitetura, pode ser visto 
como brutalista, considerando a expressão plástica, a configuração dos materiais e as formas utilizadas por 
ele.
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Dessa forma, através dos arquitetos citados, fica clara a diversidade da produção 

no  extenso  país  americano,  bem  como,  a  abertura  para  diversos  tipos  de 

expressões construtivas, embasadas nas opiniões da população, do estado, e do 

corporativismo  financeiro,  que  se  distanciava  do  paradigma  da  torre  de  vidro 

miesiana.  

A arquitetura japonesa também absorveu gradativamente diversos conceitos da 

tendência.  Dentre  alguns  arquitetos  que  produziram  utilizando-se  dessa 

tendência,  podemos citar  Kenzo Tange19 (Fig.38),  que através do processo de 

internacionalização da arquitetura deparou-se com grande necessidade de aliar 

aspectos da forte cultura oriental  com uma arquitetura arrojada,  muitas vezes, 

relacionando as novas soluções às configurações espaciais e de identidade de 

seu  povo.  Podemos  citar  também  Kunio  Mayekawa  (Fig.39)  e  de  Yoshinobu 

Ashihara  (Fig.  40),  que  procuraram  enfatizar  o  aspecto  sólido  e  robusto  das 

estruturas portantes de concreto aparente,  moldadas em fôrmas muitas  vezes 

inusitadas, com extenso nível de detalhamento, gerando obras de valor único.

        
Esq.: Fig.38: Casa do Arquiteto, Kenzo Tange, 1951-53. Fonte: ESTÚDIOPAPERBACK, 1979, p. 09.
Dir.: Fig.39: Centro Comunal de Setagaya, Tokyo, Kunio Mayekawa, 1959 Fonte: BACHER; HEINLE, 1967, 

p.18. 

19 Kenzo Tange, outras obras: Habitações em Takamatsou, Shikokou, 1959; Projeto de Tsoukiji, 1960; Escola 
Infantil em Youskar, Tóquio, 1967; Dormitórios da Universidade de Oran. 
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Fig.40: Universidade de Arte Musashino,  Tokyo, Yoshinobu Ashihara e Associados. 1964. Vista da fachada 
lateral com escada. Fonte: BACHER; HEINLE, 1967, p.101.

█ █ █ 

Diversos  profissionais  ao  redor  do  mundo  se  utilizaram  da  veia  brutalista, 

procurando  explorar  a  tradição  e  utilizando  os  materiais  regionais,  baseados, 

sobretudo  na  influência  corbusiana.  Tais  arquitetos  procuravam  expressar  o 

concreto  bruto,  tratando-o como um material  novo,  material  ‘natural’  moldado, 

com a finalidade de atingir a estética necessária de forma inovadora. Através da 

forma, das texturas, dos contrastes de materiais, e de um jogo volumétrico mais 

aleatório, abandonando o purismo da arquitetura moderna, pois, através disso, 

seria estabelecida uma relação da arquitetura com o homem. 

Em relação à posição do brutalismo na historiografia atual,  Kenneth Frampton 

afirma que a arquitetura brutalista surgiu com relação à falta de identidade das 

propostas  promovidas  pelo  Welfare  State inglês.  Ele  endossa  a  posição  de 

Banham,  no  que  diz  respeito  a  sua  origem sueca  e  a  tendência  ‘palladiana’, 

porém, identifica uma tentativa de incorporar um olhar antropológico com base na 

Art Brut e na ‘cultura Pop’. Frampton adiciona que ’’... a fidelidade dos materiais 

continuou sendo um preceito fundamental da arquitetura brutalista, manifestando-

se numa preocupação obsessiva com a articulação expressiva dos elementos 

mecânicos  e  estruturais.’’  (FRAMPTON,  1997,  p.323),  denotando  de  forma 

intrínseca a corporialidade do brutalismo, dando mais ênfase a expressão dos 

materiais do que a questão ética.
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Já segundo William Curtis, a reconstrução das cidades do pós-guerra abraçou 

diversos ideais do modernismo para produção de conjuntos residenciais e das 

new  towns.  (CURTIS,  1997,  p.529-545)  Desta  forma,  essa  nova  geração  de 

arquitetos contrária ao desenvolvimento corrente do movimento moderno seria 

encabeçada  pelos  Smithsons.   O  casal  com  seus  ideais  ditos  brutalistas, 

detentores de uma nova estética com seus materiais tratados ‘como encontrados’, 

ou seja, sem revestimentos adicionais implicaram numa reação ética embasada 

na realidade social local, que ansiava por tradição e modernidade.

Acreditamos que o Brutalismo internacional em sua essência, deve ser entendido 

como uma nova sensibilidade no debate arquitetônico do pós-guerra. Essa nova 

‘sensibilidade’ teve origem em preocupações do Entre-Guerras, mas que só foram 

exploradas após a Segunda Guerra Mundial. Ela procurava incorporar de forma 

mais direta o conceito de tectônica em arquitetura explorando: a relação do lugar; 

a  importância  da  relação  com  a  terra;  com  a  topografia;  com  a  cultura  de 

construção; com a história e com a identidade local. Essa arquitetura negou de 

certa  forma,  os  princípios  de  padronização  do  movimento  moderno 

“internacionalizante”,  e  procurava  relacionar  a  arquitetura  com  os  materiais 

familiares ao saber fazer local e com os materiais disponíveis na região. Ao tomar 

as palavras de Paul Ricoeur: ‘’Uma nação precisa enraizar-se no seu passado e 

forjar  um  espírito  regional.’’  20 Desta  forma,  com  a  expressão  ‘Brutalismo’, 

procuramos não apenas defini-la  a  partir  de  sua crueza,  peso ou ética,  mas, 

sobretudo, a partir da transformação da atitude projetual da época, ao dar ênfase 

ao aspecto  construtivo.   Essa sensibilidade do brutalismo procurou uma maior 

relação  com  o  indivíduo  ao  se  referir  a  uma  herança  construtiva  e  a  uma 

arquitetura familiar que sobrepujasse a amarga realidade do pós-guerra, trazendo 

mais reverência e conforto a um povo desprovido dessa esperança.

20 Paul Ricoeur: Universal Civilization and National Cultures, 1961. Citado em FRAMPTON, 1997, pg. 381. 

47



2.2 O CONTEXTO NACIONAL

A arquitetura  moderna  brasileira  ficou  profundamente  marcada  pela  chamada 

‘escola  carioca’.  Sua  racionalidade  aliada  aos  novos  requisitos  projetuais 

modernos e à adaptação climática fez com que a arquitetura moderna brasileira 

viesse  a  ser  considerada  uma  produção  particular  dentro  da  esfera 

internacionalista  do  modernismo.  A  produção  tinha  como  principais  membros 

atuantes: Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Machado 

Moreira, Álvaro Vital Brazil, MM Roberto e outros. Esses arquitetos abraçaram tal 

princípio, relendo as condições brasileiras para se projetar com funcionalidade, 

cada qual desenvolvendo esses princípios a sua maneira e trazendo a arquitetura 

moderna  ao  seio  da  produção  arquitetônica  brasileira.  A  arquitetura  moderna 

brasileira da ‘escola carioca’ destacou-se no cenário  internacional entre meados 

da década de 1940’ e início dos anos 1960’ e privilegiava a abertura do edifício 

para o exterior, relacionando-o com a natureza e proporcionando a entrada de ar 

puro e luz à edificação. A condição tropical do Brasil fez com que ‘’a aplicação 

desses princípios nos paises de clima quente exigisse certa adaptação ao meio 

ambiente e o emprego de alguns dispositivos capazes de combater a insolação e 

o calor excessivo’’ (BRUAND, 1981, p.12). Dentre esses dispositivos pode-se citar 

o  brise-soleil  (desenvolvido  por  Le Corbusier  para um projeto  na  Argélia)  e  o 

cobogó.

Apesar  dos  materiais  tradicionais  continuarem a  ocupar  um papel  importante 

nessa nova arquitetura,  como a obra de Lúcio Costa nos prova,  não se pode 

negar a supremacia do concreto. O êxito do concreto no Brasil, de acordo com 

Bruand, ‘’...não pode ser explicado unicamente por razões econômicas, mas não 

há  dúvida  de  que  estas  tiveram  um  papel  decisivo,  pois  seus  componentes 

básicos, areia e cascalho, eram encontrados em qualquer lugar, a preços muito 

baixos’’  (BRUAND,  1981,  p.16).  O  condicionante  da  mão-de-obra  qualificada 

também era considerado, dado que a forma de confecção do concreto não exigia 

operários qualificados, fato importante num país onde eles são escassos. 

A  arquitetura  da  chamada ‘escola  carioca’ ganhava  suas  devidas  proporções, 

inclusive em São Paulo, cidade palco do sucesso financeiro e detentora de título 
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de uma das 10 maiores cidades do mundo. No entanto, a arquitetura que vinha se 

desenvolvendo em São Paulo nos anos 1950’  passou a ser  influenciada pelo 

modo de vida paulista.  Nesse ínterim, uma figura que passava a questionar a 

imposição  estilística  da  ‘escola  carioca’, e  seria  responsável  pela  adaptação 

dessa nova ‘sensibilidade’ em arquitetura (que vinha se desenvolvendo no Pós-

guerra  europeu),  trazendo-a  para  a realidade local,  incluindo sua indústria  de 

construção e seu clima, o arquiteto e professor Vilanova Artigas seria o principal 

expoente do dito ‘brutalismo brasileiro’. De fato, os arquitetos Rino Levi e Osvaldo 

Bratke eram arquitetos paulistas que já trabalhavam numa linha considerada mais 

pura e introspectiva, que procurava privilegiar os espaços internos incorporando 

jardins e áreas sociais, e sugeriam uma mudança na conformação dos edifícios 

da época. Porém, a proposta de criação desse novo conceito que viria a modificar 

o rumo da dita ‘escola paulista‘ deve-se principalmente a Artigas. 

No Brasil, coube a Vilanova Artigas criar os parâmetros ideológicos e estéticos 

necessários  para  representar  essa nova sensibilidade brutalista  da  arquitetura 

para a realidade local. Tais parâmetros viriam a se concretizar posteriormente no 

chamado  movimento  da  ‘Escola  Paulista’,  ou ‘  Escola  Paulista  Brutalista’  21. 

Artigas afirma que procurava justificar sua obra com um profundo caráter ético, 

com responsabilidade social e com a honestidade no trato dos materiais. Segundo 

ele,  sua visão de arquitetura foi  construída a partir  de idéias utópicas (muitas 

vezes atrelada a suas posições políticas), como deixa claro:

...em face das  posições  do capitalismo  brasileiro,  tenho  o  direito  de 
organizar minhas propostas para um futuro utópico, sem ligação direta 
com a produção de hoje. Utopia é parte do artista, um ser legítimo na 
sociedade. São argumentos que uso para dormir com calma... 22 

Embasado na idéia de uma estética mais ríspida, coube a esse mestre projetar a 

primeira edificação considerada brutalista (SERAPIÃO, 2003, p.34), a casa Baeta, 

no Butantã, em 1957 (Fig.41-42). A casa apoiava-se em seis pilares, organizava-

se  em  dois  níveis  e  possuía  empenas  de  concreto  aparente,  frontais  e 

21 Esse termo de afirmação da denominação Brutalista dessa escola foi apurada e analisada minuciosamente 
na tese de Ruth Verde Zein:  A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. PROPAR-UFRS. 
Especificamente na Parte II (Premissas, bases conceituais, definição dos termos, delimitação temporal).

22 Vilanova Artigas:  Suplemento Especial sobre o grande mestre da arquitetura Paulistana.  Revista 
Projeto Design, Ed. 66, 1984, pg 71-101.
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posteriores. Internamente os espaços eram interligados por um grande vão de pé 

direito  duplo que procurava relacionar  a  área íntima com a social.  O material 

utilizado era o concreto aparente moldado em fôrmas de madeira e deixados em 

sua forma bruta.

 

         
Esq.: Fig. 41: Casa Olga Baeta, Vilanova Artigas, 1957. Detalhe da área social com pé direito duplo. Fonte: 

nelsonkon.com.br.
Dir.:  Fig.  42:  Casa  Olga  Baeta,  Vilanova  Artigas,  1957.  Visão  externa  da  empena  de  concreto.  Fonte: 

Arquitextos Vitruvius - arq047/047

No entanto, Segawa afirma que a linha paulista não pode ser creditada somente a 

Artigas, pelo fato de que ela teria sido um conjunto de vertentes não formalmente 

em  acordo  entre  si.  Quando  examinada  em seus  fundamentos,  acabaria  por 

derivar de uma saudável dialética entre as duas escolas de arquitetura (USP e 

Mackenzie). Segawa afirma ainda, que a noção de distinguir a arquitetura paulista 

como  ‘Brutalista‘  ‘’...força  uma  relação  de  ascendência.  Essa  relação  que 

minimiza as demais influências ou condicionantes significativos na formação de 

tal  pensamento  arquitetônico’’  (SEGAWA,  1998,  p.149-150),  desconsiderando, 

por exemplo, a importância de duas figuras como Osvaldo Bratke e Rino Levi, 

arquitetos que produziram suas principais obras antes da produção da arquitetura 

brutalista  paulista,  e  que os ‘brutalistas’  utilizariam das soluções de planta da 

arquitetura desses dois arquitetos. 

A  linha  ‘paulista  brutalista’  reformulava  a  tipologia  da  casa  paulistana 

radicalmente, e seus novos ideais eram devidamente expressados por Artigas a 

seus alunos da FAU-USP (Fig.43). As modificações elementares eram de acordo 

com Sanvitto: [1]- nova divisão espacial interna; [2]- ossatura exposta, fazendo 

parte  da  expressão  formal  do  projeto;  [3]-  o  programa  contendo  os  espaços 

interligados por um único vão (o grande abrigo);  [4]-  áreas de estar e estúdio 

incorporam as áreas íntimas que ocupam espaços menores e mais delimitados 

(SANVITTO, 1997, p.92-94). A ‘Escola Paulista’ possuía diversas características 
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similares  às  dos  princípios  do  Brutalismo  Europeu,  e  principalmente  às  do 

Brutalismo Corbusiano, a exemplo dos materiais expostos e do uso extensivo do 

concreto aparente que viriam a ser observados no pós-guerra. No entanto, em 

momento  algum,  Artigas  afirmou  essa  relação,  a  fim  de  demonstrar 

independência projetual e ideológica do ‘Novo Brutalismo’ europeu, denotando a 

diferença do discurso político, dissociando-o da situação social européia. 

Fig. 43: FAU-USP, São Paulo, Vilanova Artigas, 1961-69. Imagem do ‘grande abrigo’, o local de encontros 
sociais.  Fonte: BRUAND, 1981, p.302.

Os  projetos  relacionados  aos  princípios  da  ‘Escola  Paulista’  ganhariam 

posteriormente  um  novo  termo:  o  ‘Brutalismo  Caboclo’ 23.  De  acordo  com  o 

arquiteto e artista plástico, Sérgio Ferro, durante os anos 60’, em São Paulo ‘’... 

diante do adiamento de suas esperanças de organizar um tempo mais humano’’ 

(ACAYABA,  1986,  p.69),  esses  projetos resultaram numa espécie  cabocla  do 

Brutalismo, que se distanciava do  Brutalismo Europeu,  considerado por Ferro, 

como ‘estilizante’.  O  chamado ‘Brutalismo Caboclo’,  conteria  assim,  princípios 

sociais mais engajados e adequações ao clima local 24.

23 Termo desenvolvido por Acayaba e referenciado no artigo: ACAYABA, Marlene.  Brutalismo Caboclo, as 
residências paulistas, in  Revista Projeto Design, nº73, março de 1985, p.46-48. O Arquiteto Sérgio Ferro 
também afirmou a coerência do termo, quando entrevistado por Fernando Serapião (SERAPIÃO, 2006)

24 De acordo com Yves Bruand, a obra tardia de Artigas pode ser considerada um Brutalismo muito pessoal, 
correspondente a época de auge do arquiteto. Plasticamente, suas obras devem muito as de Le Corbusier. 
No  entanto,  deve-se  considerar  ainda,  que  o  Brutalismo de  Artigas vai  muito  além da  estética  por  sua 
conotação teórica e seu radicalismo, aproximando-o do homônimo britânico, e foi, dessa forma, que nasceu 
um estilo pessoal que fez escola.
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Já Ruth Verde Zein reconhece a existência da escola paulista,  pois considera 

como  brutalista um  conjunto  significativo  de  obras  realizadas  na  arquitetura 

paulista, a partir de meados dos anos 1950’. No entanto, Zein abarca a amargura 

do  pastiche  que  a  chamada  ‘Escola  Paulista’  poderia  vir  a  receber,  pois  a 

realidade e semelhança da obra paulista com diversas obras européias da mesma 

época eram inquestionáveis.       

As  casas  consideradas  brutalistas  mais  contundentes  seriam  projetadas 

posteriormente por arquitetos em grande parte sob influência do mestre Artigas, 

como Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Carlos Milan, Décio Tozzi, Ruy 

Ohtake, Sérgio Ferro e o grupo Arquitetura Nova. 

Entre  as  obras  e  arquitetos  de  maior  relevância  da  Escola  Paulista  podemos 

primeiramente citar as obras do próprio Artigas, com sua promenade arquitetural 

e uso de elementos definidores de formas rudes, bruscas e cruas, com jogos de 

reentrâncias e saliências que podem ser encontradas em sua fase tardia (Figs. 

44-45). O arquiteto Paulo Mendes da Rocha explorou em seus projetos o peso 

estrutural,  através  de  paredes portantes,  grandes balanços e  estruturas  cruas 

bastante expressivas (Fig.46). Joaquim Guedes era, de acordo com Bruand, o 

mais obstinado seguidor  do equilíbrio  de contrastes da Escola Paulista,  como 

demonstra  no  projeto  da  residência  Cunha  Lima  (Fig.47),  onde  procurava 

trabalhar as lajes salientes, sobrepostas em concreto aparente com os balanços e 

contra fixas, gerando um complexo jogo de linhas e composição. 

    
Esq.: Fig. 44: Colégio de Guarulhos, São Paulo, Artigas e Carlos Cascaldi, 1961. Fonte: KAMITA, 2000.
Dir.: Fig. 45: Estação Rodoviária de Jaú, Vilanova Artigas. Fonte: nelsonkon.com.br
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Esq.: Fig. 46: Casa do Arquiteto, São Paulo, Paulo Mendes da Rocha, 1964. Fonte: www.nelsonkon.com.br
Dir.:  Fig. 47:  Residência A.C. Cunha Lima, São Paulo, Joaquim Guedes e Liliana Guedes, 1958. Fonte: 

CAMARGO, 2000.

Sérgio Ferro, procurava enfatizar o processo construtivo de maneira a caracterizar 

a forma como a residência funcionava,  explorando variantes estéticas, através 

dos componentes básicos da casa, como pode ser visto na casa Bóris Fausto 

(1961) (Fig.48). Nesse projeto, Ferro deixa aparente até mesmo as canalizações 

externas e as bocas de ventilação.  Outros importantes arquitetos foram Décio 

Tozzi e Carlos Millan (Fig.49). 

       
Esq.: Fig. 48: Casa Boris Fausto, Sérgio Ferro, 1961. Fonte: Arquitextos Vitruvius, arq022_02
Dir.: Fig. 49: Residência Antonio Delboux, São Paulo, Carlos Millan, 1962. Fonte: Revista AU.

Essas  edificações  possuíam  as  suas  características  estruturais  destacadas, 

tomando o nome Brutalismo ao pé da letra.  Os elementos característicos mais 

comumente  encontrados  nessa  produção  são:  as  empenas  e  platibandas 

compostas  de  concreto  bruto;  o  tijolo  aparente;  as  instalações  elétricas  e 

hidráulicas aparentes; o destaque volumétrico das caixas de água, elevadores, e 
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escadas; os recuos laterais nulos; e grande ampliação da área social, gerando 

espaços centrais integradores.

No  entanto,  acreditamos  que  para  compreender  não  somente  a  produção 

paulista, mas a produção análoga em diversos outros estados faz-se necessária a 

compreensão  da  vontade  de  projetar  em  voga.  Primeiramente,  devemos 

considerar  a  indiscutível  influência  da  corrente  do brutalismo corbusiano,  bem 

como, devemos considerar a necessidade de uma nova identidade na arquitetura 

nacional,  que  passava  por  um  período  de  releitura,  de  forma  que,  a  nova 

sensibilidade em arquitetura, conforme aconteceu na Europa, ocorreu no Brasil 

em  um  período  mais  tardio.  Porém,  essa  sensibilidade  foi  impulsionada  por 

procedimentos semelhantes como: a expressão dos materiais crus, muitas vezes 

resgatando os tradicionais locais; a nova configuração e a utilização do concreto; 

o retorno à configuração de plantas pré-modernas (com o retorno as alcovas) e; 

muitas  vezes,  o  enfoque  em  procedimentos  construtivos  regionais.  Essa 

sensibilidade dita ‘Brutalista’ fez parte dessa releitura e transformou-se em uma 

solução  de  fácil  acesso  para  os  arquitetos  e  clientes  de  um  país  em 

desenvolvimento como o Brasil, pois o entendimento do retorno ao tradicional e 

ao regional não foi visto de forma abstrata.  
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CONTEXTO PERNAMBUCANO,  A BASE PARA UMA LINGUAGEM MODERNA

CAPÍTULO 3:

55



3.  O  CONTEXTO  PERNAMBUCANO:  A  BASE  PARA  UMA  LINGUAGEM 
MODERNA

O início da arquitetura moderna pernambucana é creditada a chegada de Luiz 

Nunes em 1934. Formado na ENBA em 1931, Nunes dirigiu-se para Recife para 

coordenar a DAC - Diretoria de Arquitetura e Construção, uma nova repartição 

dentro da Secretaria de Obras Públicas do governo do progressista Carlos de 

Lima  Cavalcanti,  voltada  para  a  construção  de  equipamentos  sociais  e  para 

atendimento público (SEGAWA, 1998, p. 83). Os prédios projetados pela DAC 

(posteriormente, chamada de DAU - Diretoria de Arquitetura e Urbanismo), entre 

1934-37 foram pioneiros em termos de arquitetura moderna no país inteiro. De 

acordo com Segawa, Nunes “... tinha clara consciência do papel modernizador da 

arquitetura  e  de  seu  potencial  transformador.”  (SEGAWA,  1998,  p.  83)  e  o 

utilizava para expressar esse novo tipo de solução nas obras públicas de Recife. 

Essa arquitetura embasada na racionalização e funcionalidade seria considerada 

por Bruand como um movimento autônomo, e que, sob vários aspectos possuía 

soluções mais avançadas do que a arquitetura que vinha sendo desenvolvida em 

São Paulo e no Rio de Janeiro (BRUAND, 1981, p.77). 

A  equipe  montada por  Luiz  Nunes evidenciava  uma tentativa  de  instituir  uma 

padronização na construção e na execução de projetos. Entre os colaboradores, 

pode-se citar: o engenheiro Joaquim Cardozo e o arquiteto paisagista Roberto 

Burle Marx. Dentre os importantes projetos efetuados pelo DAC, podemos citar: o 

Leprosário da Mirueira (1934-35); a Escola para Crianças Excepcionais (1935); o 

Hospital  da  Brigada Militar  (1935);  a  Escola  Rural  Alberto  Torres  (1935);  e  o 

Pavilhão de Óbitos da  Faculdade de Medicina (1937);  e  a  Caixa  de água de 

Olinda (concluída em 1940).  De uma forma geral,  esses projetos utilizavam a 

padronização  estrutural  com  peças  e  lajes  de  concreto  armado,  bem  como, 

possuíam  características  peculiares  como  a  vedação  vertical  com  blocos  de 

concreto vazado, chamados de cobogó. 

De  acordo  com  Mota  Menezes,  Nunes  “buscou  modelos  modernos  que 

atendessem as funções e as características ambientais da região... ’’ (MENEZES, 

2006,  p.80-82)  através  da  incorporação  de  alguns  princípios  do  movimento 
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racionalista europeu: emprego sistemático de materiais novos; construções com 

estrutura  aparente;  coberturas  planas  e  grandes  superfícies  envidraçadas  de 

casquilhos metálicos, aliadas a estética proposta por Gropius e por Le Corbusier. 

No entanto, com o precoce fim da DAC/DAU (e a partida de Luiz Nunes), devido a 

deposição de Governador Carlos de Lima Cavalcanti em novembro de 1937, esse 

processo de renovação foi interrompido.

 

Os ideais desenvolvidos pela DAC/DAU não foram totalmente perpetuados pelo 

quadro  de  arquitetos  e  engenheiros  locais  depois  da  saída  de  Nunes.  Ainda 

assim, alguns profissionais do DAU permaneceram na cidade nos anos seguintes, 

como Fernando Saturnino de Brito,  que,  em 1939,  projetou um dos exemplos 

mais importantes desse período, o edifício da Secretaria da Fazenda (Fig.50), e 

João Correia Lima, mas ao longo dos anos 1940’ poucas oportunidades foram 

conseguidas.   

Fig. 50: Edifício da Secretaria da Fazenda, Fernando Saturnino de Britto, 1939-42. Foto do autor 8-12-08.

Em termos urbanos, o período da década de 1950’ é marcado com o crescimento 

das áreas periféricas. Nessas áreas, principalmente utilizadas para comportar as 

residências da nova burguesia e da classe média, foram extensamente marcadas 

com construções individuais de arquitetos que, predominantemente, trabalhavam 

com a arquitetura tradicional. No entanto, diversas casas de classes média e alta 

foram  edificadas  com  os  princípios  da  escola  carioca,  ou  pelo  menos  com 

algumas características desse estilo que vinha invadindo o Recife.
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Apesar do pioneirismo de Luiz Nunes, a consolidação da arquitetura moderna 

viria a ocorrer com a chegada de três importantes arquitetos de fora da região: 

Mário Russo, Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. 

Mário Russo, arquiteto formado em Nápoles, foi convidado para lecionar na antiga 

Escola de Belas Artes de Pernambuco. Russo passa a introduzir os preceitos do 

racionalismo e funcionalismo moderno europeu, gerando discórdia entre o corpo 

docente. Em 1949, montou o Escritório Técnico da Cidade Universitária, onde em 

conjunto com os alunos, passou a ser responsável pelas edificações da Cidade 

Universitária, levando os alunos do curso de Arquitetura a uma experiência direta 

com  obras,  detalhamento,  orçamento  e  padronização  proposto  por  ele  nas 

intervenções e propostas de edificações. Dentre alguns projetos produzidos por 

ele,  cabe  citarmos  a  Faculdade  de  Medicina  (1949);  o  Hospital  Universitário 

(1950-51); e o Laboratório de Antibióticos (1953). 

                      
Esq.: Fig. 51: Edifício do Hospital Universitário, Mario Russo, 1950-51. Fonte: COSTA, 2006, p.505. 
Dir.: Fig. 52: Laboratório de Antibióticos, Mario Russo, 1953. Fonte: COSTA, 2006, p.514. 

58



3.1 OS DOIS TIPOS MODERNOS - DELFIM AMORIM E ACÁCIO BORSOI

Apesar da tentativa de Mário Russo de institucionalizar o ensino da arquitetura 

dita ‘Funcionalista’, os conflitos internos na escola e a eventual partida de Russo 

em 1956, não permitiu que ele concretizasse esse desejo (AMARAL, 2004, p.14). 

A arquitetura  moderna  pernambucana,  então,  se  consolidou  principalmente  a 

partir dos arquitetos Acácio Gil Borsoi, do Rio de Janeiro e  Delfim Amorim, de 

Portugal. Coube a esses dois mestres alavancar a arquitetura pernambucana e 

torná-la  reconhecida  como  pioneira  na  afirmação  da  arquitetura  Moderna 

Brasileira25.  Com o estabelecimento de Borsoi  e  Amorim  como professores do 

curso  de  Arquitetura  em  1951,  o  sistema  de  aprendizado  foi  adaptado 

gradativamente para que os alunos passassem a projetar dentro desses novos 

conceitos modernos. 

De acordo com Bruand, a arquitetura pernambucana chegou a ser considerada 

como uma alternativa distinta das linguagens das escolas paulista e carioca, com 

um  desenvolvimento  autônomo  dos  ensinamentos  dessas  últimas  (BRUAND, 

1981,  p.146-148).  Essa  afirmação  deve-se  principalmente  a  dois  tipos 

residenciais, desenvolvidos por Amorim e Borsoi: 

[1]  A  casa de Amorim,  tratava-se de um modelo de casas desenvolvidas pelo 

arquiteto  que  possuíam,  quase  sempre,  as  seguintes  características:  telhas 

diretamente  assentadas  na  laje  com  uma  leve  inclinação,  generosos  beirais, 

revestimento de trechos e volumes das fachadas com azulejo, diferentes níveis, 

clara marcação dos setores, e possuía ainda, aberturas e saídas bem localizadas 

para a ventilação abundante no interior da edificação. Como exemplo, podemos 

citar:  Residência  Vale  Junior  (~1958);  e  a  Residência  Serafim Amorim (1960) 

(Fig.53); 

[2] a  casa de Borsoi, por outro lado, tratava-se de um modelo influenciado por 

correntes internacionais, pela construção de Brasília e pela arquitetura carioca. 

Possuía  as  seguintes  características:  empenas  únicas  com platibanda,  muitas 

25 Retirado do projeto de pesquisa: Valores da Arquitetura Contemporânea Pernambucana, 1970-
2000.  Prof. Fernando Diniz Moreira (UFPE). 
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vezes no formato Borboleta, planta livre com um corpo térreo e outro superior em 

diferentes níveis,  fachada livre  com planos inclinados, área íntima no primeiro 

pavimento, boa relação interior/exterior e se utilizava dos cobogós, das pérgulas, 

dos pilares e dos grandes panos de esquadrias horizontais (AMARAL, 2004, p.56-

57).  Como exemplo, podemos citar: Residência Lisael de Melo Mota (1953) e a 

própria Residência do Arquiteto (1955) (Fig. 54-55). 

Esq.: Fig. 53: Casa Serafim Amorim, Delfim Amorim, 1960. Fonte: COSTA, 2006, p.676.
Dir.: Fig. 54: Casa do Arquiteto, Acácio Gil Borsoi, 1955. Foto: Júlia Clarinda.  

Fig.55: Casa do Arquiteto, Acácio Gil Borsoi, 1955. Fonte: AMARAL, 2004, p.69. 

Esses dois ‘tipos’ de casas, desenvolvidos por Borsoi e Amorim demonstraram 

uma arquitetura apoiada no saber fazer e nas experiências da cada um desses 

arquitetos,  com  suas  aspirações  pessoais  e  princípios  arquitetônicos.  Porém, 

esses ‘tipos’ residenciais foram adotados em meados dos anos 1950’ e utilizados 

por  uma  geração  atuante,  e  por  uma  geração  que  estava  se  formando  na 

Faculdade  de  Arquitetura.  Esses  discípulos  desenvolveram  plenamente  a 

capacidade projetual das casas de Amorim e Borsoi. Dentre eles, podemos citar: 

Marcos  Domingues;  Augusto  Reynaldo;  Valdecy  Pinto  e  Heitor  Maia  Neto, 

arquitetos  formados  na  primeira  metade  da  década  de  1950  e  já  alunos  de 

Amorim e Borsoi.  
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Moreira e Amorim defendem a existência de características particulares, as quais 

se  embasam no regionalismo e  nas adequações às  condições climáticas  e à 

cultura de construção local,  que viriam a distinguir esse tipo de produção, que 

perdurou até os anos 1980’ (MOREIRA, 2007. AMORIM, 2001). Por outro lado, 

Naslavsky  afirma que  não  seria  possível  comprovar  a  existência  concreta  da 

chamada  Escola em  Pernambuco,  devido  a  pouca  amplitude  temporal  e  as 

características não tão particulares das obras, pois elas seguiam tendências já 

existentes no sudeste do país e suas características representavam a absorção 

gradual da arquitetura moderna brasileira.26 (NASLAVSKY, 2004).  

3.2 A EMERGÊNCIA DE UMA NOVA SENSIBILIDADE

Quando  vamos  analisar  algo,  geralmente  costumamos  rotulá-lo,  pois  o  rótulo 

parece sempre esclarecer nossos anseios e nos torna familiarizado com algo. Em 

análises de arquitetura o termo ‘estilo’ sempre parece confortador, pois parece 

perpetuar a necessidade de ‘classificar’ para entender, e não de ‘compreender’ 

para entender. Dessa forma, as origens e delimitações do termo ‘estilo’ trazem 

limitações à história arquitetônica. Ao efetuar a análise das obras pernambucanas 

sobre uma possível ótica do ‘estilo brutalista’ como padrão analítico, observamos 

a profundidade de suas influências, que são, definitivamente, bem maiores que o 

rótulo. Uma produção arquitetônica, antes de pertencer a um rótulo, pertence a 

um local (com suas particularidades ambientais, culturais e construtivas), do qual 

ela  tira  sua  vitalidade,  pertence  aos  construtores  e  mestres  de  obras,  que 

condicionam a forma como ela se ergue com seu saber fazer; e pertence a um 

arquiteto, de onde ela tira sua personalidade e sua coerência. 

É  inevitável  afirmarmos que dentro  da  idéia  de  personalidade e  coerência  do 

arquiteto, existem diversos condicionantes que influenciam no processo criativo 

para então transformar-se na idéia arquitetônica. Nesse processo de idealização, 

é inegável afirmar que ‘nada se cria, tudo se transforma’. A nova ‘sensibilidade’ 

26 A visão abordada na pesquisa não procura privilegiar ou defender nenhum dos dois pontos de vista. No 
trabalho proposto não cabe julgarmos a existência ou não dessa ‘Escola’. A análise procura estabelecer a 
relação da configuração dos materiais e da plástica com a tendência do ‘Novo Brutalismo’ do pós-guerra 
europeu, que é encontrada na arquitetura pernambucana durante o processo de revisionismo do pós-guerra. 
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em arquitetura estava surgindo na Europa do pós-guerra e, posteriormente, em 

São Paulo. Os arquitetos pernambucanos viajavam, viam e sentiam essa nova 

arquitetura  e,  consequentemente,  ela  se  tornaria  um  dos  condicionantes  do 

processo criativo deles. 

Aonde  se  quer  chegar  com  essa  afirmação?  Procuramos  demonstrar  que  a 

relação com o ‘estilo brutalista’ faz parte do processo criativo do arquiteto, mas 

não  pode  ser  considerado  o  único  condicionante  reconhecido  para  a 

compreensão de uma arquitetura de determinada região. Talvez a partir de uma 

análise  tectônica  de  uma  produção  local  durante  o  passar  dos  séculos  seja 

possível responder tal pergunta, no entanto, esse não é o foco da pesquisa. O 

nosso foco  procura  expandir  o  entendimento  dessa arquitetura pernambucana 

como um todo, percebendo como o condicionante dessa nova ‘sensibilidade’, que 

estava sendo desenvolvida no pós-guerra,  influenciou as obras dos arquitetos 

locais.

A nova ‘sensibilidade’ em arquitetura permeou a arquitetura mundial de diversas 

formas e intensidades. A produção pernambucana foi gradativamente influenciada 

por essa ‘sensibilidade brutalista’. Podemos afirmar que as primeiras obras que 

demonstraram  essa  influência  são  as  obras  dos  dois  grandes  mestres 

pernambucanos, Acácio Gil Borsoi, no edifício Santo Antônio, datado de 1960 e 

Delfim Amorim, no Seminário do Nordeste, de 1962. A nosso ver, essas obras 

marcaram  de  forma  clara  o  início  da  produção  influenciada  por  conceitos 

brutalistas.   

O projeto  do edifício  Santo  Antônio,  de 1960,  é  indicado como o projeto  que 

marcou uma fase de mudanças na obra de Acácio Gil Borsoi, pois “... a produção 

arquitetônica  de  Acácio  Gil  Borsoi  da  década  de  1960  apresentou  várias 

características que podem ser associadas aos princípios da filosofia Estruturalista 

e do movimento do Novo Brutalismo” (AMARAL, 2004, p.93). 

A idéia  do prédio  é  de um pequeno edifício  de escritórios com 04 andares e 

comércio no térreo, construído nos fundos do terreno do Convento Franciscano. O 

prédio serve de acesso para o corpo eclesiástico do Convento e tem sua testada 

62



frontal aberta para recém inaugurada Avenida Dantas Barreto. A fachada frontal 

do  edifício  é  poente  e  exigiu  certos  cuidados,  fazendo  com  que  o  arquiteto 

desenvolvesse  uma  película  de  cobogós  de  concreto,  solta  das  paredes  de 

vedação,  as  quais  contem as janelas,  gerando um espaço intermediário  para 

filtragem  do  sol.  Essa  fachada  caracteriza  um  fechamento  introspectivo  que 

mostra  relações  de  influências  com a  arquitetura  paulista.  Os cobogós  foram 

moldados em fôrmas para concreto e desenhados para tornar acessível somente 

à  ventilação  (Fig.  56-58),  transformando  a  fachada  em  um  pano  vazado  e 

visualmente  maciço,  e  assim,  demonstrando  uma  nova  atitude  na  arquitetura 

local. 

Fig.56:  Edifício  Santo Antônio,  Acácio  Gil  Borsoi,  1960.  Fachada frontal  com cobogós  desenhados  pelo 
arquiteto com um caráter mais intimista, a idéia da fachada que respira para amenizar o fator climático 
está presente na fachada.  Foto do autor 24-09-2008
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Fig.57-58: Edifício Santo Antônio. Esq.: Fachada frontal, pilares circulares e revestimento das lojas. Dir.: 
Detalhe dos encaixes dos cobogós. Fotos do autor 24-09-2008

No entanto, na parte externa do térreo, os pilares circulares revestidos e o traço 

projetual  remetem claramente à Arquitetura Moderna Brasileira.  O térreo é de 

lojas com um acesso principal à parte posterior do terreno, o que dá acesso ao 

corredor  interno  do  térreo,  que  possui,  abaixo  de  sua  laje,  uma  coberta  de 

pergolado de placa de concreto com um sutil coletor de ventos e uma iluminação 

transversal. Essa circulação dá acesso ao  hall  (Fig.59)  guardado por uma porta 

de ferro com um trabalho artístico. O hall possui os elevadores e as escadas em 

volta de um fosso com uma clarabóia e o revestimento de suas paredes é de tijolo 

maciço aparente. Um trecho da parede é desenhado como uma espécie de painel 

de tijolos recortados, recuados e salientes, de autoria do próprio Borsoi. A escada 

tipo  espinha  de  peixe  (Fig.60)  eleva-se  em  torno  da  iluminação  difusa  da 

clarabóia.  Ela  demonstra  sua  posição  construtiva,  levemente  solta  da  parede 

lateral, demonstrando individualidade estrutural. O conjunto denota um sentimento 

de  leveza  e  ao  mesmo  tempo  de  rusticidade  que  mostra  clara  influência  de 

edificações como o Ham Commom de Stirling e da arquitetura vernácula inglesa. 
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Fig.59-60: Edifício Santo Antônio. Esq.: Visão do hall interno com tijolo aparente e com o painel de tijolos ao 

fundo. Dir.: Vista das escadas que se desenvolvem em torno da clarabóia. Fotos: Fernando Diniz.

Acreditamos que essa edificação é um dos primeiros exemplares expressivos da 

influência do dito ‘Brutalismo’ na arquitetura pernambucana. A importância dessa 

edificação, assim como outras de Acácio Borsoi, dá-se principalmente pelo seu 

nível de domínio do saber fazer. Os detalhes e acabamentos do arquiteto foram 

exaustivamente  trabalhados,  de forma que,  a  partir  dessa nova  ‘sensibilidade’ 

mais bruta  e ríspida,  o  arquiteto  passou a  explorar  de forma mais  direta  sua 

preocupação por detalhes, como é o caso do assentamento e  alinhamento dos 

tijolos aparentes dos escritórios (Fig.61). Esse croqui demonstra o cuidado com o 

processo construtivo, que instrui o mestre de obras de que forma o tijolo deve ser 

assentado por  meio da cambota para paredes inclinadas,  valorizando o saber 

fazer local e demonstrando o poder de improvisação (o desenho trata-se de um 

croqui  de obra).  A identidade de Borsoi  com essa nova expressão construtiva 

veio, então, a marcar sua obra nesse período. 
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Fig.61:  Croqui  de Borsoi  para  o assentamento  das paredes  do  edifício  Santo Antônio,  demonstrando o 
cuidado  com o  processo  construtivo,  que  instrui  o  mestre  de  obras  de  que  forma o  tijolo  deve  ser 
assentado por meio da cambota para paredes inclinadas. Fonte: Escritório Borsoi Associados.

Outro  importante  projeto  que  marcou  a  utilização  de  aspectos  dessa  nova 

sensibilidade  brutalista  foi  o  do  Edifício  do  Seminário  do  Nordeste  (Fig.  62), 

projetado por Delfim Amorim e equipe27 em Camaragibe. O projeto foi implantado 

em  uma  Gleba  com  diversos  desníveis  em  sua  extensão.  Dessa  forma,  a 

conformação da planta surge em formato de ‘S’, numa espécie de implantação 

que procura adequar-se ao sentido de um platô mais ou menos plano. Devido aos 

declives  do terreno em diversas partes da edificação,  formam-se poços semi-

enterrados que servem como áreas de prática de esportes e circulação interna. O 

volume da edificação, então, acaba por assemelhar-se a algumas implantações 

de  conjuntos,  como  o  de  Pedregulho  de  A.  E.  Reidy.  No  entanto,  cabe 

ressaltarmos que a forma peculiar  como a edificação distribui-se no terreno e 

como a estrutura amarra a edificação também demonstra-nos clara semelhança 

com as formas utilizadas na arquitetura internacional do pós-guerra. 

27 Amorim convidou Marcos Domingues, Florismundo Lins e Carlos Correa Lima para integrar a equipe de 
arquitetos.
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Fig.62: Edifício do Seminário do Nordeste, Delfim Amorim e equipe, 1962. Vista da entrada principal. Foto do 
autor 15-06-2008.

Na extensão da edificação, as salas dos seminaristas são em sentido longitudinal, 

alcançados  por  extensos  corredores  nas  extremidades  voltadas  para  o  platô, 

deixando,  dessa  forma,  as  janelas  dos  compartimentos  voltadas  para  o  vale 

posterior. 

As características que mais relacionam essa edificação com a nova ‘sensibilidade’ 

brutalista  são  mais  claras,  através  do  método  de  emprego  dos  materiais 

utilizados. A edificação procura expor os materiais de forma clara, cada qual com 

sua  função  devidamente  expressam. A utilização  do  tijolo  maciço  aparente  é 

explorada, ora através de expressivos volumes verticais portantes que sacam da 

edificação, ora como painéis de vedação emoldurados pelo concreto aparente do 

sistema  estrutural  (a  estrutura  é  de  pilares  quadrangulares  implantados  em 

formato de quadrícula angulada). As vigas sacam do volume principal, gerando 

um  acabamento  tipo  gárgula,  assemelhando-se  a  uma  espécie  de  console 

(Fig.63), e as vedações internas, também em tijolo aparente, contrastam com as 

esquadrias de madeira pintadas de branco em uma clara inspiração da arquitetura 

inglesa. 

O  acesso  principal  à  edificação  é  marcado  por  um  volume  vertical  em  tijolo 

aparente maciço portante, que saca da estrutura principal (Fig. 64), e por uma 

grande malha de cobogós robustos em concreto, assentados amarrando-se na 

estrutura de concreto (Fig. 65). Essa solução de paredes com grandes cobogós 

guarda semelhanças em nível  de escala com diversos projetos internacionais, 

como o da Igreja de Saint John, do arquiteto Marcel Breuer e Hamilton Smith (Fig. 

66). 
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Esq.: Fig.63: Edifício do Seminário do Nordeste. Detalhe da circulação externa com os andares e os consoles 

que sacam da estrutura principal. Foto do autor 15-06-2008.
Dir.: Fig.64: Edifício do Seminário do Nordeste. Detalhe dos grandes volumes que sacam do corpo principal 

da edificação construído em tijolo portante. Foto do autor 15-06-2008.
       

  
Esq.: Fig.65: Edifício do Seminário do Nordeste. Detalhe da parede de cobogós em cimento armado que 

marcam o acesso principal. Foto do autor 15-06-2008.
Dir.:  Fig.66:  Biblioteca  da  Universidade  de  Minnesota,  Marcel  Breuer  &  Hamilton  Smith,  1953.  Vista  do 

acesso principal e da parede com grandes cobogós. Fonte: PAPACHRISTOU, 1970, p.39.
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O volume piramidal da igreja (Fig. 67), que não foi construído, acompanharia uma 

das curvas  do  ‘S’  do  bloco  principal  e  no  conjunto  observamos claramente  a 

intenção monumental da edificação. O bloco único, que se estende pelo limite 

plano do grande terreno com a marcante igreja numa de suas curvas, demonstra 

claramente  que  uma  nova  visão  volumétrica  e  construtiva  estava  sendo 

empregada por Amorim nesse projeto. Nele, observamos também a utilização do 

tema da monumentalidade e grandiosidade da edificação, através dos grandes 

motivos em concreto aparente e do peculiar volume da igreja. 

Fig.67: Corte da igreja não construída do Edifício do Seminário do Nordeste. Fonte: GOMES, 1981. 

Os aspectos citados marcariam um novo tipo de influência no método projetual 

dos dois mestres da arquitetura moderna pernambucana. Por um lado, a ânsia 

pelo  detalhamento  e  amostragem estrutural  das  edificações  (tanto  de  Borsoi, 

quanto de Amorim) viria a buscar relações cada vez maiores com os métodos 

construtivos  e  com  o  saber  fazer  da  região,  que  eram  demonstrados, 

principalmente, através dos motivos tectônicos expressos em tais volumes. Por 

outro  lado,  a  exploração  dessas  novas  formas  e  desse  novo  respeito  pelos 

materiais utilizados pelos dois mestres da arquitetura moderna pernambucana, 

marcou claramente a arquitetura pernambucana, pois esta passou a ser adotada 

tanto pelos arquitetos recém formados, quanto pelos profissionais atuantes. 

Somente a partir  de meados de 1965, que a ‘nova sensibilidade’ passou a se 

consolidar  de  forma  mais  ampla.  O  reconhecimento  desse  novo  metier em 

projetar começava a cair nas graças dos arquitetos pernambucanos e a produção 

arquitetônica local passou a mostrar uma diversificada leitura do brutalismo sem 

uma uniformidade aparente. Acreditamos que essa diversidade ocorreu graças à 

arquitetura  da  época  não  possuir  um  eixo  condutor  rígido,  devido  a  seus 
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princípios,  que  relacionavam  a  questão  do  lugar,  da  monumentalidade  e  da 

herança tectônica. 

3.3 A NOVA SENSIBILIDADE PERNAMBUCANA

A  partir  de  meados  dos  anos  1960’,  os  arquitetos  pernambucanos  sofreram 

diversas influências externas, pela arquitetura paulista e pelo conhecimento do 

Brutalismo europeu por meio de documentos28 e de viagens de arquitetos locais 

(o próprio Delfim Amorim viajou a São Paulo e visitou obras de Artigas, e Borsoi 

viajou a Europa onde visitou algumas obras de Corbusier e de Stirling & Gowan). 

Dessa forma, diversos arquitetos locais passaram a explorar  elementos desse 

revisionismo típico do pós-guerra europeu e da arquitetura paulista, explorando 

suas formas  brutas  e  suas técnicas  de  aplicação  de  materiais,  aliando-as  ao 

saber fazer local.

 

Dentre os arquitetos locais que se utilizaram desse método, podemos citar  os 

próprios ‘fundadores’ da Escola, Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi. Amorim (em 

sua obra tardia) passou a incorporar e relacionar os costumes de construção local 

com  a  expressão  dessa  nova  sensibilidade  tectônica  do  pós-guerra,  gerando 

obras  peculiares  e  de  valor  único,  nas  quais  foram  utilizadas  empenas  com 

platibanda;  jogos  de  sombra  e  luz  entre  volumes  salientes;  reentrâncias 

expressivas;  além  de  manterem o  contato  com  a  vegetação  e  o  sistema  de 

aberturas. Dentre essas obras, podemos citar: o Seminário do  Nordeste (1962); 

Edifício  Barão  do  Rio  Branco  (1966);  Casa  Alfredo  Correia  (1969)  (Fig.68); 

Residência Miguel Doherty (1969) (Fig.69); Residência José da Silva Rodrigues 

(1970); e o Edifício Duque de Bragança (1970).

28 A arquitetura desenvolvida por Artigas e equipe era amplamente difundida, através da revista Acrópole. 
Além disso, os arquitetos locais possuíam principalmente títulos lançados pela editora Gustavo Gili, como o 
livro de Banham: El Brutalismo em Arquitectura; o livro de Bächer & Heinle:  Construcciones em Hormigon 
Visto; o livro de Papachristou: Marcel Breuer, Nuevas Construcciones y Proyectos; o livro de Faber: Nueva 
Arquitectura Danesa; e o livro de Fengler: Estructuras Resistentes e Elementos de Fachada. 
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Esq.: Fig.68: Casa Alfredo P. Correia, Delfim Amorim & Heitor Maia Neto, 1969. Foto do Autor 13-12-2008 
Dir.: Fig.69: Casa Miguel Doherty, Delfim Amorim & Heitor Maia Neto 1969. Foto do autor 12-02-2009.
 

Borsoi, após uma viagem ao exterior em 1960, onde visitou o Ham Commom de 

Stirling & Gowan, a Unité de Le Corbusier e outras obras de arquitetos ingleses e 

europeus, passou a adaptar as soluções experimentadas por ele como protótipos 

dessa nova arquitetura em Pernambuco (NASLAVSKY,  2004 p.192).  Podemos 

considerar  que  essas  preocupações  já  estavam  sendo  desenvolvidas,  como 

citamos anteriormente,  no  edifício  Santo  Antônio,  de  1960 (Fig.56-60).  Dentre 

outras  obras  de  Borsoi,  podemos  citar:  Edifício  Guajirú,  (1962)  e  o  Edifício 

BANCIPE  (1963)  (ambos  em  colaboração  com  Vital  Pessoa  de  Melo);  a 

Residência José Carlos Penna (1965); a Residência Fernanda Fernandes (1967); 

a Residência Luiz Petribú (1968); a Residência Antônio Queiroz Galvão (1968); os 

Edifícios Edf. Mirage (1967) (Fig.70), Michelangelo (1969), e Portinari (1969); o 

Edifício Bandepe (1969); e o Fórum de Terezina (~1970s) (Fig.71). 

      
Esq.: Fig.70: Edf. Mirage, Acácio Borsoi, 1970. Foto do autor 25-12-2008. 
Dir.: Fig.71: Fórum de Teresina, Piauí, Acácio Borsoi, ~1970s. Foto: Fernando Diniz.

Os arquitetos da primeira e segunda geração pós Borsoi e Amorim foram os que 

mais demonstravam essas características similares às ‘brutalistas’ na arquitetura, 

através desse sentimento do novo, buscado pela questão da realidade do saber 
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fazer local e da tecnologia acessível.  Essa geração foi marcada pelo início da 

difusão mais extensa da arquitetura européia e da arquitetura  paulista,  sendo 

assim, as obras projetadas pelos discípulos de Amorim e Borsoi demonstravam 

uma característica  base  que  vinha  sendo  desenvolvida  pelos  dois  mestres:  a 

tentativa de aliar ao máximo à expressão da arquitetura do revisionismo do pós-

guerra, que para eles, passava a ser expressa, não apenas a partir do código de 

utilização  de  materiais,  mas  também,  através  da  necessidade  de  se  projetar 

residências climaticamente confortáveis, devido ao diferenciado clima nordestino. 

Dentre esses arquitetos, podemos citar: Heitor Maia Neto que se formou no curso 

de Arquitetura da Escola de Belas Artes do Recife em 1952, ainda sobre forte 

influência do mestre Maio Russo. Em meados de 1963, Maia Neto associou-se a 

Delfim Amorim, projetando com este a Residência Alfredo P. Correa (Fig.68) e 

outras obras como a de alguns supermercados da rede Bompreço. 

Uma sociedade que gerou projetos bastante importantes para a arquitetura dessa 

época foi a de Svensson & Domingues. Frank Svensson, formado pela Escola de 

Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, fixou moradia em Recife em 1963 

(a serviço da SUDENE), enquanto que Marcos Domingues, formou-se em 1953 

pela Escola de Belas Artes do Recife, onde posteriormente tornou-se professor na 

década  de  1960  (AMORIM,  1999,  p.100).  A  sociedade  seguiu  projetando 

edificações  tipicamente  ‘brutalistas’,  como  a  Residência  Enário  de  Castro,  de 

1968  (Fig.72-73),  que  é  detentora  de  uma  forma  rude  e  pesada,  através  do 

emprego do concreto bruto. Essa casa possui ainda, telhado com laje curva para 

a iluminação zenital  e cômodos voltados para o interior e para os fundos com 

grandes  aberturas  venezianas  para  o  pátio  interno.  Além  disso,  a  residência 

consome os recuos laterais e os ambientes são voltados para dentro de forma 

integrada,  gerando  a  noção  de  grande  abrigo,  solução  semelhante  às  típicas 

convenções  das  casas  paulistas.  O  térreo  comporta  a  grande  área  social, 

integrada  com o  pátio  interno.  Dentre  suas  principais  obras  podemos  citar  a 

Residência Paulo Meirelles (1968); e a Sede da Rede Ferroviária (1970).
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Fig.72-73: Residência Enário de Castro, Frank Svensson e Marcos Domingues, 1968. Esq.: Vista do pátio de 

fundo, para onde a casa se abre; Dir.: Corte longitudinal da residência. Fonte: Premiação do IAB, 1969.

O arquiteto Reginaldo Esteves, diplomado em 1954 pela Escola de Belas Artes de 

Pernambuco  da  Universidade  do  Recife  tornou-se  professor  da  Escola  de 

Engenharia de Pernambuco e da FAUR. Em sua terceira fase29 (sua obra tardia) a 

sua produção é marcada pela tentativa plástica de exprimir volumes imponentes 

que possuem como principal característica de detalhamento, os diversos tipos de 

emprego do concreto.  Suas obras nessa fase são caracterizadas por  grandes 

balanços e amplos espaços. No SCFC - Santa Cruz Futebol Clube, ele trabalhou 

o sistema estrutural da arquibancada com vigas pesadas e texturizadas de forma 

a render um tipo de monumentalidade e grandeza ao estádio (Fig.74); já no CAC 

UFPE - Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco 

- (Fig. 75), Esteves desenvolveu um sistema de passarelas e blocos em níveis 

distintos,  denotando um permeável  e peculiar  ambiente interno,  enquanto que 

externamente, o edifício é marcado com placas de concreto, que ora servem de 

vedação, ora servem de brises, gerando jogos de luz e sombra nas fachadas com 

um material principal, o concreto. Dentre outras obras de Esteves, podemos citar: 

a CELPE (1972) e a Estação Cavaleiro de Metrô (1983), ambas em parceria com 

Vital Pessoa de Melo. 

29 Reconhece-se na obra de Reginaldo Esteves três fases distintas. A primeira sobre influência da Escola 
Carioca; a segunda marcada por uma tentativa de aliar tradição e modernidade e a terceira conhecida como 
sua fase do concreto (AMORIM, 1999, p.95).    
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Esq.: Fig.74: Estádio S.C.F.C. Reginaldo Esteves, 1967. Foto: Diogo Barreto.
Dir.: Fig.75: CAC-UFPE.  Reginaldo Esteves, 1973. Vista externa. Foto do autor 03-02-2009.

Outro importante arquiteto da cena pernambucana foi Glauco Campello, nascido 

na Paraíba e formado em 1959 na Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de 

Janeiro. Campello projetava, aliando a expressão dos materiais crus com demais 

características predominantes da cultura de construção local. No caso do prédio 

da SUDENE (Fig.76), projetado por Campello, Mauricio Castro e equipe, aliou-se 

o peso da estrutura e base de concreto armado, com amplos pilares, enquanto 

que no edifício, foi utilizada uma leve inclinação no volume final, aliando-se as 

empenas  finais  com  revestimentos  cerâmicos  de  vedação,  encontrados  e 

utilizados em Pernambuco. Outro importante projeto de Glauco Campello foi  o 

edifício Oásis (1970) (Fig.77). Nesse projeto, o arquiteto concebeu um ambiente 

interno com base no conceito de amplos espaços unificados, conseguido através 

do robusto sistema estrutural, que libera a parte central dos apartamentos para 

um lay-out interno mais livre. Esse sistema estrutural é definidor no fechamento 

do volume da edificação, onde na base, transformam-se em pesados pilares com 

duplo desenho piramidal invertido a 90 graus. Além disso, as circulações verticais 

são destacadas do edifício, sem o intuito de demonstrar uma harmonia de bloco 

único,  fazendo  referência  à  rispidez,  não  só  da  verdade  dos  materiais,  mas 

também do volume.  Entre outros projetos do arquiteto, podemos citar ainda, sua 

própria Residência, projetada em 1967. 

74



    
Esq.: Fig.76: SUDENE, Glauco Campello, Mauricio Castro e equipe, 1967. Foto do autor 02-10-2007.
Dir.: Fig.77: Edifício Oasis, Glauco Campello, 1970. Foto do autor 25-12-2008. 

O arquiteto Vital Pessoa de Melo também produziu obras de considerável valor na 

época.  Quatro  anos  antes  de  entrar  na  FAUR,  Vital  trabalhou  com Borsoi  e 

Amorim no Edifício do Patrimônio Histórico (HOLANDA; MOREIRA, 2008, p.11-

12). No período de faculdade, foi aluno dos dois mestres e em seu período de 

estudante fez uma viagem com Delfim Amorim à São Paulo, onde conheceu a 

arquitetura da  Escola Paulista. Logo após sua formação em 1961, desenvolveu 

uma parceria com Borsoi  (edf.  BANCIPE, de 1963),  e com Reginaldo Esteves 

(sede  da  CELPE,  de  1972).  No  projeto  da  CELPE-  Companhia  Elétrica  de 

Pernambuco (Fig. 78), procurou utilizar a solução do  brise-soleil como principal 

elemento de composição de fachada. Os brises foram estudados em sua direção 

e  inclinação  para  proteger  o  pano  de  vidro  posterior  da  forma  mais  efetiva, 

durante os horários de maior incidência solar.  Desde cedo, Vital demonstrou a 

mesma acuidade para o detalhamento dos encaixes e da utilização dos materiais 

que Borsoi  demonstrava.  No projeto  de sua Residência,  utilizou os elementos 

construtivos  de  forma  a  gerar  planos  marcantes  (Fig.79),  trabalhando  com 

materiais  brutos  e  ásperos,  através  de  fortes  texturas  em  variados  tons, 

conferindo juntamente com o fechamento da casa para a rua, um tom austero e 

sério à Residência. No entanto, essa tentativa de introspecção, ao mesmo tempo 

que impõe-se para rua, acaba por respeitá-la e contribui para sua composição, 

devido a sua riqueza formal peculiar. Entre outras obras de Vital, podemos citar: o 

Edifício  Sahara  (1973);  o  Edifício  Jean  Mermoz  (1974);  e  o  Edifício  Gropius 

(1976).   
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Esq.: Fig.78: CELPE, Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves, 1972.  Vista da fachada frontal com os 

brises de proteção. Foto do Autor 17-01-2008.
Dir.:  Fig.79:  Casa do  Arquiteto,  Vital  Pessoa de  Melo,  1968.  Vista  frontal,  demonstrando os planos  em 

materiais diversos: o concreto liso, as placas de concreto rugosas com acabamento lavado quando em 
processo de cura; a laje nervurada com blocos de cerâmica aparente; e a parede com chapisco grosso 
pintada de branco. Foto do Autor 20-01-2008.

Outro  importante  arquiteto  local  é  Armando  de  Holanda.  Holanda  nasceu  em 

Pernambuco  e  ingressou  na  Faculdade  de  Arquitetura  de  Recife  em  1959, 

estagiou com Glauco Campello e depois de se formar foi à Brasília fazer pós-

graduação  na  UnB.  Em  1970,  ingressou  como  professor  na  Faculdade  de 

Arquitetura  e,  em 1976,  publicou  um importante  livro,  condensando  as  idéias 

projetuais já adotadas pelos arquitetos locais para o desenvolvimento  de uma 

arquitetura correta no clima nordestino. O ‘Roteiro para se Construir no Nordeste’ 

(HOLANDA, 1976) seria um livro base para os arquitetos pernambucanos. Nele, 

estão  exemplificados  os  princípios  de  vazar  as  paredes;  gerar  balanços  para 

sombrear; construir frondoso; usar as paredes vazadas; entre outros. Em termos 

arquitetônicos, a casa Nilo Coelho (1976) (Fig.80) é um exemplo dessa expressão 

com  base  na  verdade  dos  materiais,  na  questão  do  conforto  climático  e  no 

sombrear.  Outro exemplo é o do Parque Nacional  dos Guararapes (1973-76), 

onde  trabalhou  com  finas  cobertas  de  concreto  em  formato  de  hiperbólicas 

invertidas (Fig.81). Entre outras obras de Holanda, podemos citar ainda, o Edifício 

Bougainville (~1973) e o Conjunto Belo Horizonte (1972). 
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Esq.: Fig.80: Casa Nilo Coelho, Armando de Holanda, 1976. Detalhe da fachada com estrutura de arcos em 

tijolo aparente. Foto: Fernando Diniz
Dir.:  Fig.81:  Parque Nacional  dos Guararapes, Armando de Holanda,  1973-76. Bloco Administrativo com 

estrutura de coberta em laje hiperbólicas invertidas. Foto: Felipe Teixeira. 

Podemos  ainda  citar  diversos  outros  arquitetos  que  não  se  identificaram 

totalmente com essa sensibilidade brutalista. Dentre esses arquitetos, encontram-

se alguns recém-formados no final da década de 1950’ até meados da década de 

1970’. Esses arquitetos podem não ter desenvolvido obras que foram marcadas 

pelo brutalismo, mas tiveram obras que remetem a essa influência, principalmente 

no início de suas carreiras. Um desses arquitetos é Wandenkolk Tinoco, que se 

formou pela Faculdade de Belas Artes do Recife  em 1958, onde foi  aluno de 

Amorim e de Borsoi e depois de formado tornou-se professor auxiliar em conjunto 

com Amorim (FREIRE, MOREIRA, 2008). Dentre sua produção cabe ressaltarmos 

os edifícios com caráter de villas (como o Edifício Villa da Praia de 1976) (Fig.82) 

e a sede da FIEPE (1978) (Fig.83). 

  
Esq.: Fig.82:  Edifício Villa da Praia, Wandenkolk Tinoco, 1976. Fachada lateral em placas de concreto e 

detalhes volumétricos que remetem à nova sensibilidade brutalista. Foto do autor, 28-10-2007
Dir.:  Fig.83:  FIEPE,  Wandenkolk  Tinoco  &  Pedro  Montenegro  1978.  Vista  geral,  demonstrando  a 

dinamicidade da planta cruciforme com reentrâncias e saliências, gerando amplos balanços e beirais. 
Foto do autor 16-02-2009.
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Entre outros arquitetos que tiveram obras que em alguns aspectos remetem ao 

brutalismo,  podemos  citar:  Roberto  Soares,  que  projetou  o  Edifício  Aquarela 

(1978) (Fig.84) e o Edifício Casbah (1978); Ana Lúcia Barros & Suely Jucá, que 

projetaram  o  Edifício  Veredas;  Alexandre  Castro  e  Silva,  que  projetou  a 

Residência  Francisco  Pedrosa  (1974)  (Fig.85)  e  o  Edifício  Tiberius  (1975); 

Jerônimo &  Pontual,  que projetaram o  Edifício  da  IBM (1970-71)  e  o  Edifício 

Sparta (1972) (Fig.86-87); Geraldo Santana, Dinauro Esteves, Maurício Castro, 

entre outros. Esses arquitetos produziram algumas obras nos anos 1970’,  nas 

quais  é  possível  vermos  claramente  o  uso  dessa  sensibilidade,  através  do 

emprego dos materiais, do cuidado com o detalhamento de placas de concreto, 

das relações entre materiais brutos, e da ética no processo construtivo.

Esq.: Fig.84: Edifício Aquarela, Roberto Soares, 1979. Foto do autor 25-12-2008.
Dir.: Fig.85: Residência Francisco Pedrosa, Alexandre Castro e Silva, 197-. Foto: Escritório Alexandre Castro 

e Silva.
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Esq.: Fig.86: Edifício da IBM, Jerônimo & Pontual, 1970-71. Foto: Acervo Fernando Diniz.  
Dir.: Fig.87: Edifício Sparta, Jerônimo & Pontual, 1972. Foto do autor 25-12-2008.

Tais arquitetos absorveram as atuais tendências de época, através de imagens de 

livros,  da  arquitetura  paulista  e  dessa  nova  sensibilidade  advinda  da  Europa, 

procurando relacioná-las com a metodologia projetual local. Porém, o resultado 

alcançado  nas  obras  abarcou  a  pluralidade  de  visões  dos  projetistas  locais, 

mesmo estando eles atrelados a um princípio  norteador,  pois  os  anseios  dos 

arquitetos,  suas  inspirações  e  processos  criativos  são  únicos.  Dessa  forma, 

reconhecemos que uma série de condicionantes foi necessária para que esses 

arquitetos  se apoiassem nessas obras,  buscando essa nova sensibilidade em 

arquitetura.   

Sendo  assim,  dentre  as  influências  do  ‘dito’  Brutalismo  na  arquitetura 

pernambucana entre as décadas de 1960’ a 1980’, evidenciamos as seguintes 

características: [1] a vasta utilização do concreto como elemento marcante em 

bases,  em coroamentos,  em estruturas  de  vigamento  e  em pilares  de  forma 

aparente e em painéis de vedação; [2] o contraste entre as empenas em concreto 

aparente e as paredes portantes de tijolo maciço; [3]  o forte jogo de texturas, 

diversas  delas  concebidas  como  experimentos  in-loco;  e  [4]  a  expressão  da 

forma,  com  planos  e  jogos  de  sombras  e  luz,  gerados  pelas  contrastantes 
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reentrâncias  e  saliências  de  volumes,  de  caixas  d’água,  escadas  e  demais 

compartimentos  e  estruturas.  Essas  características  reforçaram  a  noção  de 

tectônica na construção pernambucana que começava a se desenvolver cada vez 

mais dentro dessa produção, reforçando a relação do arquiteto com a construção, 

com  o  método  de  confecção  e  com  a  aplicação  dos  materiais,  fossem  eles 

confeccionados in-loco ou pré-moldados. 

No entanto, a partir do início dos anos 1980’, as utilizações desses princípios nas 

obras  começaram  a  escassear  e  a  produção  pernambucana  passou  por  um 

período de transição para uma arquitetura com novos princípios, embasados na 

economia de meios e simplicidade projetual, fazendo com que, cada vez mais, as 

condições da verdade dos materiais, da tectônica e dos detalhes aparentes em 

arquitetura fossem esquecidos. 
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PLANTAS E ESPAÇOS INTERNOS

CAPÍTULO 4:
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4. PLANTAS E ESPAÇOS INTERNOS: 

A existência de uma possível forma de projetar ‘plantas’ ou ‘espaços brutalistas’ 

pode ser considerado um tema controverso. Ao citarmos a palavra planta nessa 

análise, alertamos o leitor  que planta é espaço, e sem a noção de espaço, a 

planta não se explica e carece de vitalidade formal. Em grande parte,  a nova 

‘sensibilidade’  não  deu  prosseguimento  aos  padrões  modernos  de  amplos 

espaços e claro zoneamento dos setores do movimento moderno. O pós-guerra 

foi fortemente marcado por um retorno às tradições locais e por interpretações de 

formas espaciais embasadas na cultura construtiva local. 

Em suas reflexões, Banham aponta soluções de planta tipicamente ‘palladianas’,  

que são mais diretamente relacionadas à Escola de Hunstanton dos Smithsons 

(Fig.88)  e  ao  Alumni  Memorial  Hall de  Mies  van  der  Rohe  como  possíveis 

exemplos de plantas ‘brutalistas’ (BANHAM, 1967, p.19-20). No entanto, o próprio 

Banham  demonstra  uma  certa  desconfiança  ao  adentrar  na  temática  da 

configuração espacial de uma ‘planta brutalista’.

 

Fig.88: Plano geral da Escola de Hunstanton, Alison e Peter Smithson, 1949. Planta tipicamente palladiana. 
Fonte: BANHAM, 1967, p.32. 

Essa pluralidade de referências acaba por incapacitar uma relação entre plantas 

mais profunda, principalmente nas plantas de caráter residencial. Por outro lado, 

no caso brasileiro, a historiografia tem apontado para a idéia de uma planta típica, 

desenvolvida  pela  dita  Escola  Paulista.  Sendo  a  planta  e  espaço  interno 

elementos definidores de forma, nuances e semelhanças de ‘plantas brutalistas’ 

também podem ser encontradas na arquitetura pernambucana. Diversas soluções 

de  planta  e  arranjos  espaciais  que  mostram  similaridades  com  a  nova 
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‘sensibilidade’ na produção local são observadas, dentre esses, vale citarmos três 

situações principais: a primeira diz respeito às Plantas Institucionais, que trata 

das relações de espaços e soluções de implantação em edificações de grande 

porte;  a  segunda  diz  respeito  à  Adaptação  da  Linha  Paulista,  que  procura 

relações com a produção de plantas da ‘Escola Paulista’; e a terceira diz respeito 

à Continuidade da Planta Pernambucana, onde demonstramos a continuidade 

de emprego de soluções de plantas locais nas edificações desse período.  

 

4.1 PLANTAS INSTITUCIONAIS

As adaptações de soluções institucionais permeiam a arquitetura mundial como 

um  todo.  A  própria  definição  contemporânea  de  instituição  nos  leva  a  um 

determinismo  globalizante,  devido  ao  fato  das  estruturas  institucionais  quase 

sempre  serem edificadas  com formas  semelhantes  na  era  moderna.  A  típica 

solução utilizada pelo Movimento Moderno para grandes instituições e edifícios 

públicos  (quando  digo  públicos,  cito  bibliotecas,  universidades,  grandes 

estabelecimentos administrativos governamentais e etc) quase sempre foi de uma 

edificação com um acesso principal com espaço para informações, que dá acesso 

a um grande vão ou corredor com uma ampla quantidade de compartimentos. 

Essa  composição  formando  dois  volumes,  um  mais  retangular  e  outro  mais 

orgânico que normalmente marca o acesso,  foi  bastante utilizada pela ‘escola 

carioca’, como o edifício do MES, projetado por Lúcio Costa e equipe e o Hospital 

Sulamérica, de Oscar Niemeyer. 

Em  Pernambuco,  não  foi  diferente.  As  edificações  institucionais  seguiam  um 

padrão  normalmente  linear  e  centralizador,  em  um  grande  bloco  vertical  ou 

horizontal,  que  concentrava  todas  as  atividades  nele,  como  na  Secretaria  da 

Fazenda  (1939-42),  projetada  por  Fernando  Saturnino  de  Brito;  no  prédio  do 

Hospital Universitário (1950-51), projetado por Mario Russo; e no projeto original 

do Hospital da Restauração (1954), projetado por Borsoi. Os três com soluções 

tipicamente modernas do grande corredor e compartimentos laterais.
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Essa solução racional passou, a partir do pós-guerra europeu, a ser gradualmente 

desvalorizada por soluções de arranjos mais complexos. Como exemplo inicial, 

tem-se  a  implantação  utilizada  pelos  Smithsons  para  o  concurso  do  edifício 

Golden Lane. A idéia do Golden Lane (Fig. 89) era de um corpo único com dois 

volumes, sacando do principal. Essa proposta procuou solucionar o problema das 

cidades  devastadas,  por  onde,  através  desses  edifícios,  acoplados  uns  aos 

outros, a cidade seria reconstruída (WEBSTER, 1997).

Apesar da solução formal do Golden Lane não ter sido utilizada, ela continuou a 

ser desenvolvida pelos Smithsons nos anos seguintes como na proposta para a 

Ampliação  da  Universidade  de  Sheffield,  de  1953  (Fig.  90).  Esse  projeto 

demonstrou uma solução mais arrojada que passaria a ser adotada nos grandes 

edifícios  europeus.  A  solução  consistia  em  um  bloco  (ou  blocos)  que  se 

entrelaçam, formando jardins e áreas de convivência (externas e internas), que 

gerariam,  segundo  seus  autores,  maior  integração  e  sociabilidade  entre  as 

pessoas que trabalham nele. 

             
Esq.: Fig.89: Projeto não construído do Golden Lane, Alison e Peter Smithson, 1952. A edificação procura 

expandir e abrir-se para as grandes áreas verdes de vivência. Fonte: BANHAM 1967, p.50. 
Dir.: Fig.90: Projeto não construído do Edifício da ampliação da Universidade de Sheffield, Alison e Peter 

Smithson,  1953.  Planta geral  de implantação,  mostrando a tentativa de gerar  espaços de passeio e 
vivência entre os espaços do corpo principal construído. Fonte: BANHAM 1967, p.52 

 

Essa  nova  solução  foi  amplamente  empregada  nas  edificações  institucionais 

pernambucanas das décadas de 1960’-70’. Essas edificações geraram volumes 

cujos pátios internos e externos tornaram-se o principal espaço de descanso dos 

funcionários e visitantes, que interagiam com a natureza e com outras pessoas 

em espaços  dedicados  a  socialização.  A  solução  do  Orfanato  de  Amsterdam 
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(1956-60),  projetado por  van Eyck  (Fig.91)  também possui  características que 

demonstram essa idéia de planta repleta de reentrâncias e saliências geradoras 

de pátios, típica do holandês chamado de ‘estruturalista’. Essa configuração de 

planta também foi bastante explorada e difundida pelo Team X o qual, tanto van 

Eyck quanto os Smithsons faziam parte. 

Fig.91: Orfanato de Amsterdam, Aldo van Eyck 1956-60. Maquete demonstrando a idéia de amplos pátios 
internos e externos gerados a partir da do volume estratificado. Fonte: BARONE, 2002, p.121. 

Um dos exemplos de solução de planta que seguia essa nova ‘sensibilidade’ de 

implantação não centralizadora é a do edifício do CAC/UFPE - Centro de Artes e 

Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, projetado por Reginaldo 

Esteves, em 1973. A solução de planta empregada (Fig. 92) gera um pátio interno 

de convivência para os alunos e sua forma, repleta de reentrâncias e saliências, 

acaba  por  gerar  os  espaços  de  convivência  externos  e  internos.  Graças  à 

configuração  da  planta,  os  espaços  internos  são  repletos  de  nichos  e  áreas 

internas de encontro, que buscam uma maior relação do estudante com o edifício. 

Essa solução guarda muitas similaridades com a solução de planta do Orfanato 

de Van Eyck (Fig. 93), que dispõe de mesma estruturação matriz, com geração de 

pátios e de espaços limítrofes.     
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Esq.: Fig.92: CAC/UFPE, Reginaldo Esteves 1973. A ilustração da implantação demonstra a forma como a 

edificação desenvolve-se de forma descontínua e com diversas reentrâncias e saliências, gerando nichos 
e pátios externos. 

Dir.:  Fig.  93:  Orfanato  de  Amsterdam,  arq.  Aldo  van  Eyck,  1956-60.  A  Planta  mostra  as  semelhanças 
adotadas nesse novo tipo de configuração de plantas mais solto e repleto de reentrâncias e saliências. 
Fonte: BARONE, 2002, p.122.

A idéia do pátio interno da edificação funciona como um harmônico espaço de 

convivência e de trocas sociais. Essas trocas podem estar relacionadas com a 

idéia  de  grande  área  de  convívio  social,  ou  com a  noção  de  grande  abrigo, 

desenvolvida por Artigas na arquitetura paulista. Além disso, os espaços gerados 

internamente, como as passarelas em andares distintos, os peculiares mezaninos 

(Fig.  94-95)  acabam por  contribuir  para  a  retirada  da aparente  monotonia  da 

planta moderna. Esses espaços acabam por gerar uma arquitetura complexa e 

sem um eixo diretor aparente visível, mas que, quando o habitante familiariza-se 

com ela, acaba por se identificar mais prontamente com a edificação.

 

   
Fig.94-95:  CAC/UFPE,  Reginaldo  Esteves,  1973.  Esq.:  Pátio  coberto  com pé  direito  duplo  que  liga  as 

circulações verticais ao pátio externo. Dir.: Área de alimentação, com o mezanino superior, gerando um 
nicho de vivência para os alunos. Foto do Autor, 06-05-2005.   
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Essa solução de definir espaços por meio de uso de plataformas também pode ter 

tido uma clara influência da arquitetura desenvolvida por Denys Lasdun.  Essa 

proposta espacial pode ser uma versão simplificada da solução batizada  urban 

landscape ou  ‘strata’  de  Lasdun,  que  surge  como  uma  espécie  de  conexão 

espacial  interna  e  externa  por  meio  de  diversas  passarelas  e  níveis  distintos 

(CURTIS, 1999). A conformação da planta do CAC conta com tais aspectos e 

busca claramente essa inspiração que estava em voga na nova  ‘sensibilidade’,  

que  procurava  relacionar  a  pessoa  com  o  entorno  (Fig.96),  tanto  construído, 

quanto natural.

Fig.96:  CAC-UFPE: A noção de grande espaço de convívio social e de integração com a natureza está 
presente  no  pátio  interno,  Ao  fundo,  vista  da  passarela  (que  se  assemelha  às  idéias  de  strata 
empregadas por Lasdun), que liga os blocos no segundo pavimento. Foto: Diogo Barreto.   

O edifício sede da CHESF – Companhia Hidro Elétrica de São Francisco (1975), 

projetada por Dinauro Esteves e Maurício Castro é outro projeto que dispõe de 

planta com solução semelhante. A concepção do edifício tem como princípio a 

idéia  de  três  blocos  administrativos  com 3  andares  cada,  onde,  por  meio  de 

passarelas faz-se a ligação de um bloco com o outro.  Os pátios entre blocos 

gerados são dotados de ótimas áreas de descanso para os funcionários, graças à 

boa aeração e sombra gerada pelas árvores (Fig.97), mais uma vez podemos 

citar a importância desses espaços (Fig.98) para o convívio social  que guarda 

semelhanças com a planta desenvolvida por van Eyck, pelos Smithsons e pelo 

Team-X.
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Esq.: Fig.97: CHESF, Dinauro Esteves e Mauricio Castro, 1976. O grande pátio interno com vegetação alta 

desenvolve-se em torno dos blocos e gera um amplo espaço de convívio para os funcionários. Foto do 
autor 05-12-2008.

Dir.: Fig.98: CHESF. Croqui da Implantação, demonstrando a idéia de pátio central com diversas reentrâncias 
e saliências. Solução tipicamente empregada a partir do revisionismo do pós-guerra. 

 

Outra  edificação  que  utiliza  desse  princípio  é  o  edifício  da  Sede  da  Rede 

Ferroviária (1970), projetado por Frank Svensson e Marcos Domingues (Fig.99). A 

implantação do edifício desenvolve-se a partir de um grande bloco, parcialmente 

quadrangular com em média 3 pavimentos, que possui um amplo pátio interno. 

Dentro  desse  pátio,  está  implantado  o  corpo  vertical  da  edificação,  o  prédio 

propriamente dito.  Os espaços do térreo são marcados por septos e vazios que 

levam  ao  pátio  interno  em  diversos  sentidos,  dando  a  noção  de  integração 

espacial,  através  da  acessibilidade  por  vários  pontos.  Além  disso,  diversos 

espaços  intermediários  aos  externos  são  marcados  por  características  que 

procuram  essa  nova  sensibilidade  espacial.  Enquanto,  por  um  lado,  esses 

espaços servem para absorver gradualmente a luz e calor do clima nordestino, 

por outro lado, eles se mostram inspirados em típicas soluções espaciais do pós-

guerra, com espaços recortados verticalmente e horizontalmente (Fig.100).    

A composição formal da planta relembra a solução adotada em Sheffield pelos 

Smithsons,  devido à forma que a edificação distribui-se  na  horizontal  do lote. 

Enquanto  que  a  configuração  espacial  interna  é  fortemente  marcada  por 

passarelas, pisos em cotas de nível diferentes e rampas e escadas, que ligam a 

diversos  pontos  da  edificação  (Fig.101),  que,  a  primeira  vista,  aparenta  ser 
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bastante complexa internamente, graças aos acessos abertos para os pátios, às 

circulações distintas e aos patamares variados (Fig.102).  

Fig.99: Sede da Rede Ferroviária, Frank Svensson e Marcos Domingues, 1970. O grande pátio cercado pelo 
bloco quadrangular visto a partir de um dos acessos vazados. Foto do autor 22-10-2008.

      
Fig.100-101: Sede da Rede Ferroviária. Esq.: Espaços cobertos com pé direito duplo marcam espaços de 

circulação e descanso. Essa solução com pé direito duplo e marcações entre andar intermediário é uma 
das características exploradas pela nova sensibilidade em arquitetura. Dir.: Vista de um hall de acesso 
secundário  que  cruza  com  uma  miríade  de  fluxos.  O  hall  conecta-se  à  área  externa;  ao  primeiro 
pavimento do bloco quadrangular; ao pátio interno e; à área de garagens de funcionários. Fotos do autor 
22-10-2008.

  
Fig.102: Sede da Rede Ferroviária. Pátio de acesso vazado por jardineira e septos. Foto do autor 22-10-
2008.
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Essa solução de planta institucional (Fig.103), contendo diversas reentrâncias e 

saliências e com múltiplos volumes foi muito utilizada nesse período e demonstra 

essa tentativa  de construir  soluções mais complexas com a ausência de uma 

fachada principal, como em Sheffield (Fig.104). 

                
Esq.: Fig.103: Sede da Rede Ferroviária. Implantação esquemática, demonstrando a forma de assentamento 

da edificação, que caracteriza uma solução adotada a partir da nova sensibilidade do pós-guerra, com 
diversas angulações e diversos blocos, desmaterializando a idéia de fachada principal.

Dir.:  Fig.104:  Perspectiva  Isométrica  da  Ampliação  da  Universidade  de  Sheffield,  Smithsons.  Fonte: 
BANHAM, 1967, p.51.

Essa estratégia de plantas distribuídas não elimina as plantas mais claramente 

modernas,  como  a  planta  livre,  encontrada  particularmente  nos  edifícios 

institucionais verticais. Entre esses podemos citar o Edifício do BANDEPE e do 

BANCIPE (Fig.105). Esse último utiliza a solução moldando-se ao lote esconso 

concentrando circulação e banheiros no recuo de fundo, enquanto que o prédio 

do BANDEPE (Fig.106),  também projetado por Borsoi,  possui  um interessante 

sistema de intercalação de planta entre andares, gerando reentrâncias de dois em 

dois pavimentos, que servem para ventilar e iluminar a circulação dos andares. 

 
Fig.105-106: Esq.: Edifício BANCIPE, Acácio Gil Borsoi, 1963. Planta do pavimento tipo Fonte: Naslavsky, 

2004, p.214. Dir.: Edifício BANDEPE, Acácio Gil Borsoi, 1969. Vista das reentrâncias, que servem para 
ventilar a circulação dos andares. Foto do autor 29-08-2008.
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4.2 ADAPTAÇÃO DA LINHA PAULISTA

As  plantas  da  Escola  Paulista  também  influenciaram  diversas  soluções 

encontradas em Pernambuco, principalmente em situações residenciais. A noção 

de grande abrigo,  ou seja,  de um espaço social  integrador,  que procurava se 

conectar amplamente com os outros setores marcam claramente essa solução, 

assim como, a construção, englobando os recuos laterais, gerando o pátio interno 

para onde a edificação ou diversos cômodos são voltados para ela (SANVITTO, 

1997, p.94). Em diversos aspectos, podemos dizer que essa solução típica da 

Escola  Paulista  assemelha-se  em  alguns  aspectos  a  diversas  configurações 

espaciais  escandinavas  ou  mesmo  americanas  (Fig.  107-108),  que  procuram 

integrar uma grande área social com o resto da edificação.    

       

 
Acima: Fig 107: Casa van der Wal, Marcel Breuer e Hamilton, 1964. Esq.: A planta demonstra claramente a 

nova idéia de se integrar o grande espaço social com o restante da casa. O corte demonstra a tentativa 
de, a partir da empena inclinada, unir a circulação íntima com a área social. Fonte: PAPACHRISTOU, 
1970, p.81. 

Abaixo:  Fig. 108: Casa do arquiteto Walter Forderer,  Suíça,  1960. Vista da área social,  demonstrando a 
coberta inclinada e o mezanino que se integra ao ambiente inferior. Fonte: BACHËR; HEINLE 1967, p.76. 
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Dentre  as  residências  pernambucanas  que  demonstram  tais  características, 

podemos citar: a Enário de Castro (1968) projetada por Frank Svensson e Marcos 

Domingues. A planta desenvolve-se como uma solução espacial diferenciada da 

tradicional pernambucana, particularmente das disposições de  Borsoi e Amorim 

vistas no Capítulo 3, e demonstra uma aproximação em termos de configuração 

espacial com as soluções paulistas (Fig.109). A casa é construída avançando nos 

recuos laterais, gerando uma área de jardim frontal a rua, e outra área de jardim 

interna para onde a casa se abre. Internamente, a grande área social é integrada 

com a sala de jantar, a qual abre para o jardim de fundos. Além disso, a coberta 

se  estende  inclinada  para  o  primeiro  pavimento,  onde  se  desenvolve  com  a 

circulação aberta para a área social, solução encontrada na casa van der Wal de 

Breuer e Hamilton (Fig.107), na casa do arquiteto Walter Forderer (Fig.108). A 

solução de mesma bateria  de quartos enfileirados com zoneamento ortogonal 

entre  social  e  íntimo  é  tipicamente  encontrada  nas  residências  paulistas,  a 

exemplo da casa do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. (Fig.110).

     
Fig.109: Residência Enário de Castro, Frank Svensson e Marcos Domingues, 1968. Esq.: Térreo; Dir.: 1°Pav. 

A planta demonstra a tentativa de gerar o grande espaço de convívio social e a circulação dos quartos 
demonstra a tentativa de integrar espaços típicos da escola paulista. Croqui do autor. 

Fig.110: Residência do Arquiteto Paulo Mendes da Rocha, 1962. Planta demonstrando a ortogonalidade da 
divisão dos setores social e íntimo. Fonte: Revista AU n-60, 1995.
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Outra  residência  que  tem  uma  configuração  espacial  bastante  peculiar  é  a 

Residência  José de Oliveira  (1969),  projetada por  Acácio  Borsoi.  A residência 

desenvolve-se  em  pavimento  único  e  alia  o  princípio  de  aproveitamento  do 

terreno de forma estratificada, semelhante ao sistema golden lane.  Nesse caso, 

não são blocos, e sim, zonas distintas que se integram e se abrem para o pátio / 

área social central (Fig.111) de forma a integrar os componentes da casa. A sala 

de  jantar,  ponto  de  encontro  da  família  aparece  como  um  dos  principais 

elementos  no  centro  do  volume,  onde  se  desenvolve  a  área  social.  Uma 

interessante adição a esse zoneamento típico da escola paulista é a tentativa de 

englobar  o  jardim  à  área  social  de  forma  clara,  adaptando  e  fazendo-se 

confortável a ventilação para a principal parte da casa.      

Fig.111: Residência José de Oliveira, Acácio Borsoi, 1969. A planta demonstra a tentativa de gerar o grande 
espaço de convívio social centralizado, englobando um grande pátio interno, enquanto a área de serviço 
e íntima desenvolve-se em torno dessa área. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.207.

Podemos  citar  ainda,  outras  residências  que  demonstram  essa  tentativa  de 

englobar  os  espaços  intermediários  a  um espaço  principal  social,  ou  que  se 

desenvolvem procurando uma nova relação espacial que se fecha para a rua e se 

abre para os pátios internos, como: a residência Miguel Doherty (Delfim Amorim & 

Heitor  Maia  Neto-1969),  a  residência  do  arquiteto  Luis  Lacerda  (1970),  a 

residência José Beringson (Acácio Borsoi-1966), entre outras. Esse espaço social 

como  grande  elemento  articulador  para  o  qual  todos  os  outros  se  voltam 
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demonstram uma clara inspiração na nova sensibilidade projetual do Pós-guerra e 

aparece como algo novo na arquitetura local (Fig.112-115).  

     
Fig. 112-113: Residência do arquiteto Luis Lacerda, 1970. Esq.: A planta demonstra solução em U, gerando 

áreas distintas de jardim. Os quartos são localizados na área posterior e estão voltados para o pátio dos 
fundos.  Croqui  do autor.  Dir.:  Vista do jardim da sala  de jantar.  Os ambientes voltados para jardins 
internos são características comumente encontradas nas soluções espaciais dessa época. Foto do autor 
26-09-2008. 

     
Fig  114-115:  Residência  Miguel  Doherty,  Delfim  Amorim  &  Heitor  Maia  Neto,  1969.  Esq.:  A  planta 

desenvolve-se em platô elevado do nível da rua e é distribuída em volta do jardim lateral e de fundos. 
Croqui do autor. Dir.: Vista to jardim intermediário que integra o terraço e para o qual a sala de estar se 
abre. Fonte: Gabriela Matos. 

4.3 CONTINUIDADE DA PLANTA PERNAMBUCANA

  

Ao  considerarmos  o  desenvolvimento  de  plantas  como  solução  espacial 

proveniente  de zoneamento  de áreas o arquiteto  também procura  expor  suas 

idéias embasadas em suas raízes locais, ou seja, na forma de projetar encontrada 

na região. Ao olharmos a produção pernambucana por uma ótica arquitectônica, 

observamos  diversos  aspectos  culturalmente  adotados  em soluções  espaciais 

que  perduram  na  produção  local.  A  configuração  de  espaços  ‘tradicionais’ 
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encontrados  em  Pernambuco  pode  ser  caracterizada  como  solução  formal 

tectônica em diversos aspectos. Sua visão e reconhecimento são claros, embora 

sua catalogação seja  um processo  complexo.  No entanto,  a  dita  planta  local, 

possui duas características principais: a clara divisão dos setores e a tentativa de 

adequação climática.  

A  clara  divisão  dos  setores  marca  uma  forma  de  planta  que  vinha  sendo 

desenvolvida  até  então  na  arquitetura  local.  Trata-se  de  plantas  com 

compartimentos  individuais,  ligados  em  parte  por  vãos,  portas  e  circulações 

claramente  demarcadas.  A  dita  sensibilidade  brutalista,  em  alguns  projetos, 

demonstra uma nova intenção de materiais, vestindo essa planta tradicional. Um 

desses casos, podemos dizer que é o encontrado na planta da Residência do 

Arquiteto  Vital  Pessoa  de  Melo  (Fig.116).  A  casa  possui  o  oitão  lateral 

característico das residências locais e a clara divisão dos setores, interligados por 

uma área de circulação central bem delimitada (marcando os espaços sociais). O 

acesso à área de serviços e à escada resguarda o espaço íntimo no pavimento 

superior. Nele dois quartos abrem-se para o quintal, enquanto um deles, que se 

abriria  para  a  rua,  abre-se  para  uma  pequena  varanda,  demonstrando  uma 

introspecção em relação às aberturas do setor íntimo para a rua (essa questão 

formal será comentada no item Plástica e jogos volumétricos).  

Fig.116:  Residência  do  arquiteto  Vital  Pessoa  de  Melo,  1968.  A  planta  demonstra  uma  solução  típica 
pernambucana com clara divisão dos setores, acesso pela área social, circulação para a parte de serviço 
e quartos resguardados no pavimento superior. Fonte: HOLANDA; MOREIRA, 2008.
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Esse tipo de solução adotada por Vital em sua residência demonstra a união do 

tradicional,  representado pela configuração formal  e  espacial  da planta com a 

nova sensibilidade em projetar  em voga na arquitetura local.  Essa solução foi 

continuamente utilizada na época, inclusive por Amorim & Maia Neto (Fig.117), 

Svensson & Domingues (Fig.118-119) e outros arquitetos locais. 

Fig.117: Residência Alfredo Pereira Corrêa, Delfim Amorim & Heitor Maia Neto, 1969. A planta demonstra a 
solução da clara divisão dos setores e dos quartos abrindo-se para o oitão lateral. Croqui do autor. 

A Residência Paulo Meirelles, projetada por Svensson & Domingues, em 1968, 

demonstra  essa  relação  com a  concepção  espacial  local,  apesar  de  também 

possuir  características  que  demonstram,  de  acordo  com  Naslavsky,  ‘’uma 

sensibilidade escandinava’’ (NASLAVSKY, 2004, p.223). O amplo terreno permite 

que a planta da residência seja distribuída de forma a gerar três blocos principais 

em um formato de ‘T’ (Fig.118). O acesso à residência faz-se por acesso único 

que leva ao primeiro bloco, contendo a sala principal. Os demais blocos são os 

dos quartos,  que se  abrem para um jardim frontal,  e  o  terceiro  bloco  é  o de 

serviço,  contendo  a  dependência  e  as  garagens.  No  ponto  central  do  ‘T’, 

encontra-se o grande espaço central da casa, que contem a escada helicoidal que 

dá  acesso  ao  mezanino  do  pé  direito  duplo  da  sala  (Fig.120),  que  guarda 

semelhanças com o da Casa Forderer (Fig.108). A clara divisão dos setores e as 

soluções de amortização climática como o terraço de circulação (Fig.119), que 

precede  os  quartos  e  a  grande  área  posterior  de  pérgulas  para  escape  da 

ventilação marcam claramente uma intenção de projetar utilizada comumente na 

arquitetura local e que já vinha sendo desenvolvida por Borsoi e Amorim.
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Fig  118-119:  Residência  Paulo  Meirelles,  Frank  Svensson  e  Marcos  Domingues,1968.Esq.:  Planta 

demonstrando a  clara  divisão  por  blocos/  setores.  Fonte:  NASLAVSKY,  2004,  p.225.   Dir.:  Foto  da 
solução de circulação frontal aos quartos, gerando uma varanda que protege do sol e deixa a ventilação 
entrar. Foto do autor 22-01-2009.

        
Fig 120: Residência Paulo Meirelles, solução de mezanino abrindo-se para o espaço posterior, integrando os 

espaços, através da coberta inclinada. Foto do autor 22-01-2009. 

Outra solução espacial bastante encontrada na produção local é a de diferentes 

níveis  que  zoneiam a  residência.  Essa  solução  foi  adotada  por  Borsoi  e  por 

Amorim em suas residências caracterizadas como a ‘casa de Amorim’ e a ‘casa 

de  Borsoi’,  demarcando  claramente  os  setores  da  residência  por  meio  de 

desníveis.  A  residência  José  Carlos  Penna,  projetada  em  1965,  por  Borsoi, 

demonstra bem a continuidade dessa configuração espacial (Fig.121). Nela vêem-

se claramente a demarcação da área de serviço no patamar inferior; a área de 
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convívio social no patamar central (integrando os setores); e á área íntima mais 

resguardada no pavimento superior. 

Fig.121: Residência José Carlos Penna, Acácio Gil Borsoi, 1965. Corte longitudinal, demonstrando a clara 
divisão dos setores por patamares distintos. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.202. 

A  solução  de  patamares  distintos  marcou  e  se  convencionou  na  arquitetura 

moderna pernambucana e foi largamente utilizada durante os anos 60’ e 70’ na 

arquitetura pernambucana. Entre outros projetos que utilizaram dessa solução, 

podemos citar: o da Residência Luiz Petribu, também projetada por Borsoi em 

1968 (Fig.122); o da Residência José da Silva Rodrigues, projetada por Amorim 

em 1970 (Fig.123); o da Residência Emir Glasner, projetada por Vital Pessoa de 

Melo em 1972 (Fig.124), entre outras.

Fig.122: Residência Luis Petribu, Acácio Gil Borsoi, 1968. Corte longitudinal,  demonstrando a divisão dos 
setores por patamares distintos. Croqui do autor.

Fig.123: Residência José da Silva Rodrigues, Delfim Amorim, 1970. Fachada lateral, demonstrando a idéia 
de níveis distintos. Fonte: NASLAVSKY 2004, p.190.

Fig.124: Residência Emir Glasner, Vital Pessoa de Melo, 1972. Corte longitudinal, demonstrando a divisão 
dos setores por patamares distintos. Fonte: HOLANDA; MOREIRA, 2008.
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A  configuração  de  planta  dos  edifícios  multifamiliares  também  sofreu  claras 

modificações  a  partir  do  revisionismo  do  pós-guerra,  tanto  na  arquitetura 

internacional (Fig.125), quanto na arquitetura nacional. A partir dos anos 1965’ 

diversas  soluções  mais  dinâmicas  passaram  a  ser  utilizadas  na  construção 

habitacional vertical pernambucana. Tais soluções são claramente vistas de forma 

pioneira nas obras de Borsoi, que procuravam adequar-se a condição climática 

local,  trazendo  o  vento  para  dentro  da  construção  e  protegendo-a  do  ameno 

poente nordestino.  

   
Fig.125: Conjunto de Edifícios em Bethnal Green, Londres, Denys Lasdun &Equipe, 1955. A idéia de plantas 

com formato mais dinâmico está clara nesse edifício, que procura se expressar com blocos em diferentes 
angulações. Fonte: BANHAM 1967, p.80

Em diversos casos, a ortogonalidade dos edifícios projetados entre a década de 

1940-50’ seria então abandonada para dar espaço a uma solução mais dinâmica 

e  solta  da  estrutura  ortogonal.  Essa  solução  gerou  (como  demonstrado  nas 

soluções de plantas institucionais) diversas reentrâncias e saliências que serviram 

para projeções de aberturas e janelas coletoras de ventos, proteções contra o sol 

do poente e para vistas do entorno.  Essa modificação da planta dos edifícios 

marcou claramente uma nova configuração formal mais dinâmica que podemos 

observar ao compararmos o Edifício Califórnia com o Edifício Mirage (Fig.126-

127),  construídos respectivamente  em 1953 e 1967.  No primeiro,  observamos 

claramente uma configuração ortogonal  e purista,  enquanto que  no segundo, 

observamos uma clara influência da arquitetura que vinha sendo desenvolvida no 

pós-guerra, uma solução que procura uma quebra da ortogonalidade, através da 

relação do local (através das vistas) e das reentrâncias e saliências marcantes 
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nas varandas e janelas com aberturas para o mar. Todos os artifícios que além de 

remeterem a essa nova configuração espacial em voga, estão aliados à questão 

do conforto climático típico da arquitetura pernambucana. 

  
Esq.: Fig.126: Edifício Califórnia, Acácio Gil Borsoi, 1953. Planta do pavimento tipo tipicamente encontrada 

na escola carioca e que respeita as posições de ortogonalidade corbusianas. Fonte: NASLAVSKY, 2004, 
p.91.

Dir: Fig.127: Edifício Miraqe, Acácio Gil Borsoi, 1967. Planta do pavimento tipo, demonstrando a soltura da 
ortogonalidade e as peculiares aberturas e inclinação da planta, que favorecem a entrada dos ventos nos 
ambientes e a geração de vistas diretas dos ambientes para a praia. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.210.

Entre outros edifícios que se utilizaram dessa solução que procurava demonstrar 

esse afastamento da ortogonalidade, podemos citar: o Edifício Michelangelo e o 

edifício Portinari (Fig.128-129), ambos projetados por Borsoi em 1969; o edifício 

Rio Branco (1969) projetado por Delfim Amorim e que possui sua forma, ainda 

ortogonal,  dinamizada  a  partir  das  saliências  dos  armários  e  das  varandas 

(Fig.130); o Edifício Tiberius (1975), de Alexandre Castro e Silva (Fig.131) que 

trabalha com a mesma temática da planta repleta de reentrâncias e saliências; e 

no Edifício Villa da Praia (1977), projetado por Wandenkolk (Fig.132), que possui 

uma rotação em torno de um eixo central em cada bloco de apartamentos para 

gerar a visada da praia para todos os cômodos e para captar os ventos na área 

social. Nesses edifícios, ficou claro que novas posições e partidos estavam sendo 

tomados para adequar  a  edificação às condições climáticas locais.  As formas 

estratificadas e recortadas demonstram esse fator, que, inclusive, estava sendo 

fortemente explorado na arquitetura internacional  com exemplares de edifícios 

que possuíam uma maior dinamicidade como o Holyoke Center (1955) de Josep 

Lluís Sert (Fig.133) e a Torre Price (1956) de Frank Loyd Wright (Fig.134). Nesse 

aspecto os edifícios  residenciais  pernambucanos diferem-se daqueles  do  'dito' 

Brutalismo Paulista30,  que continuam ortogonais,  como o Edifício  Guaimbê,  de 

Paulo Mendes da Rocha.  
30 Apesar de se verificar, de fato, que na produção paulista os edifícios do mercado imobiliário também 
passavam, posteriormente, a se utilizar, de forma mais sutil, desse volume geométrico com saliências. 
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Fig.128:  Edifício Michelangelo,  Acácio  Gil  Borsoi,  1969.  Esq.:  Croqui  do catálogo de vendas do edifício, 

demonstrando a idéia de quebra da ortogonalidade volumétrica. Fonte: NASLAVSKY, 2004 p.212. Dir.: 
Planta  do pavimento tipo,  demonstrando a  desconstrução do volume ortogonal  para que  os quartos 
laterais alcancem o vento e a visada da praia. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.211.

                  
Esq.:  Fig.129:  Edifício  Portinari,  Acácio  Gil  Borsoi,  1969.  Planta  do  pavimento  tipo,  demonstrando  a 

desconstrução do volume ortogonal e criação de uma volumetria mais solta, através das angulações das 
paredes externas. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.213.

Dir.: Fig.130: Edifício Barão do Rio Branco, Delfim Amorim, 1969. Vista do volume ortogonal que procura 
maior dinamicidade, através das saliências dos armários e das varandas. Foto: Fernando Diniz.  

  
Esq: Fig.131: Edifício Tiberius, Alexandre Castro e Silva, 1975. Planta do pavimento tipo, demonstrando as 

inclinações e chanfros gerados pelos ambientes que procuram à vista e a ventilação.  Fonte:  Acervo 
Fernando Diniz.

Dir: Fig.132: Edifício Villa da Praia, Wandenkolk Tinoco, 1977. Planta do pavimento tipo, demonstrando a 
torção dos volumes que procuram a vista e a brisa da praia. Fonte: FREIRE; MOREIRA, 2008.
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Esq:  Fig.133:  Holyoke,  Josep  L.  Sert,  1955.  Vista,  demonstrando  a  dinamicidade  do  volume  pelo 

escalonamento. Fonte: www.harvard.edu.
Dir: Fig.134: Torre Price, Frank L. Wright, 1956. Vista, demonstrando a tentativa de desconstrução do volume 

ortogonal por reentrâncias e saliências chanfradas. Fonte: www.wikimedia.org.

Entretanto,  a  arquitetura  local  também  perpetuou  a  configuração  de  planta 

ortogonal.  Em  alguns  edifícios,  como  o  Oásis  (1970),  projetado  por  Glauco 

Campello, observamos a idéia de ortogonalidade do edifício. No entanto, existe 

uma clara divisão em volumes distintos, marcando as áreas de circulação vertical 

da  área  da  lâmina  horizontal  do  pavimento  tipo.  A  clara  divisão  dos  setores 

também está presente na configuração espacial  interna, a parte de serviços é 

concentrada no lado posterior da edificação, enquanto que na parte íntima, os 

quartos são reversíveis graças à planta livre, que permite ao morador mudar e 

configurar  sua  planta  conforme  seu  desejo  (Fig.135).  Essa  solução  da 

maleabilidade de espaços internos é perpetuada desde os anos 1940’-50’,  em 

prol da funcionalidade desses espaços reversíveis, que procuram uma solução 

pessoal que se adapte ao perfil do cliente.  

Fig.135: Edifício Oasis, Glauco Campello, 1970. Planta do pavimento tipo, demonstrando a noção de volume 
único que obedece às lâminas horizontais  e  dos dois  volumes destacados das circulações verticais. 
Croqui do autor.

Dessa forma, ao observarmos a produção local nesse período, ficam claras as 

diversas influências e aspectos que serviram para definir as plantas e espaços 

internos em Pernambuco. No entanto, são definitivamente as repercussões do 

‘dito’  brutalismo,  ou  dessa  nova  sensibilidade  do  Pós-guerra  que  foram 

explorados de forma mais abrangente. 
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5. PLÁSTICA E JOGOS VOLUMÉTRICOS:

Os jogos volumétricos são características intrínsecas do pensamento criativo do 

arquiteto.  Quando  dizemos  jogos  volumétricos  incluímos:  as  reentrâncias  e 

saliências; o jogo de luz e sombra; os volumes ‘expressivos’, as caixas de água 

tratadas como elemento compositivo,  os jogos de volumes quadrangulares, as 

soluções de conforto ambiental exploradas formalmente e etc. 

Essa configuração de formas externas, inevitavelmente, não pode ser desatrelada 

da noção de planta já citada. No entanto, ela será explorada, considerando mais 

aspectos compositivos formais, do que a forma generalizada vista através de uma 

planta. A criação de jogos volumétricos pode ser desenvolvida a partir de diversos 

condicionantes.  Esses  condicionantes  podem  ser  influenciados  por  questões 

pessoais, por adequações à topografia, por respeito a soluções existentes e por 

tantos  outros  motivos.  No  entanto,  ao  considerarmos  esses  aspectos,  a 

arquitetura  pernambucana  possui  diversos  exemplares  com claras  influências, 

tanto  das  soluções  formais  do  ‘brutalismo  paulista’,  quanto  do  ‘brutalismo 

internacional’.   

A importância da composição nessa nova ‘sensibilidade’ brutalista é muitas vezes 

considerada como um fator secundário. No livro ‘O Novo Brutalismo’, de Banham, 

o autor procura delinear uma idéia de composição formal brutalista que depende 

diretamente da solução estrutural e da realidade construtiva. No entanto, autores 

contemporâneos  como  William  Curtis  (1997,  p.529-530)  e  Kenneth  Frampton 

(1997, p.319-320) afirmam que por cima desse viés ético do brutalismo existia um 

importante fator formal. Esse fator não assumido na época (por Banham) trouxe 

diversos arquitetos para a veia dessa nova sensibilidade. Acreditamos que esse 

fator teve uma importância fundamental para caracterizar a obra brutalista, pois as 

soluções  formais  dessa  nova  ‘sensibilidade’  que  aflorava  no  pós-guerra  eram 

detentoras de uma nova plástica, ora mais ‘pesada’, ora diferente na forma de 

assentamento, nas proporções estruturais e na forma de se expressar. Desde sua 

raiz ao seu desenvolvimento,  a ‘sensibilidade brutalista’  apoiou-se em motivos 

formais, assumidamente ou não.    

104



Em muitos aspectos, as soluções formais encontradas nessa nova ‘sensibilidade’ 

em Pernambuco parecem ter uma relação direta com o ‘brutalismo corbusiano’ e 

‘paulista’.  No entanto, como dito anteriormente,  ao considerarmos as variáveis 

formais que podem influenciar em uma obra, relacioná-la a um condicionante ou 

solução,  rotulando-a  unicamente  a  um  ‘estilo’,  acabamos  por  esquecer  o 

pluralismo de influências geradoras de uma idéia. Ao considerarmos a questão 

formal da edificação, deparamo-nos com diversos aspectos dessa natureza, que 

em conjunto, definem uma edificação. Para efeito de exposição, caracterizamos 

três aspectos primordiais que definem a forma externa da edificação, que são, 

inclusive, aliados a questão da planta explorada no tópico anterior: [1] o primeiro 

aspecto, diz respeito à questão da nova ‘roupagem’ de alguns projetos, os quais 

passam  a  seguir  uma  linha  encontrada  em  algumas  obras  da  arquitetura 

internacional, que utiliza principalmente do tijolo aparente trabalhado com cintas 

de concreto. A questão do tijolo como material será explorada no tópico seguinte. 

Contudo, vale considerarmos a importância desta configuração para a questão 

formal  em diversos  casos;  [2]  o  segundo aspecto  diz  respeito  à  questão  das 

reentrâncias,  saliências  e  destaques  volumétricos,  também  alcançados  pela 

questão da já explorada ‘explosão’ da planta ortogonal; [3] o terceiro aspecto diz 

respeito  à  questão  de  elementos  adotados  na  produção  local  e  evidenciados 

como  elementos  definidores  de  forma,  como:  as  gárgulas,  os  reservatórios 

superiores, os brises horizontais e verticais, os  sheds zenitais (de iluminação e 

escape de ventilação) e o trabalho com as aberturas, sejam portas, janelas ou 

seteiras (também serão explorados diversos outros elementos que resplandecem 

essa nova sensibilidade em Pernambuco).      

No entanto, o primeiro fator a ser avaliado quando falamos em soluções formais 

na arquitetura pernambucana é considerarmos a realidade pré-existente da forma 

de construção local. Como citamos anteriormente, as soluções construtivas locais 

desenvolveram recursos peculiares para a adaptação climática desde os anos 

1940,  a  partir  dos  experimentos  de  Luis  Nunes,  que  posteriormente  foram 

desenvolvidos  por  Borsoi  e  Amorim.  Na  arquitetura  internacional,  entre  as 

soluções  para  adequação  climática  devemos  citar  a  do  brise-soleil idealizada 

desde  fins  da  década  de  1930’,  pelo  mestre  Le  Corbusier,  e  adotada, 

posteriormente, em edificações projetadas por ele na Índia (Fig.136-137). Essa 
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solução  foi  amplamente  empregada  pelos  arquitetos  na  produção  brasileira, 

principalmente  a  partir  do  período  do  pós-guerra.  Diversos  outros  estudos  de 

adequações às condições climáticas locais passaram a ser explorados a partir da 

consolidação dessa nova ‘sensibilidade’ em arquitetura, que exaltava as soluções 

regionais.  Dentre  esses  estudos,  podemos  citar  as  soluções  de  desenho 

arquitetônico para uma melhor adequação do homem ao habitat natural do clima 

ártico da Suécia (Fig.138), apresentadas por Ralph Erskine no encontro de Otterlo 

do Team 10 em 1959, e as soluções propostas por Paul Rudolph, de emprego da 

laje dupla para resfriamento das residências do sudoeste americano.    

             
Esq.: Fig.136: Croquis de fins da década de 1930’, ilustrando o princípio de Brise-soleil, Le Corbusier. Fonte: 
CURTIS, 1996, p. 116. 
Dir.: Fig.137: Millowners Association Building, Le Corbusier, Ahmedabad, Índia, 1951-54.  Foto da fachada 
principal, mostrando a solução de brise-soleil para amenizar o fator climático. Fonte: CURTIS, 1996, p.154. 

       
Fig. 138: Croquis do tratamento das aberturas propostos por Ralph Erskine para o clima ártico sueco. Fonte: 
BARONE, 2002, p.177. 

A  arquitetura  brasileira  e  a  pernambucana  sempre  demonstraram  uma 

predisposição  para  soluções  climáticas.  O  próprio  trabalho  desenvolvido  por 
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Armando de Holanda em sua dissertação de mestrado, intitulada  Roteiro para 

Construir  no  Nordeste31, de  1976,  sintetizou  a  relevância  dessas soluções  no 

ambiente pernambucano (Fig.139). A partir da difusão da nova ‘sensibilidade’ em 

Pernambuco, as soluções formais de amortização climática continuaram sendo 

empregadas,  seguindo,  muitas  vezes,  uma  nova  ‘roupagem’  que  serão 

exploradas a seguir. 

               

Fig. 139: Croquis das soluções para o clima pernambucano ilustradas no Roteiro para Construir no Nordeste. 
Fonte: HOLANDA, 1976. 

5.1 O TIJOLO APARENTE E AS CINTAS DE CONCRETO

A configuração de casa brutalista inglesa, explorada por Stirling e Gowan no início 

de  suas carreiras,  e  desenvolvida  também, por  Le  Corbusier  em seu período 

tardio, com modelos em tijolo aparente e cintas e pilares de concreto, marcando o 

que é estrutura e o que é vedação, influenciaram fortemente alguns exemplares 

pernambucanos. Esse fator também surgiu pelos condicionantes que permitiam a 

utilização desses dois materiais.

 

O Edifício Santo Antônio, projetado por Borsoi, em 1960 (Fig.56-61), já demonstra 

essa exploração, que podemos ver em seu interior com tijolo maciço aparente 

assentado, conforme solução estabelecida pelo arquiteto numa comunhão, que 

31 O Roteiro de Armando de Holanda, resumidamente prevê as seguintes diretrizes: 1-Criar uma sombra; 2-
Recuar as paredes; 3-Vazar os muros; 4-Proteger as janelas; 5-Abrir as portas; 6-Continuar os espaços; 7-
Construir com pouco; Conviver com a natureza; 9-Construir frondoso.    
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procura  cada  vez  mais  relacionar  o  artífice  com  o  arquiteto32.  No  entanto,  a 

utilização  do  tijolo  aparente  como elemento  compositivo  de  forma mais  vasta 

podemos ver, como dito anteriormente, no Seminário do Nordeste, projetado por 

Amorim em 1962 (Fig.62-65). A partir desses dois exemplares diversos, outros 

passaram  a  ser  concebidos,  seguindo  essa  nova  composição  que,  além  de 

possuir  formas diferenciadas,  exploravam essa configuração de tijolo  aparente 

com cintas de concreto. 

Dentre os projetos que utilizam dessa configuração formal de tijolo aparente e 

cintas de concreto, podemos citar: o Edifício Guajirú (1962), projetado por Vital e 

Borsoi  (Fig.140),  e  que  possui  clara  relação  formal  com o  Ham Common de 

Stirling  &  Gowan  (Fig.141),  principalmente  em relação  à  forma  quadrangular, 

praticamente  ortogonal  e  pelos  detalhes  das  cintas  da  laje,  que  são 

demonstrados,  marcando  os  pavimentos,  que  servem  como  elementos 

delimitadores das aberturas. 

Fig.140: Edifício Guajirú, Acácio Gil Borsoi & Vital Pessoa de Melo, 1962. Nesse edifício observamos uma 
clara relação formal de cintamento dos blocos com o tijolo aparente que remete ao Ham Common Flats. 
Fonte: NASLAVSKY 2004, p.198.

Fig.141: Ham Commom Flats, London, Stirling & Gowan, 1955.  Vista da fachada lateral , demonstrando o 
cintamento aparente e ortogonal. Fonte: JACOBUS 1975, p.41.

32 A  relação  entre  artífice  e  arquiteto  é  evidenciada  como fato  tectônico  por  Gregotti  em seu  artigo  O 
Exercício do Detalhe (GREGOTTI, 1986, p.535-538) e procura explorar a questão de aliar o gênio criador do 
arquiteto, que em comunhão com o mestre do saber fazer viriam a construir ricos motivos (detalhes) que 
dariam significado a edificação. 
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A residência José Carlos Penna (1965) e a residência Luiz Petribú (1968), ambas 

de  Borsoi,  também  demonstram  essa  tentativa  de  se  utilizar  dessa  nova 

configuração formal de cintas e de tijolo aparente. Na Residência Penna, Borsoi, 

utilizando  o  concreto  e  o  tijolo  pintado  na  cor  branca,  demonstra  através  do 

contraste entre concreto estrutural e tijolo essa nova sensibilidade, enquanto que 

na Residência Petribú (Fig.142), a casa toma uma forma mais fluida, com um 

grande terraço,  demonstrando a empena do primeiro  pavimento,  apoiada pela 

parede de tijolo aparente portante.

Fig.142: Residência Luiz Petribú, Acácio Gil Borsoi, 1968. Vista lateral da casa, utilizando do tijolo aparente 
como elemento de composição. Foto do Autor 08-12-2008. 

Entre outros projetos que se utilizaram dessa configuração, podemos citar: a casa 

do arquiteto Frank Svensson (1968) (Fig.143); a residência Emir Glasner (1972) 

de Vital Pessoa de Melo (Fig.144), o Edifício Veredas (Fig.145), projetado por Ana 

Lúcia Barros e Suely Jucá Maciel (1976); a Biblioteca Central da UFPE (Fig.146), 

projetada por Valdecy Pinto & Antônio Didier (1971-72); e o edifício do Bradesco 

da Avenida Caxangá (Fig.147); Esses projetos também demonstram o emprego 

extenso do tijolo aparente e das cintas de concreto,  demonstrando essa nova 

sensibilidade formal, característica do Pós-guerra (Fig.148).
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Fig.143:  Residência  do  arquiteto  Frank  Svensson,  1969.  Vista  lateral,  a  casa  utiliza  tijolo  de  8  furos 
assentado,  conforme desenho do arquiteto  e  possui  a  platibanda de  concreto  aparente,  coroando a 
edificação. Fonte: Premiação IAB-PE 1969.

        
Esq.: Fig.144: Residência Emir Glasner, Vital P. De Melo 1972. Configuração com tijolo aparente e concreto. 

Foto: Ana Holanda. 
Dir.: Fig.145: Edifício Veredas, Ana Lúcia Barros & Suely Jucá, 1976. Configuração dos materiais demonstra 

relação com a utilizada na nova sensibilidade em arquitetura. Foto: Fernando Diniz.   

    
Esq.:  Fig.146:  Biblioteca  Central  da  UFPE,  Valdecy  Pinto  &  Antônio  Didier,  1971-72.  Vista  lateral  que 

demonstra clara intenção brutalista ao utilizar o tijolo aparente e as cintas que se transformam em brises 
nas laterais. Foto do Autor 10-01-2008. 

Centro: Fig.147: Agência Bradesco da Caxangá. Vista da fachada lateral, demonstrando a grande empena de 
tijolo em contraste com os detalhes de concreto. Foto do Autor 13-12-2008.

Dir.:  Fig.  148:  Museu de Arte  da Universidade de Yale,  Louis  Kahn & Douglas Orr,  1953.  Vista  lateral, 
demonstrando a estruturação de concreto emoldurando o tijolo aparente. Fonte: BANHAM, 1967. p.54.
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5.2 AS REENTRÂNCIAS, SALIÊNCIAS E DESTAQUES VOLUMÉTRICOS.

A arquitetura da nova ‘sensibilidade brutalista’ passou a explorar novos motivos 

formais  e,  em  diversos  casos,  a  desconsiderar  preceitos  estabelecidos  pela 

arquitetura moderna como o da idéia de volume único e ortogonal. O principal 

aspecto  que  caracteriza  essa  mudança  é  a exploração  de  volumes  mais 

complexos  e  destacados.  Tais  volumes  buscam  através  das  reentrâncias  e 

saliências  não  somente  gerar  nichos  e  espaços  privilegiados  em  relação  à 

ventilação e à insolação, buscam também, uma forma mais dinâmica e muitas 

vezes, mais monumental que entrava em voga no período do Pós-guerra.

As  fachadas  dos  grandes  prédios  institucionais  horizontais,  projetados  em 

Pernambuco nessa época, demonstram claramente essa estratificação, pois na 

medida em que a planta era trabalhada com reentrâncias, saliências e variações 

nas  cotas  de  piso  dos  andares,  o  volume  da  edificação  passa  a  perder 

parcialmente a idéia  de fachada principal.  Entre  esses casos podemos citar  o 

prédio da Rede Ferroviária, do CAC e da CHESF que demonstram claramente 

essa idéia de descontinuidade da fachada. 

Na Sede da Rede Ferroviária,  a idéia  de descontinuidade das fachadas e do 

volume  acontece  pela  superposição  de  andares  em  ambientes  distintos. 

Conforme comentamos anteriormente, essa solução de volumes sobrepostos com 

passarelas e pés-direitos e cotas de piso em níveis diferentes (Fig.149, 151-152) 

contribuem  para  essa  variante  formal.  A  planta  segue  o  padrão  ditado  pelo 

sistema  Golden-lane e as reentrâncias e saliências dos volumes, muitas vezes, 

gerando espaços e platibandas vazadas em concreto, guardam semelhanças ao 

sistema Strata de Lasdun, adotado no Royal National Theather (Fig.150).
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Fig.149:  Sede da Rede Ferroviária,  Frank Svensson & Marcos Domingues,  1970.  Vista do grande pátio 
interno, o qual demonstra a noção de volumes que se entrelaçam em diferentes níveis. Foto do autor 22-
10-2008.

Fig.150:  Royal  National  Theather,  London,  Denys  Lasdun,1967.  Vista  de  uma  das  passarelas  para  a 
edificação, demonstrando o sistema strata e a estratificação do volume. Fonte: CURTIS, 1996, p. 544. 
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Esq.: Fig.151: Sede da Rede Ferroviária, Frank Svensson & Marcos Domingues, 1970. Vista de um dos 

blocos mais baixos e do edifício vertical.  O jogo de reentrâncias e saliências está presente em todas 
vistas da edificação. Foto do autor 22-10-2008.

Dir.: Fig.152: Sede da Rede Ferroviária. Vista de um vazado entre blocos e do espaço com um jardim interno. 
A forma irregular da edificação gera diversos espaços de convivência como esse. Foto do autor 22-10-
2008.

O prédio do CAC também demonstra essa perda da noção de fachada única, 

através de seu princípio de múltiplos acessos e de suas reentrâncias e saliências. 

Além disso, o edifício possui uma expressiva quantidade de volumes superiores 

em  balanço  (Fig.153),  o  que  confere  a  edificação  uma  volumetria  bastante 

peculiar,  remetendo  à  nova  ‘sensibilidade  brutalista’ e  a  arquitetura  paulista, 

através de diversos elementos formais. A principal vista do edifício, a partir da 

Avenida dos Reitores define o acesso principal da edificação, que é marcada por 

um grande  volume de  concreto  aparente  que se  comporta  como uma massa 

pesada e sem aberturas em balanço. No topo dessa massa, existe uma grande 

gárgula  de  escoamento  de  água  que  desemboca  em  um  espelho  de  água 

(Fig.154). Esse volume monumental, graças a sua proporção e forma de se expor, 

marca claramente o tipo de arquitetura característica da nova ‘sensibilidade’.
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Fig. 153: CAC-Centro de Artes e Comunicação. Vista de uma fachada lateral com expressivos volumes em 
balanço  com  brises  verticais,  essa  solução  de  volumes  em  balanço  foi  fortemente  explorada  na 
arquitetura paulista. Foto do autor 03-02-2009.

Fig. 154: CAC-Centro de Artes e Comunicação, Reginaldo Esteves 1973. Vista do acesso principal com o 
monumental volume maciço em balanço. Foto do autor 03-02-2009.
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Outra característica que marca o CAC é a utilização dos pisos em níveis distintos 

(Fig.155),  os quais remontam as fachadas da edificação, enquanto criam uma 

leitura  mais  diversa.  As  reentrâncias  servem para  demarcar  diversos  espaços 

nobres da edificação. Na Figura 156, notamos claramente a intenção de gerar um 

espaço que funcione como um nicho com um jardim que marca um dos acessos 

secundários (hoje acesso principal) da edificação. A forma que se desenvolve a 

vista, com o pano de cobogós e os brises verticais demonstra-nos essa tentativa 

de criar volumes que se comportam de forma mais introspectiva ao observador 

externo.

        
Esq.:  Fig.155:  CAC-  Centro  de  Artes  e  Comunicação.  Vista  de  um  nível  intermediário  da  edificação, 

demonstrando como os encaixes dos blocos ocorrem em níveis distintos. Foto do autor 03-02-2009.
Dir.: Fig. 156: CAC- Centro de Artes e Comunicação. Reentrância que gera um jardim confinado que marca 

um dos acessos. Foto do autor 02-01-2008.

No  edifício  da  CHESF,  encontramos  diversos  princípios  de  reentrâncias  e 

saliências  já  comentados  no  âmbito  do  CAC.  No  entanto,  uma  característica 

marcante do prédio é a utilização de terraços descobertos escalonados (Fig.157). 

Esses terraços surgem a partir de reentrâncias que permitem maior integração 

com o jardim central. Essa solução remete a diversas obras  internacionais que 

buscam um maior dinamismo na fachada como na Universidade de East Anglia, 

projetada  por  Denys  Lasdun,  na  Inglaterra  (Fig.158),  onde  as  fachadas  são 

descontinuadas pelos jardins. Essa solução inclusive, foi amplamente adotada na 

arquitetura escandinava.  
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Esq.: Fig. 157: CHESF Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Dinauro Esteves e Maurício Rocha, 1975. 

A idéia de terraços escalonados está presente, formando diversas reentrâncias que se abrem para o 
jardim central da edificação. Foto do autor 05-12-2008.

Dir.: Fig. 158: Universidade de East Anglia, Denys Lasdun, 1962. O sistema construtivo de urban landscape 
ou strata utiliza de terraços escalonados, conferindo maior dinamismo e integração com a paisagem. 
Fonte: CURTIS 1996, p.543. 

Nas residências, também pode ser encontrada essa tentativa de gerar volumes 

mais expressivos e imponentes por meio da exploração das empenas inclinadas, 

semelhantes  àquelas  utilizadas  por  Arne  Jacobsen  e  alguns  arquitetos 

escandinavos desse momento (Fig.159). Algumas dessas aberturas podem ser 

encontradas na residência José Carlos Penna (1965), projetada por Borsoi e que 

possui a configuração formal de materiais em tijolo aparente (pintado de branco) 

com as cintas  de  concreto,  marcando  suas lajes.  Nessa residência  (Fig.160), 

observamos  claramente  a  intenção  de  gerar  uma  contraposição  vigorosa  de 

volumes diferentes do que vinha sendo desenvolvido na arquitetura local. Essa 

expressiva empena de platibanda inclinada pode ser encontrada na Residência 

Alfredo P. Correa, (1969), de Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, que adota a idéia 

de volume estratificado com diversos componentes que se evidenciam como: as 

empenas, a caixa de água e a reentrância em tijolo aparente, marcando o acesso 

principal  ao  interior  da  residência  (Fig.161).  Essa composição  com destaques 

individuais  pode  ser  considerada  uma  das  chaves  para  a  dita  arquitetura 

brutalista. Além disso, esse tipo de solução com empenas inclinadas pode ser 

considerado um recurso tipicamente utilizado em Pernambuco. 
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Esq.:  Fig.159:  Carl  Christeinsen Factory,  Aalborg,  Arne Jacobsen,  1957.  Vista  da empena inclinada que 

guarda semelhanças com a casa Carlos Penna. Fonte: CURTIS, 1996, p.464.  
Dir.: Fig. 160: Residência José Carlos Penna, Acácio Gil Borsoi, 1965. A idéia de gerar mais dinamicidade a 

partir  de empenas mais inclinadas e expressivas demonstra uma tentativa de se gerar volumes mais 
pessoais. Fonte: Premiação IAB, 1969.

Fig.161: Residência Alfredo Pereira Correa, Delfim Amorim & Heitor Maia Neto, 1969. A composição com 
diversos volumes que se evidenciam como as empenas separadas e inclinadas, o volume destacado da 
caixa de água e as aberturas em forma de seteiras. Foto do autor 08-12-2008.

De fato, a utilização de volumes com empenas inclinadas sempre esteve presente 

na arquitetura brasileira e pernambucana. No entanto, a contraposição vigorosa 

entre laje plana e empena inclinada é típica desse período. 

A  Residência  Paulo  Meirelles  (1968)  de  Svensson  &  Domingues  também 

demonstra essa nova sensibilidade, principalmente por meio da exposição das 

calhas como elementos definidores da forma (Fig.162) e dos planos inclinados 
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marcantes, trabalhados principalmente com o concreto em suas mais variadas 

formas e texturas (Fig.163-164). A coberta inclinada, formando uma leve flecha ao 

mezanino inverte-se, gerando uma flecha em sentido oposto com a água, voltada 

ao  recuo  de  fundos.  A  fachada  para  a  rua  não  se  esconde,  ela  se  mostra, 

denotando  a  riqueza  formal  da  casa.  Além  disso,  observamos  uma  clara 

referência a alguns projetos escandinavos, com suas aberturas e vitrais em locais 

que enriquecem a composição.     

  
Esq: Fig.162: Residência Paulo Meirelles, Frank Svensson & Marcos Domingues, 1968. O volume da calha é 

destacado do corpo da edificação, gerando um acabamento que evidencia o volume da calha. Foto do 
autor 22-01-2009.

Dir: Fig.163: Residência Paulo Meirelles. A idéia da coberta inclinada arqueada na parte maior e com o arco 
bastante inclinado na parte posterior demonstram uma idéia criativa que transpassa as soluções locais e 
busca referências internacionais. Foto do autor 22-01-2009.

Fig. 164: Residência Paulo Meirelles. Vista da coberta lateral e do terraço frontal com a laje inclinada. Foto do 
autor 22-01-2009.
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 A construção de residências que não possuíam empenas inclinadas também é 

encontrada na produção local. Essa configuração de platibanda sobre estrutura 

ou alvenaria estrutural que ganharia novas proporções a partir do pós-guerra está 

fortemente presente em algumas residências locais. As soluções com platibanda 

embutidas passaram por um momento de mudança, onde as residências locais 

utilizavam da solução tipicamente corbusiana do movimento moderno (platibanda 

embutida  e  fachada  até  o  limite  da  construção).  A  partir  da  difusão  da  nova 

sensibilidade  em  Pernambuco,  as  platibandas,  como  dito  anteriormente, 

passaram a ser destacadas coroando a edificação que se desenvolvia abaixo dela 

com suas reentrâncias e saliências, que, muitas vezes, não acompanhavam as 

pequenas  reentrâncias  das  janelas  e  saliências  dos  espaços  de  armários  e 

demais. Dessa forma, as aberturas passavam a tomar uma posição crucial para a 

desenvoltura de tais residências e suas formas seguiam claramente a idéia de 

planta estratificada. 

Na Residência  Otacílio  Campos (1966),  projetada por  Borsoi  e  na Residência 

Francisco  Pedrosa  (1973),  projetada  por  Alexandre  Castro  e  Silva,  notamos 

claramente a idéia de grande coberta em concreto aparente (Fig.165-166), onde 

se  desenvolve,  abaixo  e  de  forma  livre,  a  planta.  Em  ambas  as  casas,  fica 

presente  essa  configuração  moderna  de  coberta  única.  No  entanto,  as 

configurações dos materiais ficam mais evidentes, principalmente na Residência 

Otacílio  Campos,  guardando  semelhanças  com algumas  obras  da  arquitetura 

internacional, como do Museu do arquiteto Manfred Lehmbruck (Fig.167), que se 

utiliza da idéia de coberta única e ortogonal, ou mesmo, com a produção de Mies 

van der Rohe, definida por elementos mínimos.
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Fig.165: Residência Francisco Pedrosa, Alexandre Castro e Silva, 1973. A ortogonalidade da laje plana e 
quadrangular é dissolvida pelas reentrâncias da planta que se desenvolve abaixo. Fonte: Fernando Diniz, 
foto coletada no Escritório Castro e Silva. 

Fig.166: Residência Otacílio Campos, Acácio Gil Borsoi, 1966. Vista da coberta plana e quadrangular que 
remete a obra de Mies. Fonte: AMARAL, 2004, p.100. 

Fig.167: Museu Lehmbruck, Manfred Lehmbruck, Duisburg. Vista da fachada lateral que guarda semelhanças 
à Residência Fernando Travassos e Otacílio Campos. Fonte: BACHER; HEINLE, 1967, p.43.
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As residências que não possuíam essa solução de coberta ortogonal  também 

estavam presentes na produção local. A tentativa de deixar as residências mais 

dinâmicas, através das aberturas peculiares tornou-se a solução encontrada com 

mais freqüência na produção local, pelo menos, no que diz respeito à questão 

formal.  A  solução  das  aberturas  peculiares  surgiu também  como  um 

condicionante climático (já comentado acima). Além disso, as grandes janelas e 

aberturas  que  permitiam  a  entrada  de  muita  luz,  já  não  estavam  sendo 

amplamente utilizadas, pois, em alguns casos, além de retirar a privacidade das 

pessoas,  ela  deixava  passar  muita  claridade,  tornando  o ambiente  pouco 

confortável. Sendo assim, as aberturas pequenas, às vezes em forma de seteiras 

contida em reentrâncias e saliências, conferiam uma melhor relação da casa com 

o indivíduo, pois ele passava a ter uma maior privacidade. Além disso, outros 

elementos como brises e molduras de concreto também fazem essa função de 

conferir  privacidade,  ao  mesmo  tempo,  que  relaciona  e  deixa  confortável  o 

morador.   

Na residência Clênio Torres (1970), projetada por Borsoi, observamos claramente 

essa  noção  volumétrica  diferenciada  e  rude  (Fig.168).  Os  volumes  de  tijolo 

aparente e os trechos de concreto são volumosos e ’brutos’. O volume posterior, 

acima da garagem, desenvolve-se com um ambiente coroado com uma cinta de 

concreto  numa  cota  mais  baixa,  enquanto  que  a  reentrância  em  chanfro  da 

fachada frontal marca as duas seteiras que se abrem para a rua, enquanto que os 

encorpados  pilares  de  sustentação  do  terraço  superior  marcam  a  frente  da 

edificação de forma semelhante a diversas soluções encontradas na arquitetura 

paulista. 
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Fig. 168: Residência Clênio Torres, Acácio Gil Borsoi 1970. A estrutura construtiva de tijolo maciço e as 
partes de concreto geram o volume estratificado da residência, que é estudada com as aberturas em prol 
de reentrâncias e saliências. Foto do autor 12-02-2009.

Como dito anteriormente, a solução volumétrica gerada a partir do conceito de 

planta em cotas de piso distintas também é bastante encontrada. Essa solução 

gerou  diversos  volumes  escalonados  que  podem  ser  vistos  claramente  na 

Residência Carlos Penna (Fig.160), na Residência Luiz Petribú (Fig.169), ambas 

de Borsoi e na casa Emir Glasner de Vital (Fig.170). Nessas obras, observamos 

uma  clara  intenção  de  criar  paredes  laterais  maciças  (normalmente  com 

pequenas aberturas) e muitas vezes portantes, enquanto que na fachada frontal, 

a  residência  costuma  abrir-se  por  baixo  dos  beirais  de  platibanda  para  a 

ventilação. Essa solução acaba por gerar um volume imponente e alto, devido aos 

níveis distintos da residência. Vale dizermos que esse tipo de solução assemelha-

se bastante às configurações formais de algumas residências paulistas, como, por 

exemplo,  a  da  Residência  Romeu  del  Negro  (1974),  de  Décio  Tozzi,  que 

demonstra bem a idéia de aberturas frontais e posteriores e empenas laterais, 

soltas  dos  oitões,  praticamente  maciças,  a  qual  era  utilizada  na  arquitetura 

paulista (Fig.171). Além disso, na parte posterior do terreno, a residência possui 

um característico volume em balanço, que também é encontrado na solução local. 
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Fig.169: Residência Luiz Petribú, Acácio Gil Borsoi, 1968. Perspectiva, demonstrando a noção de volume 
fechado nas laterais (com pequenas aberturas) e aberto na fachada frontal. Fonte: PCR.

Fig.170: Residência Emir Glasner, Vital P. De Melo 1972. As empenas laterais fecham-se de forma mais 
direta, enquanto que a fachada posterior abre-se para a ventilação. Foto: Ana Holanda.

Fig.171: Residência Romeu del Negro, Décio Tozzi, São Paulo, 1974. Croqui com a idéia de paredes laterais 
maciças ou com pequenas aberturas, que está presente na arquitetura paulista, quando os oitões laterais 
não são suprimidos. Fonte: Revista Acropole.

As residências que buscam uma inspiração formal baseada na escola paulista 

também  são  encontradas  na  produção  local.  Tais  residências  possuem 

características como supressão dos oitões laterais (ou pelo menos um deles) e 

fechamento mais intimista das aberturas para a rua, mesmo assim, mantendo 
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uma relação harmoniosa com a mesma. Essas características fazem com que a 

volumetria  da  residência  mude  consideravelmente,  demonstrando  uma  forma 

mais  ‘atarracada’  e  introspectiva,  fruto,  claramente,  de  repercussões  da 

arquitetura paulista. 

Entre essas residências que possuem um caráter formal mais intimista, podemos 

citar a residência do arquiteto Vital P. de Melo (1968), que possui uma fachada 

frontal com um caráter introspectivo, através do painel de concreto que se encerra 

antes  da  platibanda  de  coberta  (Fig.172-174),  deixando  um vão  superior  que 

serve como abertura de ventilação para banheiro e quarto no primeiro pavimento. 

Nesse  pavimento,  existe  ainda,  uma  pequena  varanda  de  concreto  para 

visualizarmos a rua. Contudo, seu peitoril maciço esconde a visão de fora para 

dentro, deixando o volume ainda mais intimista. No térreo, um painel de muxarabi 

evidencia  a  necessidade  de  abrir  sem demonstrar  o  que  está  dentro  e  uma 

discreta seteira lateral esconde um contato visual com a rua. Essa combinação de 

fatores,  juntamente  com  os  materiais  trabalhados  na  residência,  gera  uma 

composição  com  diversos  planos,  cada  qual  com  uma  textura  diferente,  que 

resulta numa harmoniosa solução volumétrica (HOLANDA; MOREIRA, 2008). 

Fig.172: Residência do arquiteto Vital P. De Melo, 1968. O caráter intimista da fachada, que procura se 
fechar para a rua, na verdade, procura uma relação de respeito com a rua, através de sua riqueza formal. 
Foto do autor 15-02-2008.
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Esq.: Fig.173: Residência do arquiteto Vital P. De Melo.  Detalhe do pano de concreto e das aberturas por 

vãos altos que fecham a visão da casa para a rua. Foto do autor, 15-02-2008.
Dir.: Fig. 174: Residência de Vital. Vista da pequena varanda que dá acesso visual ao morador, quando ele 

desejar, e confere privacidade em relação a rua. Foto do autor, 15-02-2008.

A  residência  da  Rua  Professor  Oton  Paraíso  (Fig.175),  de  um  arquiteto  não 

identificado,  possui  o  princípio  de  se  fechar  para  a  rua,  de  forma  bastante 

peculiar. A residência é resultado de blocos praticamente ortogonais e distintos. 

Os dois blocos inferiores suportam um bloco superior transversal que se delonga 

até o limite do lote. Os blocos inferiores em suas fachadas frontais à rua são de 

painéis  de  arte  em  concreto  (que  procuram  uma  relação  de  respeito  com  o 

público) e que acaba por resguardar e conferir mais privacidade aos moradores. 

As  aberturas  laterais  dos  blocos  inferiores  são feitas  através  de  um pano  de 

cobogós  de  concreto  circular.  O  bloco  superior,  no  entanto,  possui  aberturas 

destacadas  e  amplas  num  volume  tipicamente  encontrado  no  pós-guerra, 

possuindo as laterais de platibanda de concreto aparente até os limites do lote. 
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Fig. 175: Residência da Rua Professor Oton Paraíso, arquiteto não identificado. Vista da rua, demonstrando 
os dois blocos com painéis artísticos na frente e o bloco superior ao fundo. Foto do autor 13-12-2008.

A residência  Enário  de  Castro  (1968),  projetada  por  Svensson  &  Domingues 

(Fig.176) também demonstra referências às residências paulistas. Sua plástica é 

quadrangular, suprimindo os oitões laterais e abrindo-se totalmente para o pátio 

interno com extensas vigas de aparência robusta. As aberturas posteriores são 

protegidas  por  uma  placa  /  viga  de  concreto  que  sombreia,  tanto  o  primeiro 

pavimento,  quanto  o térreo.  Nessa residência,  de  acordo com Naslavsky,  fica 

claro,  esse  ‘’voltar  para  dentro,  [que]  concretiza-se  efetivamente  no  final  da 

década de 60’’ (NASLAVSKY 2004, p.210).

 

Fig.176:  Residência  Enário  de  Castro,  Svensson  &  Domingues,  1968.  Vista  para  o  pátio  interno, 
demonstrando a idéia de grande bloco quadrangular com um robusto beiral que protege as aberturas do 
sol nordestino. Fonte: Premiação IAB-PE 1969.

Em relação aos edifícios, podemos observar uma série de posturas que podem 

ser claramente encontradas na produção internacional e nacional em relação à 

questão formal. Um fator que contribui para essa nova conformação estética nos 
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edifícios,  tanto  habitacionais,  quanto  institucionais,  é  a  noção  de  blocos 

integrados com corpo e coroamento. No entanto, foram as novas configurações 

de plantas menos ortogonais e / ou com reentrâncias e saliências, como as que 

Borsoi passou a desenvolver após o Edifício Mirage (1967), que acabaram por 

marcar essa estratificação volumétrica em edifícios habitacionais (Fig.177-180), 

que, a fim de suprir as necessidades climáticas, gerou volumes mais libertos em 

relação à produção existente até então. Como dito anteriormente, além desse 

corpo  mais  estratificado,  sempre  está  presente  a  noção  de  coroamento 

diferenciado, demonstrando uma preocupação a mais com o todo da composição. 

  
Esq.: Fig.177: Edifício Mirage, 1967. Vista da fachada demonstra uma nova posição projetual que privilegia a 

dinamicidade do edifício, enquanto a planta se acomoda de forma não ortogonal, gerando as reentrâncias 
e saliências. Foto do autor 25-12-2008.

Dir.: Fig.178: Edifício Michelangelo, 1969. Vista da fachada frontal. Foto do autor 11-04-2008.
    

127



    
Esq.:  Fig.179:  Edifício  Portinari,  1969.  A  idéia  de  volume  denteado.  Nesse  caso,  em  forma  de  arcos, 

demonstrando a idéia de dinamicidade da edificação. Foto do autor 25-12-2008. 
Dir.:  Fig.180: Edifício Tiberius, 1975. O volume com reentrâncias e saliências e com uma parte do bloco 

inclinada demonstra a idéia de dinamicidade. Fonte: Acervo Fernando Diniz 

A exposição de reentrâncias e saliências e demonstração de volumes gerados 

fora de um eixo ortogonal foram adotadas por diversos arquitetos locais, como 

Alexandre Castro e Silva, Roberto Soares, Vital Pessoa de Melo e Wandenkolk 

(Fig.181-184).  Cabe  ressaltarmos  que  a  popularização  dessas  características 

volumétricas, não foi adotada somente pelo aspecto formal, foi também absorvida 

pela arquitetura local pelo fato de resolver, ou pelo menos, melhorar a questão da 

ventilação natural. 
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Esq.:  Fig.181:  Edifício  Aquarela,  Roberto  Soares,  1975.  Vista  da  fachada  principal,  demonstrando  a 

dinamicidade do volume gerado pela noção de peças distintas e da ‘esquina’ do edifício que é destacada 
com um volume que relembra uma terceira face. Foto do autor, 25-12-2008.

Dir.: Fig.182: Edifício Sahara, Vital P. de Melo, 1973. A idéia de volume chanfrado está presente e serve para 
compor a volumetria. Foto do autor, 09-06-2008. 

      
Esq.: Fig.183: Edifício Jean Mermoz, Vital P. de Melo, 1975. O volume se comporta como uma decomposição 

ortogonal. O ritmo da fachada gera um volume denteado verticalmente pelas varandas intercaladas e 
janelas em saliências. Foto do autor 09-06-2008. 

Dir.: Fig.184: Edifício Villa da Praia, Wandenkolk Tinoco, 1977. A noção volumétrica da edificação é gerada, a 
partir da torção dos dois apartamentos a procura de uma vista e de ventilação mais satisfatórias. Foto do 
autor, 28-09-2007. 

No entanto, não são encontradas somente soluções de edificações com diversas 

reentrâncias  e  saliências.  Em  alguns  casos,  podemos  observar  que  diversas 

soluções se utilizam mais de artifícios para liberar a noção de ortogonalidade ou 

mesmo de volumes adicionais à edificação, os quais geram a noção de partes 

que se encaixam, normalmente representando os setores da planta. No caso do 

edifício  Oásis  (1970),  projetado  por  Glauco  Campello  na  fachada  (Fig.185) 
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podemos ver essa tentativa de gerar volumes independentes para as circulações 

verticais, conferindo dinamicidade à fachada. Na fachada da esquina, o grande 

volume em forma de paralelogramo domina a edificação e a idéia de suavização 

da ortogonalidade é conferida somente pelas aberturas chanfradas que procuram 

uma ventilação adicional. Essa solução ortogonal com saliências nas aberturas 

está bastante presente, inclusive, na arquitetura européia e japonesa, com a qual 

essa edificação guarda semelhanças pela noção de base com pilares robustos 

(Fig.186). 

   

      
Esq.:  Fig.185:  Edifício  Oásis,  Glauco  Campello,  1970.  A  fachada  mostra-se  com  volumes  recortados, 

marcando a noção de circulação vertical de elevadores e caixa de escada destacados. Foto do autor, 24-
12-2008. 

Dir.: Fig.186: Conjunto Habitacional em Harumi, Tokyo, Kunio Mayekawa, 1958. A idéia do ‘pesado’ volume 
ortogonal  permanece  com  pequenos  volumes  que  sacam  nas  aberturas.  Os  pilares  do  pilotis 
desenvolvem-se encorpados de forma semelhante à solução do Edifício Oásis. Fonte: BANHAM,1967, 
p.178.  

As  soluções  de  edificações  verticais  que  possuem  formato  de  paralelogramo 

também são encontradas nos edifícios comerciais locais, graças às facilidades de 

comercialização da planta livre. Nesses edifícios, a noção de corpo e coroamento 

é  trabalhada  de  forma  bastante  expressiva.  No  edifício  BANCIPE  (1963), 

projetado por Vital P. de Melo e Acácio Borsoi, fica clara essa noção de bloco 

ortogonal, com expressivas aberturas e elementos que procuram gerar uma nova 

roupagem mais  ‘rude’  à  edificação (Fig.187).  Os elementos  que compõem as 

aberturas procuram conferir uma dinamicidade à edificação, através do sentido e 
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tamanho distinto das aberturas. No coroamento, a idéia de volume maciço com 

grandes janelas hexagonais confere um tom de peso à edificação e em alguns 

aspectos demonstra essa tentativa de monumentalizar, encontrada na arquitetura 

internacional do pós-guerra. 

No edifício do BANDEPE (1968), projetado por Borsoi, Gilson Miranda e Janete 

Costa,  a  idéia  do  paralelepípedo  permanece.  No  entanto,  uma  profunda 

reentrância  lateral  (que  serve  para  ventilação  interna)  destaca  dois  volumes 

distintos que compõem a edificação (Fig.188). O primeiro volume é de placas de 

concreto sem aberturas e se eleva, fechando-se no topo da edificação, gerando 

um expressivo coroamento. O outro volume funciona como uma malha de vidro 

com detalhes  pretos  que  relembra  a  parte  posterior  das  salas  da  Escola  de 

Hunstanton. Esse bloco de vidro é marcado por brises verticais (Fig.189), que 

conferem uma maior verticalidade à edificação, e, como no BANCIPE, procuram 

minimizar a monotonia do prisma de vidro moderno.  

  
Esq.: Fig.187: Edifício BANCIPE, Vital & Borsoi, 1963. A noção de volume ‘pesado’ está presente graças ao 

coroamento ríspido e a roupagem de proteção das esquadrias, que conferem as mesmas, o aspecto de 
janelas verticais. Foto do autor 25-09-2008. 

Dir.: Fig.188: Edifício BANDEPE, Borsoi, Miranda e Costa, 1968. O trecho em concreto segue na vertical e 
gira coroando a edificação em forma de ‘L’ invertido, enquanto que no espaço gerado desenvolve-se uma 
malha de vidro com brises verticais. Foto do autor 29-08-2008. 
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No Edifício da IBM (1970-1), os arquitetos Jerônimo & Pontual demonstram uma 

face mais tecnológica da ‘sensibilidade brutalista’. O volume da edificação é em 

formato de cruz, e suas esquinas são marcadas por paredes de concreto que no 

coroamento geram um volume em balanço com expressivas vigas que suportam a 

platibanda  superior  (Fig.189).  O  coroamento  da  edificação  avança  como uma 

espécie de grandioso beiral vazado, por onde, em seus grandes pilares que se 

estendem,  projeta-se  um  interessante  jogo  de  sombra,  configurando  um 

fechamento  grandioso  e  sereno,  fazendo  com  que  o  observador  se  perca 

tentando perceber as formas dentro da área de sombra.  Além disso, o pano de 

vidro é concebido com perfis verticais que parecem conferir certa verticalidade a 

edificação e guarda referências à produção americana, que procura, através de 

planos de concreto com grandes marcações em sombra, aliado com o pano de 

vidro, gerar um volume enfático e imponente. O Edifício Sparta (1972), também 

projetado por Jerônimo & Pontual trata-se de um caso peculiar, pois apesar de ser 

residencial  possui  uma  linguagem  institucional  33(Fig.190).  Sua  forma  guarda 

semelhanças ao IBM, possuindo uma marcação de concreto maciço como um 

pórtico nas suas laterais,  que,  no coroamento,  se fecha gerando uma grande 

platibanda que gera uma grande sombra, onde abaixo se desenvolve protegido o 

bloco ortogonal de vidro com perfis metálicos verticais semelhantes aos do IBM. 

           
Esq.: Fig.189: Edifício da antiga IBM, atual Tribunal Regional Eleitoral, Jerônimo da Cunha Lima & Carlos F. 

Pontual,  1970-1.  A edificação demonstra uma idéia de volume dicotômico,  ao mesmo tempo em que 
parece ser leve e vertical com o pano de vidro. Os trechos de concreto maciço e o coroamento com 
pesados pilares demonstra uma tentativa de monumentalizar. Fonte: Acervo Fernando Diniz

Dir.: Fig.190: Edifício Sparta, Jerônimo e Pontual, 1972. Vista lateral que demonstra a idéia de grande pórtico 
de concreto, resguardando o puro volume de vidro. Foto do autor 25-12-2008.

33 Seu arrojo arquitetônico Institucional para um edifício residencial pode ter vindo a prejudicar muito daqueles 
que iriam morar nele,  pois muitos reclamam da falta de privacidade e excesso de luz nos cômodos dos 
apartamentos. 
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Entre outras soluções mais peculiares encontradas na época, podemos citar o 

caso do NPD-UFPE (1976), projetado por Helvio Polito (Fig.191-192), que procura 

uma  clara  inspiração  à  noção  de  Bunker  Culture (FORTY,  2004,  p.30).  Sua 

composição é de um trapézio invertido que se comporta tipicamente como um 

caixa  de  concreto, aparentemente fechada,  por  causa da solução de paredes 

duplas para resfriamento da edificação que gera uma forma ‘rude’ e atarracada. O 

Centro  de  Convenções  (1978)  é  outra  edificação  que  guarda  características 

bastante peculiares em relação às obras locais. O fato de ele ter sido projetado 

por  arquitetos  de  fora  do  estado  talvez  seja  a  resposta  à  questão  da  clara 

influência  paulista.  O volume se  comporta  como um grande  bloco  único  com 

empenas  arqueadas  (Fig.193),  que  se  encerram  num  volume  com  grandes 

aberturas em arcos em diagonal. Essa solução maciça de concreto, utilizado de 

forma ‘rude’ e extensa, também guarda relações com a bunker culture, e com a 

arquitetura do concreto paulistana.   

   
Esq.: Fig.191: NPD-UFPE, Helvio Polito, 1976. A edificação demonstra uma clara inspiração a ‘dita’ bunker 

culture, citada por Forty. Foto do autor 16-08-2007. 
Dir.: Fig.192: NPD-UFPE. Vista do acesso principal proveniente de um rasgo no volume prismático e com os 

septos de proteção solar. Foto do autor 12-02-2009.   
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Fig.193: Centro de Convenções, Zamoner, Oba e Ramalho. 1978. Vista do volume expressivo em concreto 
que guarda semelhanças à arquitetura paulista. Foto do autor 09-04-2008.   

Os  aspectos  expostos  em  relação  à  questão  formal  das  obras  demonstram 

claramente  que  em  diversos  casos  a  tentativa  de  uma  configuração  formal 

diferenciada,  mais  embasada  em  novos  princípios  que  estavam  em  voga  no 

período  do  pós-guerra,  gerou  repercussões  na  arquitetura  pernambucana.  No 

entanto,  observamos  claramente  que  a  arquitetura  que  guarda  maiores 

semelhanças à arquitetura local é, definitivamente, a européia, principalmente, as 

obras do período tardio de Le Corbusier; a arquitetura de tijolo e de cintas de 

concreto de Stirling; os detalhes escandinavos e a arquitetura inglesa, os quais 

demonstram claramente (em termos de números de objetos  analisados)  deter 

uma maior influência na produção local.  Mesmo que a arquitetura paulista traga 

diversas referências para a produção local, através de volumes expressivos, ela 

não foi seguida, nem utilizada a risca. O mesmo podemos falar da contribuição 

das edificações institucionais americanas.       

                

5.3 O DESTAQUE DE COMPONENTES E ELEMENTOS

O destaque de componentes  e elementos  são justamente  as  diversas  partes, 

peças  e  consoles  que  completam  formalmente  a  edificação  como  adições 

particulares  dentro  da  configuração  formal  do  volume  como  um  todo.  Vale 

ressaltarmos que a arquitetura da dita ‘sensibilidade brutalista’ adotou diversos 

componentes formais e passou a evidenciar os componentes funcionais de uma 

construção  que  aparecem  de  forma  supervalorizada  e  com  um  tratamento 

expressivo. 
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Quando  dizemos  elementos  definidores  de  forma,  procuramos  ressaltar, 

principalmente, os volumes de caixa de água, que passam a possuir um valor 

formal mais expressivo; os brises e soluções de amortização climática, que são 

explorados na nova sensibilidade e são muito bem adequados à situação local; as 

gárgulas  de  escoamento  de  água,  que  passam a  deter  um importante  papel 

compositivo  como  elemento  formal;  e  as  aberturas  peculiares  e  vitrais,  que 

marcam claramente uma tentativa de configuração diferenciada de aberturas. 

Esses elementos, a partir  do pós-guerra, foram exaltados e passaram a servir 

como  componentes  marcantes,  tanto  na  arquitetura  internacional,  quanto  na 

produção  nacional,  principalmente  da  escola  paulista,  na  qual  os  arquitetos 

notabilizaram-se pela exposição das instalações da casa na forma final da obra. 

Essas  soluções  de  elementos  mais  expressivos  contribuíram para  essa  nova 

‘roupagem’ (cladding ou bekleidung) mais dinâmica da arquitetura do Pós-guerra, 

talvez por responderem aos anseios por uma flexibilização  do racionalismo do 

Movimento Moderno. 

A definição de Loos, que o ornamento sofria mudanças de épocas em épocas, 

pode ser reconhecida nos diversos componentes encontrados nessa produção 

que servem a um propósito formal (de finalidade ou desenho). Dessa forma, de 

acordo  com  Loos,  podemos  chamar  esses  componentes  de  ‘ornamentos’  de 

época, que além de servirem para compor a obra, destacar-se-iam como belos 

detalhes com excelente nível de acabamento, demonstrando que, em diversos 

casos, a premissa tectônica e do saber fazer está presente na criação dessas 

peças. 

Desses elementos definitivamente o brise-soleil é o mais comum. Na arquitetura 

local,  os  brises  passam a servir  como um importante  componente  formal  em 

diversas  edificações.  Além de  servirem como  expoente  de  proteção  climática 

(tanto  de  proteção  solar  como  para  direcionamento  dos  ventos).  A  partir  da 

difusão da nova sensibilidade em arquitetura,  que se utiliza de soluções mais 

avantajadas e expressivas (para não dizer ‘pesadas’) o brise-soleil passou a ser 

tratado como expressivo elemento de destaque. 
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O prédio da CELPE (1972), projetado por Vital e Reginaldo Esteves, é um desses 

casos.  A  composição  da  fachada  frontal  da  edificação  é  definida,  através  do 

sistema de brises que protegem a película de vidro que se esconde por entre o 

jogo de luz e sombra que penetra na película protetora. Os brises de concreto 

(verticais e horizontais) são assentados no sistema estrutural do prédio que se 

projetam para fora para definir a fachada de brises. A orientação dos brises foi 

calculada para permitir, na maior parte do ano, sombra o suficiente no período 

mais  quente  do  dia.  As  placas verticais  são marcadas por  chanfros  em suas 

quinas superiores e inferiores, conferindo uma maior leveza a placa, enquanto 

que as placas horizontais são assentadas levemente inclinadas, semelhante a um 

beiral  de  uma residência  que  a  protege  do  sol.  Essa  solução  com brises  na 

fachada como um todo acaba por desmaterializar a idéia de grande volume com 

fachada de vidro, pois o protagonista plano de brises que age como colméia de 

proteção  confere  profundidade  ao  plano de  vidro  (Fig.194-196).  Essa solução 

guarda semelhanças com os edifícios de Le Corbusier em Chandigarh e com os 

edifícios públicos de Oscar Niemeyer em Brasília. 

Fig.194: CELPE, Vital Pessoa de Melo e Reginaldo Esteves, 1972.  Vista do sistema de brises de proteção 
da fachada frontal. Foto do Autor 17-01-2008
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Esq.: Fig.195: CELPE. Detalhe dos brises de proteção da fachada frontal evidenciando a curva do bloco 

principal. Foto do Autor 17-01-2008
Dir.:  Fig.196: CELPE. Detalhe dos brises de proteção da fachada de fundos, demonstrando seu sistema 

estrutural. Foto do Autor 17-01-2008

O prédio do CAC (1973) e o da CHESF (1975) também possuem sistema de 

brises de proteção para as fachadas (Fig.197-198).  No entanto, eles possuem 

somente brises verticais, nesse caso, em formato retangular, demonstrando uma 

posição projetual mais direta e ríspida. Essa solução de brises verticais é mais 

utilizada quando se quer obter uma coleta / direcionamento dos ventos de forma 

que, utilizado nas fachadas laterais ao sentido solar, protegem contra o poente 

nordestino e direcionam o vento para dentro do prédio.  As soluções de brises 

utilizada nesses dois  projetos  evidenciam uma procura pela  decomposição da 

fachada, evitando a monotonia inerente a grandes blocos. Entre outros projetos 

que  procuram  explorar  a  questão  dos  brises  como  elementos  definidores  de 

forma, podemos citar: o prédio da Biblioteca Central da UFPE (1971-72) (Fig.199), 

o BANCIPE e o BANDEPE, ambos de Borsoi (Fig.200-201); o Edifício Aquarela 

(1975),  de  Roberto  Soares  (Fig.202);  o  Edifício  Itaoca  (1976),  projetado  por 

Dinauro Esteves e L. Priori (Fig.203) e a Sede da Rede Ferroviária (1968), de 

Svensson & Domingues (Fig.204). 
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Esq.: Fig.197: CAC-UFPE. Reginaldo Esteves, 1973. Detalhes das projeções de sombra gerada pelos brises 

verticais. Foto: Diogo Barreto. 
Dir.:  Fig.198:  CHESF.  Dinauro  Esteves  &  Mauricio  Castro,  1975.  Detalhes  dos  brises  verticais  que 

estratificam a composição. Foto do autor 05-12-2008.

     
Esq.:  Fig.199: Biblioteca Central  da UFPE, Valdecy Pinto & Antônio Didier,  1971-72. Detalhe dos brises 

horizontais, colados à fachada e chanfrados com ¼ de círculo invertido e, dos verticais, que marcam as 
aberturas. Foto do autor 10-01-2008. 

Dir.: Fig.200: BANCIPE, Borsoi & Vital, 1963. Detalhes dos discretos brises que servem como base para 
assentamento das janelas, destacando a verticalidade das aberturas. Foto do autor 24-09-2008.

           
Esq.:  Fig.201:  BANDEPE,  Borsoi,  Miranda  e  Costa,  1969.  Detalhes  dos  brises  verticais  contínuos  que 

acompanham todo o pano de vidro. Foto do autor 29-08-2008.
Dir.: Fig.202: Edifício Aquarela, Roberto Soares, 1979. Detalhes dos brises verticais contínuos e dos brises 

horizontais que formam uma espécie de veneziana de peitoril ventilado. Foto: Fernando Diniz.
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Esq.: Fig.203: Edifício Itaoca, Dinauro Esteves & L. Priori, 1976. Brises numa escala menor, o desenho em ‘V’ 

inclinado protege as janelas laterais do sol e da chuva de vento. Foto do autor 13-12-2008.
Dir.: Fig.204: Sede da Rede Ferroviária, Svensson & Domingues, 1972. Detalhes dos brises verticais que 

servem como proteção das circulações horizontais dos pavimentos do bloco intermediário. Foto do autor 
22-10-2008.

As pérgulas também são elementos que guardam inúmeras semelhanças com os 

brises, no entanto, são utilizadas como coberturas protegidas com o intuito de 

filtrar  a  luz  enquanto  deixa  o  vento  circular.  Entre  as  soluções  encontradas 

destacam-se as pérgulas externas, que procuram proteger do sol e deixar o vento 

circular e as pérgulas internas, que deixam a luz passar de uma forma difusa 

pelas clarabóias de iluminação das grandes edificações (Fig.205-207). Entre os 

Edifícios que exploraram com mais intensidade a questão das pérgulas, podemos 

citar  o  Itaoca  (Fig.208-209),  que  possui  o  volume das varandas em vigas  de 

concreto aparente protegidas por peculiares peitoris em forma de consoles e por 

pérgulas verticais e horizontais na lateral direita (para proteção do poente). Esses 

componentes caracterizam uma desmaterialização da fachada frontal, que parece 

lembrar nichos de filtragem de luz que resguardam o morador em sua varanda.  
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Esq.: Fig.205: Residência da Rua Oton Paraíso. Vista do pergolado que protege a garagem. Foto do autor 

13-12-2008.
Dir.: Fig.206: CAC, Reginaldo Esteves 1973. Brises protegem a área de refeição do poente. Foto do autor 06-

05-2005.
    

Fig.207: NPD/UFPE, Helvio Polito, 1976. Detalhe dos brises internos que servem para filtrar a luz solar que 
passa pela clarabóia. Foto do autor 16-08-2007.
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Fig.208-209: Edifício Itaoca, Dinauro Esteves & L. Priori,  1976. A fachada principal demonstra uma clara 

desmaterialização graças às pérgulas e brises que sacam das varandas para proteger a edificação da 
insolação. Fotos do autor 09-01-2008. 

Quando se fala em brises e pérgulas de proteção é necessário considerar que 

existem diversas outras soluções que buscam proteção para as aberturas. Muitas 

vezes essas proteções eram concebidas como elementos mais complexos que se 

tornavam expressivos na forma final do edifício.  Então, o peitoril ventilado e a 

utilização de cobogós, características marcantes da arquitetura pernambucana, 

também  passariam  por  uma  releitura,  assumindo  formas  mais  complexas  e 

expressivas, típicas do pós-guerra. 

Dentre essas soluções é válido destacarmos principalmente aquelas que buscam 

referência ao método projetual que se adapta ao clima local, pois, por tratar-se de 

uma solução que perdura na produção local,  ela pode ser caracterizada como 

tectônica. Além disso, essas soluções procuram explorar essa forma volumétrica 

mais dinâmica, característica do Pós-guerra. Uma solução bastante encontrada 

nesse período é a da abertura tipo de seteira, que saca do volume principal em 

formato de triângulo, permitindo a captação da ventilação (no caso das fachadas 

laterais)  e  conferindo  maior  privacidade  aos  moradores  (Fig.210-213).  Esse 

emolduramento também  pode  ser  encontrado  em  aberturas  retas,  não  só 

chanfradas, e também demonstra uma tentativa de dinamizar e deixar mais clara 
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a posição da composição, que se projeta para frente, a fim de proteger da luz 

(214-216).   

         
Esq.:  Fig.210: Residência Clênio Torres,  Borsoi,  1970. Detalhe da abertura chanfrada que permite maior 

privacidade em relação à rua. Foto do autor 12-02-2009.
Dir.:  Fig.211: Biblioteca Central  da UFPE. Detalhe da abertura lateral  que resulta  da inclinação do tijolo 

aparente, gerando a seteira. Foto do autor 10-01-2008. 

       
Esq.: Fig.212: Edifico Mirage, Borsoi, 1967. Detalhe da abertura chanfrada coletora de vento e do peitoril 

ventilado da janela frontal. Foto: Fernando Diniz.
Dir.: Fig.213: Sede da Rede Ferroviária, Svensson & Domingues. Detalhe do expressivo chanfro coletor de 

vento que serve como terraço de descanso.  Foto do autor 22-10-2008.

142



    
Esq.:  Fig.214:  Edifício  Parnamirim,  Geraldo  Santana.  As  aberturas  são  claramente  marcadas  por  uma 

moldura  saliente  que  tem o  propósito  de  proteger  da  insolação.  A  sua  disposição  aleatória  procura 
conferir o dinamismo explorado pela arquitetura da nova ‘sensibilidade’. Foto do autor: 12-02-2009.

Centro: Fig.215: Edifício Sahara, Vital P. de Melo, 1973. A marcação inferior da abertura marca com uma 
placa de concreto o peitoril ventilado que serve como elemento compositivo. Foto do autor 17-01-2008.

Dir.: Fig.216: SIG Engenharia. Detalhe de uma abertura emoldurada em um expressivo prisma vazado de 
concreto que guarda semelhança com os emolduramentos de janelas utilizados por Marcel Breuer. Foto 
do autor 04-12-2008. 

As paredes vazadas com cobogó também conferem personalidade e são bastante 

encontradas  na  produção  local.  Muitas  vezes  elas  servem  para  conferir 

privacidade enquanto facilitam a circulação de ventos, dando continuidade a um 

largo conjunto de experimentos desde Luis Nunes. Durante os anos 1960-70’, 

diversos tipos de cobogó foram utilizados, alguns produzidos em larga escala, 

outros projetados pelo próprio arquiteto. A composição formal da época aliada ao 

cobogó  gerava  bastantes  volumes  expressivos  (Fig.217-220)  e,  por  vezes, 

maciços  e  pesados,  que,  de  certa  forma,  são  relacionados  e  ‘dita’  produção 

brutalista. 

     
Esq.: Fig.217: Edifício Veredas, Ana Lúcia Barros & Suely Jucá. Parede de cobogó retangular na fachada 

lateral confere privacidade e relação com o externo. Foto: Fernando Diniz.
Dir.:  Fig.218:  Residência  da  Rua  Oton  Paraíso.  Painéis  laterais  com  cobogós  circulares  de  diversos 

tamanhos que conferem uma textura diferenciada e rude à edificação. Foto do autor 13-12-2008.
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Fig.219-220: SUDENE, Glauco Campello e equipe, 1967. Vista e detalhe da grande fachada em cobogó que 

guarda semelhanças com o cobogó projetado por Borsoi para o edifício Santo Antônio (1960). A ampla 
fachada com esses cobogós demonstra claramente a tentativa de elevar um imponente volume maciço 
característico do pós-guerra. Fotos do autor 12-02-2009.

Outros  elementos  típicos  dessa  nova  ‘sensibilidade  brutalista’  podem  ser 

encontrados  na  produção  local.  Entre  eles  podemos citar:  [1]  as  gárgulas  de 

escoamento de água, que passam a fazer parte da composição de forma mais 

expressiva (Fig.221-228); [2] as janelas com aberturas peculiares, que procuram 

referências da arquitetura escandinava e da obra de Marcel Breuer (Fig.229-236); 

[3] os volumes maciços que sacam da edificação, demonstrando espaços internos 

de banheiros, nichos, armários e motivos formais da edificação; [4] os sheds de 

iluminação zenital, que possuem um poderoso  motivo plástico (Fig.237-244); [5] 

as circulações verticais que passam a compor o interior das edificações, como 

motivos plásticos atuantes (Fig.245-247) e; [6] os volumes de caixa de água, que 

passam a fazer parte de forma mais direta na forma da edificação (Fig.248-249).

     
Esq.: Fig.221: CAC. Escape de águas pluviais no acesso. Foto do Autor 06-05-2005
Centro:  Fig.222:  Residência  Tomie  Ohtake,  Ruy  Ohtake,  São  Paulo.  Gárgula  de  escoamento  com 

composição semelhante a do CAC. Fonte: Revista Acrópole.
Dir.: Fig.223: CAC. Grande gárgula monumental que deságua no espelho de água do acesso principal do 

prédio. Foto do Autor 06-05-2005
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Esq.:  Fig.  224:  CELPE,  Reginaldo  Esteves  &  Vital  P.  de  Melo,  1972.  Vista,  demonstrando  a  calha  de 

escoamento de água da marquise de acesso ao prédio. Foto do Autor 17-01-2008.
 Centro:  Fig.225: Residência do arquiteto Luis Lacerda, 1970. Gárgula de escoamento bastante utilizada 

nesse período. Foto do Autor 09-08-2008.
Dir.:  Fig.226:  Residência  Miguel  Doherty,  Delfim  Amorim,  1969.  Gárgula  de  escoamento  com  desenho 

quadrangular. Foto do Autor 12-02-2009.

         
Esq.: Fig.227: Residência Paulo Meirelles, Svensson & Domingues, 1968. Sistema de escoamento pela calha 

que  saca do volume principal,  o  escoamento é feito  através de canos de ferro  cortados  no sentido 
transversal em suas pontas. Foto do Autor 19-11-2008.

Dir.:  Fig.228: Centro de Convenções, Zamoner & Oba, 1978. Conjunto de canos pintados de ferro  que 
deságuam num receiver de concreto. Foto do Autor 11-04-2008.

     
Fig.229-230: Residência Paulo Meirelles. A abertura segue a coberta inclinada, em diversos projetos dessa 

época. As aberturas não se encerram com o padrão de 2.10m, elas seguem, normalmente, até a laje com 
o auxílio de bandeiras ou outros artifícios. Foto do Autor 19-11-2008.
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Esq.: Fig.231: Edifício do Bradesco Agência Caxangá. Escada de acesso ao primeiro pavimento é um volume 

destacado com uma ampla abertura na parte frontal. Foto do Autor 13-12-2008.
Dir.: Fig.232: Edifício Jean Mermoz, Vital, 1974. Detalhe da moldura em ‘S’, que segue com a abertura na 

quina da edificação. A placa de concreto, sacando e gerando o vazado inferior, trata-se de um peitoril 
ventilado. Foto do Autor 09-06-2008.

         
Esq.: Fig.233: BANDEPE, Borsoi, Miranda e Costa, 1969. Vista do volume panorâmico no coroamento da 

edificação. Foto do autor 29-08-2008.
Dir.: Fig.234: BANCIPE, Borsoi & Vital, 1963. Detalhes das peculiares aberturas hexagonais da base inferior 

e que se repetem no coroamento. Foto do autor 24-09-2008.

   
Esq.: Fig.235: Edifício Portinari, Borsoi, 1969. Vista do coroamento com um volume cilíndrico com aberturas 

para vista panorâmica. Foto do autor 25-12-2008.
Dir.: Fig.236: Residência Antônio de Queiroz Galvão. Borsoi, 1968. Detalhe da abertura em forma de prisma. 

Foto do autor.
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Fig.237: CHESF, Dinauro Esteves & Maurício Castro, 1975. Vista da clarabóia de iluminação zenital com 
expressivas peças quadrangulares que servem para iluminação. Foto do autor 05-12-2008.

   
Fig.238-239: CHESF. Detalhe das peças e vista a partir do pavimento térreo. Fotos do autor 05-12-2008.

   
Fig.240-241: Residência Paulo Meirelles. Aberturas zenitais na coberta arqueada que servem para escape do 

ar quente e para iluminação natural. Fotos do Autor 19-11-2008.
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Fig.242: Residência do Arquiteto Luiz Lacerda, 1970. Detalhe do chapéu de iluminação natural e escape do 
ar quente. Foto do Autor 09-08-2008.

  
Esq.: Fig.243: Centro de Convenções, Zamoner, Oba e Ramalho, 1978. Vista do jardim interno de iluminação 

e ventilação do foyer central da edificação. Foto do autor 11-04-2008.
Dir.: Fig.244: BANDEPE, Borsoi, Miranda e Costa, 1969. Vista do hall de acesso ao auditório, localizado na 

cobertura, detalhe das expressivas clarabóias circulares que provem o espaço de iluminação zenital. Foto 
do autor. 29-08-2008.
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Esq.: Fig.245: NPD/UFPE, Helvio Polito, 1976. Detalhe da escada em concreto do acesso ao 1° pavimento. 

Foto do autor 16-08-2007.
Centro: Fig.246: Residência Paulo Meirelles. Vista do volume de concreto que envolve a escada helicoidal de 

madeira maciça que dá acesso ao mezanino. Foto do Autor 19-11-2008.
Dir.: Fig.247: Centro de Convenções, Zamoner, Oba e Ramalho, 1978. Vista do destaque volumétrico da 

expressiva escada helicoidal moldada em concreto que dá acesso ao mezanino das lojas. Foto do Autor 
11-04-2008.

   
Esq.: Fig.248: Caixa de água da UFPE. Detalhe do expressivo volume do reservatório de água da UFPE, que 

procura uma forma bastante expressiva e imponente, característica da época. Foto do autor 10-01-2008.
Dir.:  Fig.249: Residência Miguel Doherty,  Amorim, 1968. Vista do volume da caixa de água em concreto 

armado e com as quinas chanfradas. Foto: Gabriela Matos. 

Uma solução bastante peculiar na arquitetura local e que demonstra a expressão 

volumétrica, através de um componente expressivamente valorizado é encontrada 

no prédio sede da ABCP, projetada por Aldênio Barreto. Nela, as duas grandes 

vigas que se desprendem do solo em forma arqueada marcam a edificação como 

um todo, que se desenvolve embaixo dessa grande coberta. As vigas sustentam 

telhas  de  concreto  onduladas  moldadas  especialmente  para  a  edificação.  O 

movimento de terra tipo teto-jardim parece sacar para compensar e equilibrar o 
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grande vão em balanço, configurando uma idéia que se desenvolve a partir das 

expressivas vigas e das telhas (Fig.250) de forma pura e expressiva, gerando 

uma grande sombra inferior livre de paredes para ventilar.

Fig.250: Prédio Sede da Associação Brasileira de Concreto Portland, Aldênio Barreto. Noção de um volume 
gerado,  através  de  uma  grande  viga  de  concreto  em balanço  com  uma peculiar  coberta  arqueada 
demonstra tentativa de gerar uma idéia a partir de um motivo formal. Foto do autor 05-09-2008. 

Toda essa produção evidencia  uma postura  projetual  claramente  definida.  Os 

componentes formais desenvolviam-se bem situados e justificados, de forma que 

as características que geravam a obra pareciam estar em plena harmonia com a 

intenção projetual. Sendo assim, fica claro que a localização e o desenvolvimento 

de  cada  item  que  define  a  edificação  são  trabalhados  exaustivamente  pelo 

arquiteto. A plasticidade e maleabilidade do concreto mostraram-se adequadas ao 

caráter  experimental  desses  artifícios/  elementos  que  estavam  diretamente 

relacionados ao método construtivo. A edificação passou, então, por uma análise 

mais  rigorosa  e  persistente  principalmente  a  partir  dos  requintados  detalhes 

resultantes,  que  com  esse  ‘caráter  experimental’,  demonstram  uma  das 

características mais marcantes da produção desta ‘nova sensibilidade’.   
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JUSTAPOSIÇÃO E TESSITURAS DOS MATERIAIS

CAPÍTULO 6:
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6. A Justaposição e Tessitura dos Materiais: 

Um dos principais aspectos desta nova ‘sensibilidade em arquitetura’, segundo 

Banham,  foi  a  questão  da  justaposição,  contraste  e  forma  de  utilização  de 

diversos  materiais,  tanto  de  vedação,  quanto  estruturais.  Essa  questão  foi 

considerada  a  partir  de  reflexões  sobre  a  universalidade  e  padronização 

aparentemente almejada pela arquitetura dos pioneiros do Movimento Moderno. A 

partir do pós-guerra, com o retorno às tradições de construção e com maiores 

reflexões sobre a produção arquitetônica, as diferentes possibilidades de usar e 

tratar os materiais foram exaltadas. 

O  próprio  Banham  (1967,  p.90-91)  identificou  uma  ‘questão  ética’  no 

detalhamento  dos  materiais  da  edificação  que,  através  da  justaposição  e 

aplicação, deveriam ser empregados de forma bruta, ou seja, sem revestimentos 

ou  demãos.  Frampton  (1995,  p.343-347)  complementa  esse  pensamento, 

evidenciando a questão arquitectônica nessa nova sensibilidade do pós-guerra, 

principalmente  pelo  resgate  ao  saber  fazer  local,  que  exaltava  os  detalhes 

construtivos e fazia releituras formais de soluções tradicionais. De acordo com 

Gregotti (1983, p.536), o exercício de se detalhar seria considerado um retorno à 

herança  construtiva  dos  artesãos,  que  através  dos  trabalhos  de  encaixe  e 

contraste entre materiais, demonstravam a ‘poética da construção’, a tectônica.

A importância do emprego dos materiais aparentes foi trazida para Pernambuco, 

através de arquitetos viajantes, os quais possuíam de alguma forma, contato com 

a  arquitetura  desta  ‘nova  sensibilidade’.  A  definição  dessa  configuração 

encontrada  na  escola  paulista,  definitivamente,  pode  ter  contribuído  para  a 

questão do acabamento e detalhe dos materiais na arquitetura local. No entanto, 

não podemos desconsiderar a importância das influências internacionais, pois ela 

foi fortemente exercida, através dos livros lançados em Pernambuco, a partir  de 

1965, que de acordo com Vital P. de Melo, a maioria dos arquitetos possuíam34.  

34 Entrevista  de  Vital  a  Ana Holanda em 14-12-2007,  na  qual  citou  que  os  arquitetos  locais  possuíam, 
principalmente, títulos lançados pela editora Gustavo Gili, que incluíam livros sobre Kenzo Tange e Marcel 
Breuer, além do livro de Bächer & Heinle: Construcciones em Hormigon Visto; e do próprio livro de Banham. 
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Ao considerarmos a questão do emprego dos materiais também nos deparamos 

com a teoria de Loos e de Sullivan.  Essas teorias evidenciam a questão dos 

materiais empregados como concebidos. Além disso, os dois autores ressaltam 

que, se os materiais fossem revestidos, que não se ferisse o ideal do material 

tentando fazer com que ele parecesse outro material. Esse fator é visto como uma 

das diretrizes da arquitetura ‘brutalista’,  que procurava como fonte de  riqueza 

formal explorar as texturas e o desenho, através dos detalhes e dos materiais 

brutos. 

Ao olharmos por  essa ótica  mais  ‘brutalista’,  parece justo  considerarmos dois 

aspectos principais que fazem jus a questão da justaposição dos materiais nesse 

tipo de arquitetura, e que refletem diretamente a importância do acabamento dos 

materiais utilizados na produção local: [1] as fôrmas e peças de concreto, que 

tratam de elementos que compõem a edificação, tanto em sua estrutura, através 

das texturas, quanto como elementos de vedação pré-moldados; [2] o contraste e 

detalhe entre materiais diversos,  que tratam-se dos pontos de encontro e dos 

expressivos embates gerados, através de materiais aplicados de forma diferente. 
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6.1 AS FÔRMAS E PEÇAS DE CONCRETO

As fôrmas e peças de concreto utilizadas na arquitetura pernambucana da época 

são  essenciais  para  compreendermos  a  forma  de  expressão  do  concreto 

aparente. De acordo com o arquiteto Luiz Lacerda35, o projetista deveria desenhar 

a textura no concreto diretamente na construção das fôrmas, através da matéria-

prima desejada para confecção da mesma. O processo de gravação da textura no 

concreto é, em alguns casos, muito simples, em outros, nem tanto (Fig.251). 

Fig.251:  Goetheanum,  Rudolph  Steiner,  Suíça  1925-28.  A  complexa  forma  curvilínea  desenhada  pelo 
arquiteto para esse edifício, demonstra a dificuldade para assentamento da fôrma com textura em tábuas 
assentadas, conforme desejo do arquiteto. Fonte: BÄCHER; HEINLE, 1967, p.50.

No livro de Bächer e Heinle,  Construciones em Hormingon Visto, são expostas 

diversas texturas de concreto, utilizadas nas obras do pós-guerra, as quais são 

claramente empregadas na arquitetura brasileira e local (Fig.252). Essas texturas 

de  concreto,  ora  alcançadas  através  da  fôrma,  ora  através  do  tratamento  do 

concreto,  são  consideradas  aspectos  marcantes  na  produção  desta  ‘nova 

sensibilidade’ e são utilizadas em diversas variantes na produção local. 

35 Em depoimento ao autor no dia 22-02-2008.
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[a] [b] [c] [d]

 
[e] [f] [g] [h]

Fig.252: Detalhes de texturas de concreto.  [a] fôrma de tábuas não emparelhadas; [b] Fôrma de tábuas 
emparelhadas ranhuradas; [c] concreto ‘punzonado’; [d] concreto lavado; [e] fôrma de chapa metálica; [f] 
fôrma de compensado impermeabilizado; [g] concreto de agregado uniforme lavado 30/70; [h] concreto 
‘arenado’. Fonte: BÄCHER, HEINLE, 1967, p.162 e 165. 

Na arquitetura local, observamos a utilização de inúmeros desenhos de texturas, 

alguns alcançados através de fôrmas e outros através da aplicação e tratamento 

do concreto. A solução típica de fôrmas de tábua de segunda, emparelhadas e 

dispostas no mesmo sentido ou em sentidos opostos está presente em diversas 

obras locais. Essa solução é, inclusive, utilizada de forma mais extensa nas lajes 

de cobertura e nas cintas, vigas e pilares de edificações residenciais, marcando 

claramente  uma  reação  a  laje  rebocada,  pois  nela  os  veios  e  marcas  do 

madeiramento  ficam  impressas  na  laje.  Em  algumas  ocasiões,  encontramos 

também  impressos  detalhes  de  pregos  e  parafusos  de  fixação,  que  são 

explorados como motivos formais, cicatrizes de uma construção deixada aparente 

e rude. Como dito anteriormente, o emprego de paredes de concreto texturizadas 

não foi  utilizada de forma vasta  na arquitetura local,  principalmente pelo  fator 

econômico. Entre esses exemplos podemos citar o prédio do Fórum de Teresina 

(Fig.253-254),  projetado  por  Borsoi,  que  se  utiliza  de  brises  estruturais  que 

demonstram o desenho das madeiras utilizadas nas fôrmas de  forma ‘rude’  e 

possuem um claro  detalhe  entre  fôrmas que gera  reentrâncias  nas  peças  de 
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concreto, destacando cada secção. Solução semelhante, podemos encontrar na 

caixa de água da UFPE, dessa vez com uma forma de tábuas emparelhadas e 

com  medidas  iguais  (Fig.255);  na  residência  do  arquiteto  Luiz  Lacerda,  que 

demonstra um desenho de tábuas amarradas,  gerando maior  continuidade de 

planos  (Fig.256-257),  e  no  edifício  Parnamirim  é  encontrada  uma  fôrma 

possivelmente confeccionada a partir de barrotes de madeira para gerar o volume 

arredondado  (Fig.258).  Tal  postura  de  utilização  de  texturas  é  claramente 

influenciada pela arquitetura corbusiana (mais especificamente a Maison Jaoul e 

a Unité de Habitação) (Fig.259-260).      

  
Fig.253-254: Fórum de Teresina, Piauí, Acácio Gil Borsoi. Vista e detalhe da textura da madeira no concreto. 

Fonte: Acervo Fernando Diniz. 

       
Esq.: Fig.255: Caixa de água da UFPE. Detalhe lateral da textura de madeira emparelhada na parede de 

concreto da caixa de água. Foto do autor 10-01-2008.
Dir.:  Fig.256: Residência do arquiteto Luis Lacerda, 1970. Detalhe da platibanda em tábuas de segunda, 

coroando a edificação, e da laje moldada também, a partir da fôrma de tábuas de madeira. Foto do autor 
09-08-2008.
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Esq.: Fig.257: Residência do arquiteto Luis Lacerda, 1970. Vista de baixo para cima da textura gerada, a 

partir das tábuas de 10cm de segunda qualidade da laje. Foto do autor 09-08-2008.
Dir.:  Fig.258:  Edifício  Parnamirim,  Geraldo  Santana.  Vista  do  pilar  arredondado  moldado  em  fôrma  de 

barrotes de madeira. Foto do autor 12-02-2009.

           
Esq.: Fig.259: Casa Jaoul, Neuilly, Paris, Le corbusier, 1956.  Detalhe da cinta de concreto com texturas 

geradas, a partir de fôrma de madeira. Fonte: BANHAM, 1967, p.100
Dir.: Fig.260: Unité  de Marsella, Le Corbusier, 1947-53. Detalhe da textura gerada, a partir das fôrmas em 

madeiramento, que gera desenhos nas paredes.  Fonte: BÄCHER, HEINLE, 1967, p. 59.

No  entanto,  a  solução  mais  comum  de  textura  de  concreto  utilizada  em 

Pernambuco é, definitivamente,  das fôrmas lisas, seja pela praticidade de sua 

execução, seja pelo desenho em maior escala, que é gerado a partir da divisão 

das  placas.  Esse  tipo  de  textura  é  encontrado  vastamente  em  lajes  e  em 

divisórias verticais de concreto (sejam elas para formar paredes ou outros motivos 

formais).  As  marcações  de  divisão  das  placas  são  deixadas  em  sua  forma 
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aparente para evidenciar o método construtivo e a forma de encaixe. Em diversas 

soluções é visto uma marcação de cinta/ viga de apoio de laje e da placa com 

motivo  de  vedação  (Fig.261-262),  gerando  uma textura  peculiar  que  marca  o 

sistema estrutural ao mesmo tempo em que enriquece a composição formal do 

pano de concreto. Em outras soluções, os frisos são padronizados para compor o 

volume (Fig.263). Normalmente, esse tipo de placa carrega detalhes conferidos 

pela  fôrma  de  chapa  de  alumínio/  zinco  ou  pela  placa  de  madeira  tipo 

compensado, o que faz com que sua aplicação seja menos custosa e mais rápida, 

considerando que normalmente as texturas com tábuas emparelhadas (ou não), 

usualmente  também  levavam  uma  chapa  de  compensado  por  trás  para  o 

alinhamento das tábuas.   

    
Fig.261: BANDEPE, Borsoi, 1969. Detalhe da parede texturizada em concreto, marcando o que é viga do 

sistema estrutural e o que é vedação, com placas verticais. Foto do autor 29-08-2008.
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Esq.:  Fig.262:  FIEPE,  Wandenkolk  Tinoco  &  Pedro  Montenegro,  1978.  Detalhe  da  parede em concreto 

texturizada, marcando o que é viga do sistema estrutural no sentido horizontal e o que é vedação a partir 
de marcações retangulares com disposição variada. Foto do autor 16-02-2009.

Dir.: Fig.263: Edifício Mirage, Borsoi, 1967. Detalhe do septo vertical das varandas em concreto aparente 
com frisos horizontais. Foto: Fernando Diniz. 

Essa solução de textura de concreto deixada mais lisa também é encontrada no 

CAC, onde fica clara a padronização das placas por seu tamanho industrial. A 

textura  resultante  demonstra  certa  rispidez  alcançada,  através  da  fôrma  com 

poucos  veios  e  da  própria  rugosidade  do  concreto,  que  procura  expor  uma 

posição mais rude e direta (Fig.264-265). 

   
Esq.:  Fig.264:  CAC,  Reginaldo  Esteves,  1973.  Detalhe  da  laje  com  as  ranhuras,  marcando  folhas  de 

compensado de madeira em tamanho industrial. Foto do Autor 06-05-2005.
Dir.: Fig.265: CAC. Detalhe da textura do concreto, que se mostra praticamente liso e com poucos veios. Foto 

do Autor 26-07-2007.

Entre outras obras que possuem esse uso do concreto caracteristicamente liso e 

com  marcações  largas,  normalmente  conferidas  através  de  placas  moldadas 

resultante  de  grandes folhas  de  compensado,  podemos citar  ainda:  o  Edifício 

159



Oásis de Glauco Campello, o Edifício Aquarela de Roberto Soares, o prédio do 

Centro  de  Convenções de Zamoner  & Oba,  a  CHESF de Dinauro  Esteves & 

Mauricio Rocha,  a Sede da Rede Ferroviária  de Svensson & Domingues,  e a 

CELPE de Reginaldo Esteves & Vital. (Fig.266-274).

         
Esq.:  Fig.266: Edifício Oásis,  Glauco Campello,  1970. Detalhe da textura do concreto da fachada lateral 

demarcada com frisos horizontais. A fôrma foi claramente reutilizada na construção dessas placas, uma 
vez que as próprias placas demonstram uma textura característica que demonstra o reuso das mesmas. 
Foto do Autor 25-12-2008. 

Dir.:  Fig.267:  Edifício  Aquarela,  Roberto  Soares,  1975.   Detalhes  da  textura  gerada  com as  placas  de 
concreto que procuram demarcar claramente o que é estrutural (no sentido horizontal) e o que é vedação 
(no sentido vertical). Foto: Fernando Diniz. 

     
Esq.:  Fig.268:  Centro de Convenções,  Zamoner,  Oba e Ramalho,  1978.  Vista,  demonstrando o jogo de 

volumes em concreto aparente confeccionado com forma de natureza lisa. Foto do Autor 09-04-2008.
Dir.: Fig.269: Centro de Convenções. Detalhe da textura do concreto com a ação do desgaste do tempo. Foto 

do Autor 09-04-2008.   
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Esq.: Fig.270: CHESF, Dinauro Esteves & Mauricio Castro, 1975. Detalhe da parede de concreto em fôrma 

quadrangular, configurando painéis que se adaptam as bases e cintas. Foto do Autor 05-12-2008.
Dir.: Fig.271: CHESF. Vista, demonstrando a textura de vigas e peitoris das passarelas e os frisos de encaixe 

das peças deixados de forma aparente. Foto do Autor 05-12-2008.

Fig.272: Sede da Rede Ferroviária, Svensson & Domingues, 1970. Detalhe dos septos em concreto maciço 
confeccionados com fôrmas retangulares. Foto do autor 22-10-2008.

            
Fig. 273-274: CELPE, Reginaldo Esteves & Vital P. de Melo, 1972. Vista, demonstrando os frisos de encaixe 

das peças de concreto e a textura das vigas que suportam os brises. Foto do Autor 17-01-2008.
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Outra solução utilizada na arquitetura internacional  e  que foi  adaptada para a 

realidade local foi a do acabamento em placas de concreto, utilizadas por Paul 

Rudolph na Escola de Arquitetura de Yale (1961-63). Essa solução consiste em 

esperar um tempo de cura precoce e quando retirada a fôrma, com o concreto já 

adensado,  faz-se  um  acabamento  à  marretada,  quebra-se  no  sentido 

descendente as pontas criadas pela fôrma, a fim de gerar essa textura rugosa 

(Fig.275-276). Na arquitetura local, observamos um tipo de textura utilizada por 

Vital e Borsoi, em 1963, no BANCIPE (Fig.277-278), que guarda semelhanças em 

relação à configuração da textura, servindo para marcar a base e o coroamento 

do edifício de forma diferenciada. Essa solução também foi utilizada na casa do 

arquiteto Vital P. de Melo (Fig.279). O processo de fabricação de ambos é a partir 

de um método diferenciado da solução empregada por Rudolph. Esse método 

consiste em fabricar a placa com fôrma semelhante. No entanto, a parte denteada 

é retirada do molde de forma precoce e nos veios é jogado um jato de água limpa 

que retira o substrato concreto imediato, deixando a vista o agregado de brita. A 

versão local desse tipo de textura não possui tamanha sofisticação técnica, no 

entanto,  mostram as oportunidades para os arquitetos locais ‘manipularem’  os 

materiais. Muitas soluções mostradas nos livros e periódicos que não explicavam 

sua concepção eram desenvolvidas como experimentos pelos arquitetos locais. 

          
Fig.275-276:  Escola  de  Arquitetura  de  Yale,  Paul  Rudolph,  1961-63.  Detalhe  da  textura  do  concreto  e 

desenho técnico da fôrma e do dente quebrado com marreta, após um breve período de cura. Fonte: 
BÄCHER, HEINLE, 1967, p.93.
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Fig.277:  BANCIPE,  Vital  &  Borsoi,  1963.  Vista  de  parte  da  base  que  possui  a  textura  que  guarda 

semelhanças à textura empregada por Rudolph. Foto do autor 24-09-2008.

   
Esq.: Fig.278: BANCIPE, Vital & Borsoi, 1963. Vista de parte da base com as janelas hexagonais e a textura 

que compõe a fachada. Foto do autor 24-09-2008.
Dir.: Fig.279: Residência do Arquiteto Vital P. de Melo, 1968. Detalhes, demonstrando as placas de concreto 

com acabamento de jato de água para deixar o aspecto rugoso da textura com a brita a vista. Foto do 
autor 20-01-2008.

Entre  outras  soluções  de  placas  e  acabamentos  do  concreto  encontrado  na 

arquitetura local, podemos citar o dos acabamentos ondulados que utilizam de 

fôrmas semelhantes às antigas telhas de amianto-cimento, que conferiam uma 

textura  tracejada  bastante  difundida  como  acabamento  em  diversas  obras 

(Fig.280-281). Podemos citar também, a solução de concreto lavado semelhante 

à difundida por Bächer & Heinle (1967, p.165) que deixa o agregado tipo brita 

aparente  nas  placas  ou  paredes,  demonstrando  maior  aspereza  na  textura 

(Fig.282-284).   
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Esq.: Fig.280: BANDEPE, Borsoi, Miranda e Costa, 1969. Detalhe da guarita com as paredes confeccionadas 

com acabamento ondulado. Foto do autor 29-08-2008.  
Dir.:  Fig.281:  Edifício  Michelangelo,  Borsoi,  1969.  Detalhe  da varanda.  A  textura  em concreto  ondulado 

empregada  em  partes  da  edificação  age  como  elementos  definidores  de  forma  diferenciada  e 
demonstram essa nova sensibilidade em tratamento de materiais.  Foto do autor 25-12-2008.

Fig.282:  NPD-UFPE,  Helvio  Polito  1976.  Detalhe  do  acabamento  texturizado  dos  septos  frontais  que 
demonstram essa textura rugosa e áspera ,gerada a partir da brita. Foto do autor 16-08-2007. 

       
Fig.283-284: Sede da Rede Ferroviária, Svensson & Domingues, 1970. Detalhe do acabamento texturizado 

das paredes em blocos com essa textura rugosa de brita, marcando o acesso principal. Fotos do autor 
22-10-2008. 
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Dentro dessa esfera de possibilidades gerada pela nova expressão do concreto, 

podemos citar  ainda  diversas  outras  incursões  mais  pessoais  encontradas na 

produção local,  como o peculiar acabamento das placas de concreto da parte 

externa  do  NPD-UFPE  (Fig.285);  as  placas  divisórias  de  ambientes  com 

reentrâncias  prismáticas,  que  guardam  semelhanças  com  as  soluções  de 

desenhos  de  Marcel  Breuer,  encontradas  no  CAC  (Fig.286);  as  placas 

personalizadas  desenhadas  no  muro  frontal  do  Edifício  Michelangelo,  que  se 

assemelha  a  um  painel  artístico,  da  mesma  forma  que  o  painel  de  placas 

texturizadas,  encontrado  nos  arredores  das  circulações  verticais  da  CHESF 

(Fig.287-288).

   
Esq.: Fig.285: NPD-UFPE, Helvio Polito, 1976. Detalhe da peculiar textura das placas de concreto externa. 

Foto do autor 16-08-2007.
Dir.:  Fig.  286:  CAC,  Reginaldo  Esteves,  1973.  Detalhe  das  placas  de  concreto  utilizadas  como divisão 

externa para os banheiros e o hall de circulação social, que guardam lembranças com algumas soluções 
de placas empregadas por Breuer na sua arquitetura. Foto do autor 06-05-2005. 

  
Esq.: Fig.287. Edifício Michelangelo, Borsoi, 1969. Vista do muro frontal em placas verticais com desenho 

que remonta a um painel artístico abstrato. Foto do autor 25-12-2008.
Dir.: Fig.288: CHESF, Dinauro Esteves & Mauricio Castro, 1975. Detalhe da parede de placas de concreto 

com ranhuras na diagonal, que gera um painel artístico, através de elementos padronizados enfileirados 
de forma não ortogonal. Foto do Autor 05-12-2008.
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Esses exemplares demonstram claramente o intuito criativo a partir de detalhes 

empregados pelos  arquitetos  da  época.  O estabelecimento  de  um detalhe  ou 

textura  pessoal  em uma obra era utilizado de forma corriqueira  e  promissora, 

evidenciando  manifestações  individuais  numa  realidade  cada  vez  mais 

industrializada (a  partir  dos  anos 1980’  a  opção por  materiais  cada vez  mais 

industrializados  e  a  diminuição  de  detalhes  para  ‘racionalização’  das  obras 

fizeram  com  que  isso  se  perdesse).  Esse  tipo  de  cuidado  é  encontrado  em 

Pernambuco, e é típico dessa ‘nova sensibilidade’ construtiva em arquitetura, que 

aflorou no pós-guerra internacional. 

6.2 O CONTRASTE E DETALHE ENTRE MATERIAIS DIVERSOS

A questão do detalhe e justaposição de materiais surge como um importante fator 

a  ser  considerado  na  arquitetura  da  ‘nova  sensibilidade’  brutalista.  O  próprio 

Banham (1967, p.127) afirma que arquitetura brutalista é aquela que valoriza e 

não  esconde  os  detalhes  gerados  pela  necessidade  construtiva.  O  tema  do 

detalhe foi retomado por Gregotti, na década de 1980’, como uma reação ao pós-

modernismo  que  privilegiava  referências  históricas  e  elementos  imagéticos. 

Gregotti estabelece uma dialética entre detalhe e o todo construtivo como algo 

essencial, quando afirma que a influência das técnicas construtivas na arquitetura 

é  definitivamente  um  fator  de  expressão  (GREGOTTI,  1983,  p.537).  Frascari 

também  afirma  que  o  fator  junção  dos  diversos  materiais  componentes  da 

arquitetura  age  como uma  architettura  parlante (FRASCARI,  1984,  p.541),  ou 

seja,  os  detalhes  arquiteturais  expressariam o  estilo  e  caráter  de  um edifício. 

Esses  dois  autores  buscavam  re-valorizar  o  detalhe  arquitetônico  como  uma 

manifestação do aspecto construtivo  que,  de acordo com eles,  enriqueceria  a 

obra. 

Na  arquitetura  Pernambucana  desse  período,  a  questão  dos  detalhes  e  da 

justaposição  dos  materiais  foi  bastante  evidenciada,  tanto  pela  utilização  de 

diversos materiais com variadas texturas rudes (conforme citado na questão das 
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peças  de  concreto  acima),  como  pela  exploração  desses  detalhes  pela  nova 

sensibilidade.  

Outro  fator  que  enriqueceu  a  questão  dos  detalhes  na  arquitetura  local  é  a 

utilização de uma gama de materiais (inclusive revestimentos) bastante variados, 

e também de materiais semelhantes com formas de aplicação diferentes. Essas 

aplicações distanciam a produção local da arquitetura paulista mais ríspida, que 

se  utilizava  puramente  do  concreto,  e  aproxima-a,  especificamente,  de  obras 

como:  a  Casa  Delboux  (1962),  de  Carlos  Millan  (Fig.289)  e  de  outras  obras 

internacionais  que  exploram  diversas  aplicações  de  materiais  numa  mesma 

composição (Fig.290). 

  
Esq.: Fig.289: Residência Antônio Delboux, São Paulo, Carlos Millan, 1962. Detalhe dos diversos materiais 

empregados, o concreto aparente, o cobogó e a parede em um grosso chapiscado pintado de branco 
demonstram uma característica mais fluida em relação à configuração dos materiais.  Fonte: Revista AU.

Dir.: Fig.290: Notre-Dame du Haut, Ronchamp, Le Corbusier, 1951-53. Detalhe do contraste entre vedação e 
cobertura com uma reentrância em forma de friso que destaca o diferente emprego de materiais. Foto: 
Fernando Diniz

Entre  os  detalhamentos  encontrados  na  arquitetura  local,  podemos  citar  os 

encaixes gerados a partir de texturas ou materiais variados. Essas junções são 

normalmente trabalhadas com pequenos encaixes  em respaldos ou frisos que 

compõem a edificação, conferindo a mesma maior consistência e arrojo projetual. 

Esse  tipo  de  contraste  é  encontrado,  principalmente,  em  edificações  que  se 

utilizam do nobre contraste entre concreto e tijolo aparente (Fig.291-294).
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Esq.: Fig.291: Edifício Veredas, Ana Lúcia Barros & Suely Jucá. Detalhe dos frisos que perseguem a área de 

contato tijolo/concreto. Foto: Fernando Diniz.
Dir.: Fig.292: Biblioteca Central da UFPE, Valdecy Pinto & Didier, 1971-71. Detalhe do pilar em concreto que 

saca levemente, gerando uma quina que emoldura a parede de tijolo. Foto do autor 10-01-2008. 

   
Esq.: Fig.293: Edifício Mirage, Borsoi,  1967. Detalhes dos planos horizontais em concreto que sacam da 

edificação e da parede de tijolo maciço. O rico contraste entre os materiais demonstra a preocupação 
com o detalhamento e definição de planos com materiais diversificados. Foto: Fernando Diniz.

Dir.: Fig.294: Residência Clênio Torres, Acácio Gil Borsoi, 1970. Detalhe da forma de assentamento do tijolo 
no  acabamento  superior  do  muro frontal  demonstra  que  os detalhes  de  acabamento também foram 
utilizados com um cuidado diferenciado de assentamento de um mesmo componente. Foto do autor 12-
02-2009.

Outro  aspecto  bastante  comum  encontrado  na  produção  local  diz  respeito  à 

questão  do  cuidadoso  estudo  compositivo  com  materiais  diferenciados.  Esse 

estudo gerou planos com materiais e texturas distintas, muitas vezes dotados de 

nobres  detalhes  de  transição  entre  um material  e  o  outro.  Na  Residência  do 

arquiteto Luiz Lacerda (1970), observamos claramente esse tipo de tessitura da 

fachada  com  materiais  empregados  de  forma  variada  (Fig.295).  A  coberta 
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(platibanda e laje) é de concreto composta por uma textura gerada pela fôrma de 

madeira de segunda, com tábuas de 10cm. Os pilares laterais que elevam-se à 

platibanda são revestidos com um grosso chapisco pintado de branco (Fig.296), 

que guarda semelhanças com a idéia  de parede e coroamento de Ronchamp 

(Fig.290). O peitoril da janela é de concreto aparente com textura gerada a partir 

de tábuas de 23cm pintadas e a parede inferior da garagem é lisa e a laje inferior 

é de blocos de concreto arqueados. 

          
Fig.295-296: Residência do arquiteto Luiz Lacerda, 1970. Esq.: Vista da fachada e do acabamento variado, 

gerado através das técnicas de texturas variadas nos planos. Dir.: Detalhe da áspera textura dos pilares 
que recebem de revestimento um chapisco grosso pintado de branco. Fotos do autor 09-08-2008.

Dentre outras obras locais que apresentam essas características podemos citar: o 

Prédio da Caixa Econômica da Praça da Independência (Fig.297), que possui o 

sistema estrutural em concreto com textura áspera; possui a vedação vertical em 

casquilho  de  tijolo  pintado  de  branco;  e  possui  a  laje  da  coberta  de  tijoleira 

ondulada  (originalmente  de  forma  aparente  e  atualmente  pintada  de  branco). 

Outros dois aspectos encontrados nessa obra e bastante utilizados na época é o 

aspecto do friso, que conecta o sistema estrutural à vedação vertical e o aspecto 

do septo revestido de azulejo azul e branco (Fig.298).  
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Fig.297-298: Caixa Econômica da Praça da Republica, Jerônimo & Pontual. Esq.: Vista do contraste entre os 

diversos materiais empregados. Dir.: Solução bastante comum da época. O friso que conecta o sistema 
estrutural à vedação vertical. O painel do septo inferior revestido de azulejo azul e branco é outro material 
de revestimento bastante utilizado na arquitetura local.  Fotos do autor 24-09-2008.

A Residência Paulo Meirelles também demonstra a cuidadosa forma como um 

material entra em contato com o outro no detalhe da coberta do hall de acesso e 

da  seteira  da  garagem  (Fig.299),  com  o  friso  gerado  em  ambas  as  vigas, 

demonstrando onde se encerra a vedação, e na calha de escoamento de água da 

garagem,  confeccionada  numa  fôrma com quinas  arredondadas  e  chanfradas 

(Fig.300). 

Na Residência Alfredo P. Corrêa (1969), projetada por Amorim, os planos gerados 

pela  composição  volumétrica  são  destacados  pelos  materiais  diferenciados, 

enquanto que o coroamento da edificação é marcado pelas vigas aparentes. A 

vedação branca projeta-se para baixo harmonicamente dividida pelo  painel  de 

tijolo  aparente,  que  demarca  uma  reentrância  que  gera  o  acesso  principal 

(Fig.301).
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Fig.299-300: Residência  Paulo Meirelles,  Frank Svensson e Marcos Domingues, 1968.  Esq.:  Detalhe da 

coberta do hall de acesso e da seteira da garagem. Dir.: Detalhe da calha de escoamento de água da 
garagem. Fotos do autor 22-01-2009.

Fig.301: Residência Alfredo Pereira Corrêa, Delfim Amorim & Heitor Maia Neto, 1969. Os planos gerados 
pela composição volumétrica são destacados pelos materiais diferenciados. Foto do autor 08-12-2008. 

Já na Residência do arquiteto Vital P. de Melo (1968), os já comentados detalhes 

das placas de concreto entram em contato com as demais tessituras da fachada, 

que são: as paredes que fecham o volume lateralmente, revestido de chapisco 

grosso,  pintado  de  branco;  a  laje  de  bloco  cerâmico  e  vigotas  de  concreto, 

deixadas de forma aparente;  o  concreto liso  do  peitoril  do terraço superior;  o 

trecho de parede rebocada lisa e as esquadrias de madeira na parte inferior, que 

procuram suavizar  o  contato  das  pessoas  com a  edificação  (Fig.302-303).  O 

detalhe dos frisos a arremates de encaixe entre materiais diversos também está 

presente na obra, o contato entre laje aparente e viga, o contato entre parede de 
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vedação branca e viga, através de uma pequena quina e o painel de muxarabi de 

madeira,  ocupando  uma  parte  do  plano  e  encerrando  na  viga  (Fig.304) 

(HOLANDA; MOREIRA, 2008). 

        
Esq.: Fig.302: Residência do arquiteto Vital P. de Melo, 1968. Detalhe, demonstrando as diversas texturas 

que geram a rica tessitura da fachada principal. 
Dir. acima: Fig.303: Residência do  arquiteto Vital. Vista da textura da parede lateral no chapisco peneirado. 
Dir. abaixo: Fig.304: Residência do arquiteto Vital. Detalhe do encontro entre diversos materiais e texturas 

que compõem o volume.  Fotos do autor 20-01-2008.

As edificações verticais  multifamiliares  também demonstram diversos  detalhes 

que caracterizam frisos e respaldos entre materiais diversos e similares. Dentre 

elas, vale citarmos, a fachada lateral do Edifício Sahara (1973), que demonstra a 

marcação horizontal de concreto aparente em placas verticais com os frisos do 

peitoril ventilado (Fig.305), de forma que os respaldos das janelas e do peitoril em 

placas de concreto aparente procuram fazer uma transição entre o concreto e as 

pastilhas, gerando planos distintos, um que se encarrega das aberturas e outro de 

vedação. Já no Edifício Jean Mermoz (1975), o detalhe da escadaria de acesso 

ao pavimento vazado já evidencia  esse cuidado com os detalhes (Fig.306).  A 

vedação de pedra segue o tamanho exato do degrau e se encerra 1cm antes, 

gerando um harmônico friso inferior. Enquanto que acima do degrau, desenvolve-

se um banco de placa de concreto que também se encontra solto da textura da 

pedra, através de um friso. No Edifício Parnamirim, o expressivo detalhe da peça 

de concreto que saca do volume principal  abaixo e acima da parede de tijolo 

aparente com acabamento em chanfro boleado demonstra o cuidado com a forma 
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das peças e o contraste de planos entre a esquadria, as vedações em tijolo e a 

peça de concreto (Fig.307).  Já no Edifício Vila  da Praia (1976),  projetado por 

Wandenkolk, a tessitura da fachada lateral é marcada por placas de concreto que 

desenham frisos que acompanham a edificação assentadas de forma escalonada. 

O volume que saca da janela é também marcado pelos frisos, que evidenciam as 

aberturas  desenhando  uma  rica  textura  que  juntamente  com  a  saliência  e  a 

projeção de sombras da janela se encarrega de marcar  e definir  a  edificação 

como um imponente sistema que respeita o todo e as partes (Fig.308).

     
Esq.:  Fig.305:  Edifício  Sahara,  Vital  P.  de  Melo,  1973.  Fachada lateral,  demonstrando a  marcação  dos 
componentes da fachada. Foto do autor 09-06-2008. 
Dir.: Fig.306: Edifício Jean Mermoz, Vital P. de Melo, 1975. Detalhe da escadaria de acesso ao pavimento 
vazado. Foto do autor 09-06-2008.     

             
Esq.: Fig.307: Edifício Parnamirim, Geraldo Santana. O detalhe da peça de concreto que saca do volume 

principal, gerando a moldura da janela, demonstra o cuidado com o encaixe das peças. Foto do autor 12-
02-2009.

Dir.: Fig.308: Edifício Vila da Praia, Wandenkolk Tinoco, 1976. Detalhe da abertura da janela que possui os 
frisos do concreto desenhados a partir dela. Foto: Fernando Diniz. 

A produção arquitetônica desse período demonstra-nos bastante semelhança à 

produção  internacional  e  à  nacional  do  ‘dito’  brutalismo,  principalmente  em 

relação ao cuidado com os detalhes de frisos e com as superfícies de texturas 

variadas desses ‘novos’ materiais, empregados a partir dessa nova sensibilidade, 

e que marcariam o chamado brutalismo. 
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SISTEMAS ESTRUTURAIS
CAPÍTULO 7:
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7. OS SISTEMAS ESTRUTURAIS: 

Os sistemas estruturais na arquitetura do pós-guerra passaram a deter um papel 

fundamental na definição do volume. A estruturação desses sistemas passou a 

ser  tratada,  cada  vez  mais,  como  importantes  elementos  compositivos  na 

arquitetura internacional e na arquitetura paulista. A arquitetura dita ‘brutalista’, 

em  muitos  casos  passou  a  evidenciar  não  só  as  estruturas  expostas  com 

tratamentos rudes e aparentes, mas também, considerou estas estruturas como 

elementos determinantes na forma do edifício. As formas dos pilares e das vigas 

passaram a ser cuidadosamente tratadas e desenhadas em formas expressivas. 

Em muitos casos, principalmente os pilares, passaram a deter uma forma mais 

avantajada e superior a sua necessidade funcional, para servir como elemento 

marcante na edificação (BASTOS, 2002).

Na arquitetura internacional, podemos citar diversos trabalhos que demonstram 

essa nova ‘sensibilidade’ para com a evidência do sistema estrutural. O próprio Le 

Corbusier  na  Unité de  Habitação  de  Marsella  demonstrou essa  tentativa  de 

evidenciar e explorar monumentalmente o sistema estrutural nos pilares do pilotis 

(Fig.260). Outro arquiteto que trabalhou bastante essa questão dos expressivos 

pilares nas edificações foi Marcel Breuer, que na Sede da IBM projetou pilares em 

concreto aparente com quinas vivas que na parte superior abrem-se em forma de 

tridente  para  suspender  o  prédio  (Fig.309).  Na  arquitetura  paulista,  também 

podemos  encontrar  diversas  obras  que  passariam  a  seguir  essa  nova 

‘sensibilidade’  de  expressão  do  sistema estrutural.  A  própria  obra  de  Artigas, 

evidencia  essa expressão estrutural,  a  partir  de  um trabalho  de  exploração e 

avanço formal em relação aos sistemas tradicionais (Fig.310-311).  
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Esq.: Fig.309: Centro de Investigação IBM, La Gaude, França. Marcel Breuer & Michel Laugier 1960-61. 

Detalhe do pilar em forma de tridente. Fonte: PAPACHRISTOU, 1967, p.33. 
Centro: Fig.310: Colégio de Guarulhos, São Paulo, Artigas e Carlos Cascaldi, 1961. No colégio, os pilares 

que suportam a laje maciça de concreto do grande abrigo, erguem-se em forma piramidal e finalizam de 
forma  invertida.  A  base  do  pilar  demarca  o  volume  dos  bancos  e  do  desnível.  A  importância  da 
configuração formal do pilar para a obra está, dessa forma, claramente evidenciada. Fonte: KAMITA, 
2000.

Dir.: Fig.311: Estação Rodoviária de Jaú, Vilanova Artigas. Detalhe do pilar que se ergue, lembrando uma 
árvore  com  galhos  de  concreto  que  formam  um  arco  para  alcançar  a  laje  superior.  Fonte: 
nelsonkon.com.br

O  conjunto  estrutural  nas  obras  da  época  eram  concebidos  com  bastante 

dedicação e cuidado, pois possuíam o fim de serem texturizados e destacados 

fazendo parte da configuração de tessitura das obras. Na arquitetura local, tais 

repercussões são encontradas em diversos casos com diferentes sistemas de 

lajes de cobertura, de pilares tratados de forma peculiar e de paredes portantes.  

7.1 APLICAÇÃO DE LAJES E VIGAS

Em relação  à  questão  das lajes  (tanto  de  coberturas,  quanto  de  pavimentos) 

podemos encontrar uma rica gama de soluções de aplicação. A solução da laje 

maciça de concreto em fôrmas texturizadas é, no entanto, a solução mais comum 

e já bastante citada anteriormente na parte de texturas (Fig.253-258). Ela pode 

ser  encontrada descansando acima de vigas  ou  na  conhecida  amarração em 

vigas  invertidas.  Normalmente,  a  laje  é  confeccionada  diretamente  sobre  o 

elemento gerador de textura, para que quando for retirada a fôrma ela possa ser 

deixada de forma aparente. Na Residência Paulo Meirelles (1968), olbservamos 

essa laje confeccionada arqueada,  descansando na viga invertida (Fig.312).  A 

solução  é  alcançada  graças  à  flexibilidade  das  fôrmas  de  lajes  maciças  e  a 

própria flexibilidade do concreto. Solução similar de laje maciça e viga invertida é 
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utilizada  na  Residência  Luiz  Lacerda  (1970)  e  na  Residência  Emir  Glasner 

(Fig.313-314).    

Fig.312: Residência Paulo Meirelles, Svensson & Domingues. Vista do terraço, demonstrando a laje maciça 
arqueada que descansa na viga invertida. Foto do autor 22-01-2009.

   

      
Esq.:  Fig.313:  Residência  do  arquiteto  Luiz  Lacerda,  1970.  Detalhe,  demonstrando  a  laje  maciça  que 

descansa na viga invertida com texturas em sentidos diferentes. Foto do autor 26-09-2008.
Dir.: Fig.314: Residência Emir Glasner, Vital P. de Melo, 1972. Vista do primeiro pavimento, demonstrando a 

laje que descansa na viga invertida. Foto: Fernando Diniz.

Outra solução encontrada é a de lajes de blocos e vigotas expostas de forma 

aparente. Na Residência do Arquiteto Vital P. de Melo (1968), podemos encontrar 

esse sistema de vigotas de concreto  industrializadas com blocos de cerâmica 
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deixados a vista (Fig.315). Essa solução procurava também evidenciar a rudeza 

do  concreto  da  vigota  e  do  bloco  de  laje.  Na  época,  já  existiam  vigotas 

confeccionadas para serem deixadas de forma aparente (mais lisas). No entanto, 

tanto  a  vigota,  quanto  o  bloco  de  laje  cerâmica  utilizada  são  típicas  para 

preenchimento, pois a vigota é rugosa e o bloco de laje cerâmico é denteado, 

ambos  para  recebimento  de  chapisco.  Esse  respeito  ao  material  construtivo 

utilizado e deixado em sua forma natural evidencia, de certa forma, essa nova 

‘sensibilidade’ construtiva que aflorava no pós-guerra e procurava evidenciar a 

questão da verdade do material que está bastante impressa no exemplo citado. 

Já  no  Edifício  Parnamirim,  Geraldo  Santana  utiliza  compostas  lajotas  que  se 

destacam no pavimento vazado,  demonstrando a ênfase estrutural  da solução 

pré-moldada  (Fig.316).  Outra  solução  que  utiliza  de  vigotas  e  blocos  pré-

moldados de concreto arqueado é na laje de coberta da garagem da Residência 

Luiz  Lacerda,  onde  observamos  o  mesmo  princípio  de  verdade  do  material 

explorado, através da utilização de um bloco de laje específico arqueado, o qual 

gera um plano de coberta bastante peculiar (Fig.317-318).

   
Esq.: Fig.315: Residência do arquiteto Vital P. de Melo, 1968. Detalhes, demonstrando o sistema de vigotas e 

blocos cerâmicos deixados de forma aparente e que demonstram respeito por esses dois elementos 
construtivos que passam a ter um papel decisivo na textura do teto. Foto do autor 20-01-2008.

Dir.: Fig. 316: Edifício Parnamirim, Geraldo Santana. O expressivo detalhe da peça de concreto que saca do 
volume principal, gerando a moldura da janela, demonstra o cuidado com o encaixe das peças. Foto do 
autor 12-02-2009.
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Fig.317-318: Residência do arquiteto Luiz Lacerda, 1970. Detalhes, demonstrando o sistema de vigotas e 

blocos de concreto arqueados, que geram um teto de laje com reentrâncias (do bloco) e saliências (as 
vigotas). Fotos do autor 26-09-2008.

Ambas  soluções  de  lajes  aparentes  confeccionadas  e  pré-moldadas  foram 

utilizadas no Edifício Sede da Rede Ferroviária, no qual os arquitetos Svensson & 

Domingues exploraram a conotação formal da estrutura aparente em laje maciça 

moldada  in-loco  (de  concreto  texturizado)  em  algumas  partes  da  edificação, 

enquanto que em outras partes a laje é montada com perfis tipo ‘H’ deitado de 

estrutura metálica, onde descansa a estrutura arqueada da laje semelhante às 

encontradas na Residência Luiz Lacerda. Essa solução em maiores proporções 

demonstra uma quebra na solução padrão de laje lisa. Essas múltiplas ‘abóbadas’ 

conferem ao teto uma textura peculiar que demonstra bastante leveza graças ao 

contraste entre metal e concreto de forma aparente (Fig.319-321).

  
Esq.: Fig.319: Sede da Rede Ferroviária, Svensson & Domingues 1970. Vista do estacionamento posterior 

que possui a solução de vigas metálicas em ‘H’ deitado e suportes estruturais arqueados para laje. Foto 
do autor 22-10-2008.

Dir.: Fig.320: Sede da Rede Ferroviária. O perfil metálico é chumbado na parte inferior da laje de concreto 
maciça e a área da abóbada segue praticamente até o contra-piso do andar posterior. Foto do autor 22-
10-2008.
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Fig.321: Sede da Rede Ferroviária. Vista da transição entre laje maciça e laje mista (de metal e concreto) 
encontrada no hall de acesso principal.  Foto do autor 22-10-2008.

A utilização de lajes abobadadas semelhante às soluções encontradas na  Petit  

maison de weekend (1934) e na Maison Jaoul (1956) (Fig.322-323), ambas de Le 

Corbusier, também são utilizadas na arquitetura nacional (Fig.324) e na local. Na 

Residência  Enário  de  Castro  (1968),  de  Svensson  &  Domingues,  a  coberta 

desenvolve-se inclinada até o  shed de iluminação e ventilação superior, onde a 

coberta  que  se  estende  no  primeiro  pavimento  transforma-se  numa  laje 

abobadada (Fig.325). No Edifício Michelangelo (1969), Borsoi demonstra que o 

uso desse tipo de laje não está condicionado somente a residências e o emprega 

na área social do edifício (Fig.326). 

      
Esq.: Fig.322: Maison Jaoul, Le corbusier, 1956. Vista das lajes abobadadas. Fonte: BANHAM, 1967, p.98. 
Centro: Fig.323: Detalhe do encaixe da laje abobadada na cinta de concreto. Fonte: FORD, 1997, p.214.
Dir.: Fig.324: Residência Dalton Toledo, Joaquim Guedes, 1962. Vista das abobadadas que definem a forma 

da casa. Fonte: CAMARGO, 2000. 
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Esq.: Fig.325: Residência Enário de Castro, Svensson & Domingues, 1968. Corte longitudinal, demonstrando 

o andar superior abobadado. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.223.
Dir.: Fig.326: Edifício Michelangelo, Acácio Borsoi, 1969. Croqui do catálogo de vendas, demonstrando o teto 

abobadado. Fonte: AMARAL, 2004, p.95.

Já na Residência Fernando Travassos (1970), Marcos Domingues utiliza a laje 

abobadada  (Fig.327)  na  sua forma mais  tradicional  (com pequenos  intervalos 

entre  vãos),  caracterizando  uma  laje  bastante  semelhante  à  encontrada  na 

Maison  Jaoul,   enquanto  que  na  Agência  da  Caixa  Econômica  da  Praça  da 

República, a laje de coberta do 1º andar é de abóbadas de tijoleira assentadas 

em compostas  vigas  de  concreto.  As  abóbadas,  quando se  estendem para  o 

balanço da  estrutura  cruciforme começam a declinar  (Fig.328),  até  que ficam 

planas  no  fim  do  beiral.  As  janelas  de  vidro  temperado  são  cortadas 

acompanhando a inclinação das tijoleiras arredondadas.         

Fig.327: Residência Fernando Travassos, Marcos Domingues, 1970. Corte, demonstrando o teto abobadado 
numa clara exploração as abóbadas catalãs empregadas por Le Corbusier. Fonte: NASLAVSKY, 2004, 
p.226.

Fig.328: Caixa Econômica da Praça da Republica, Jerônimo & Pontual. Detalhe da parte externa da laje em 
abóbadas que descansam internamente sobre as vigas de concreto. Foto do autor 24-09-2008.
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Outra solução bastante ‘generosa’ na sua concepção é a encontrada no edifício 

da  CELPE,  no  qual  a  laje  é  capaz  de  suportar  pesos  extremos,  devido  ao 

pequeno  intervalo  entre  vigas  que  se  comportam como vigotas  e  descansam 

sobre uma viga principal (Fig.329). No edifício de Caixa Econômica da Praça da 

República, também podemos ver essa tentativa de se gerar vigas que descansam 

em vigas.  No entanto,  enquanto no  edifício  da CELPE elas  possuem os dois 

pontos de apoio em seus extremos, no edifício da Caixa elas agem com dois 

pontos  de  apoio  em sua parte  intermediária  (Fig.330).  Essa solução gera  um 

balanço estrutural bastante explorado na época, no qual as vigas que se projetam 

em balanço se encerram sem uma cinta aparente (pois ela corre acima com a 

laje). Esse artifício que enfatiza a corporeidade estrutural foi muito encontrado na 

arquitetura do pós-guerra. 

  
Esq.:  Fig.329:  CELPE,  Reginaldo  Esteves  &  Vital  P.  de Melo,  1972.  Vista,  demonstrando as  vigas  que 

descansam na viga principal do encorpado sistema estrutural. Foto do Autor 17-01-2008.
Dir.: Fig.330: Caixa Econômica da Praça da República, Jerônimo & Pontual. Vista do sistema estrutural que 

marca a edificação de forma evidente. Foto do autor 24-09-2008.

Entre as soluções de vigamento, cabe evidenciar o nobre sistema de encaixe de 

vigas,  que  muitas  vezes  trabalham  demonstrando  os  frisos  de  descanso 

denteados  de  encaixe  para  as  peças  pré-moldadas,  e  que  demonstram  a 

habilidade do arquiteto em trabalhar com a ‘montagem’ da estrutura. Encontramos 

esses exemplos em diversas soluções, como na CHESF e na CELPE (Fig.331-

332).    
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Esq.: Fig.331: CELPE. Vista, demonstrando os frisos de encaixe das vigas de concreto deixadas de forma 

aparente. Foto do Autor 17-01-2008.
Dir.: Fig.332: CHESF, Dinauro Esteves & Mauricio Castro, 1975. Vista, demonstrando os frisos de encaixe 

das vigas deixadas de forma aparente. Foto do Autor 05-12-2008.

7.2 A CONFECÇÃO DE PILARES

Os pilares também agem como elementos explorados plasticamente, mesmo que 

não possuam, usualmente, a mesma vitalidade expressiva de alguns exemplares 

da arquitetura paulista.  Na arquitetura local, o domínio de pilares de concreto é 

bastante  explorado,  seguindo  a  tendência  da  nova  ‘sensibilidade’.  Alguns 

exemplares locais, possuem ainda, diversas texturas e revestimentos e são, em 

sua  maioria,  ‘encorpados’  mais  que  o  necessário,  a  fim  de  mostrar-se  como 

elemento marcante. No Edifício Veredas, o pilar de concreto aparente que suporta 

o balanço serve como elemento compositivo e a preocupação em destacá-lo é 

evidenciada pelo artifício de se encerrar a parede de tijolo aparente antes do pilar, 

gerando um jogo  de luz  e  sombra  (Fig.333).  Já  na  Residência  Clênio  Torres 

(1970),  o pilar de aproximadamente 30x70cm de tijolo aparente que suporta a 

varanda superior age como um envelope para a ferragem e o concreto, que é 

jogado dentro do envelope, conforme vão se assentando as fiadas de tijolo que 

agem como um envelope para conter o concreto (Fig.334). Na Residência Nilo 

Coelho (1976),  projetada por  Armando de Holanda, observamos os pilares de 

tijolo  aparente  na  fachada principal  que formam arcos na  parte  superior  para 

apoiar a grande coberta em platibanda do terraço. A forma de assentamento dos 
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tijolos, principalmente na parte arqueada, demonstram o cuidado com o desenho 

e encaixe das peças. Essa solução demonstra ainda, uma clara relação entre a 

nova ‘sensibilidade’ e a arquitetura tradicional (Fig.335-336). 

        
Esq.: Fig.333: Edifício Veredas, Ana Lúcia Barros & Suely Jucá. Vista lateral do pilar que suporta o balanço 

lateral e serve como elemento compositivo. Foto: Fernando Diniz.
Dir.:  Fig.334: Residência Clênio Torres, Acácio Gil Borsoi,  1970. O tijolo aparente do pilar que suporta a 

varanda superior age como um envelope, onde o concreto é jogado dentro. Foto do autor 12-02-2009.

    
Fig.335-336: Residência Nilo Coelho, Armando de Holanda, 1976. Vista da fachada frontal, demonstrando os 

pilares de tijolo aparente que suportam a varanda superior. Fotos: Fernando Diniz.

No edifício da CELPE (1972), a importância do pilar para a definição da esquina 

da  edificação  e  das  vigas  que  sustentam  a  edificação  é  essencial.  O  pilar 

desenvolve-se  alinhado com a  fachada anterior,  gerando um chanfro  solto  da 

esquina maciça do prédio,  criando um interessante arremate (Fig.337).   Já na 

fachada frontal, a CELPE é definida a partir dos brises que se apóiam nos pilares 
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e projetam-se para dentro  da edificação,  onde a fachada em cortina de vidro 

desenvolve-se  (Fig.338).  Essa  solução,  inclusive,  guarda  semelhanças  com a 

estruturação de brises,  desenvolvidas  por  Le Corbusier  na Fábrica de St.  Dié 

(1950) (Fig.339-340).

   
Fig.337-338: CELPE, Vital P. de Melo & Reginaldo Esteves, 1972. Esq.: Vista, demonstrando a importância 

do pilar para a definição da quina da edificação. Dir.: A fachada é definida com os brises que se apóiam 
nos pilares destacados da edificação. Fotos do Autor 17-01-2008.

  

   
Fig.339-340: Fabrica em St Dié, Le Corbusier, 1950. Vista do painel de brises que protege a fachada de vidro 

de forma semelhante à CELPE. Fonte: BANHAM, 1967, p.123. 

No edifício Sahara (1973), projetado por Vital, o pilar desenvolve-se em ‘V’ com 

uma aba inclinada em relação à estrutura geral da edificação fazendo, no pilotis, 

um desenho encorpado e peculiar.  A extensão desse pilar  forma no corpo da 

edificação uma ‘orelha’ coletora de vento para a janela lateral e para a seteira, 

proveniente da inclinação do pilar, que por sua forma peculiar também retira a 

ortogonalidade da fachada (Fig.341-342). Outras soluções de expressivos pilares 

185



maciços,  mais  encorpados  que  o  necessário,  surgem  no  volume  frontal  da 

SUDENE  (1967),  cujos  pilares  se  comportam  como  imponentes  e  maciços 

prismas  de  concreto  que  asseguram o  ‘calmo’  descanso  do  ‘pesado’  volume 

superior  (Fig.343);  no  Edifício  Oásis,  cujos  expressivos  pilares  do  pavimento 

vazado  (Fig.344)  desenvolvem-se  como  duas  encorpadas  pirâmides  que  se 

encaixam de forma invertida. Esse último pilar guarda bastante semelhança com 

os pilares da FAU-USP (Fig.345).

    
Fig.341-342: Edifício Sahara, Vital P. de Melo, 1973. Esq.: Vista do pilar  em ‘V’ que marca o pavimento 

vazado. Dir.: No corpo da edificação o pilar em ‘V’ gera uma ‘orelha’ coletora de vento que dinamiza a 
fachada. Fotos do autor, 09-06-2008. 

   
 

  
Esq.: Fig.343: SUDENE, Glauco Campello e equipe, 1967. Vista do bloco mais baixo que se apóia em pilares 

de concreto aparente encorpados em forma de prisma. Foto do autor 12-02-2009.
Centro: Fig.344: Edifício Oásis, Glauco Campello, 1970. O pilar do pavimento vazado desenvolve-se como 

duas pirâmides que se encaixam de forma invertida. Fonte: NASLAVSKY, 2004, 233. 
Dir.: Fig.345: FAU-USP, Artigas 1960. Detalhe do pilar que guarda semelhanças em sua forma com o pilar do 

Edifício Oásis. Foto: Fernando Diniz.
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7.3 O STEREOTOMICS OF THE EARTHWORK: PAREDES PORTANTES

As  soluções  de  suporte  desenvolvidas  por  Semper,  a  partir  de 

esqueleto/estrutura, são encontradas com bastante freqüência na produção local. 

No  entanto,  o  método  construtivo  denominado  stereotomics  of  the  earthwork 

(SEMPER,  1989), onde  massa  e  volume  completam  sua  forma,  através  de 

elementos pesados que sirvam ao propósito estrutural  e de vedação, também 

estão  presentes  na  arquitetura  local.  Essa  solução  aparece  na  produção 

pernambucana desse período e é utilizada através de dois materiais construtivos 

bastante encontrados no local: o tijolo e o concreto.

As  paredes  portantes  de  tijolo  maciço  (muitas  vezes  com 2  fiadas),  onde  se 

descansa a laje superior sem necessitar de amarração por pilares foi bastante 

utilizada por Stirling & Gowan no Pós-guerra (Fig.346-347). Na Residência Clênio 

Torres (1970), essa solução é utilizada nas principais paredes da residência. Uma 

das paredes laterais demonstra numa quina chanfrada a forma de assentamento 

do tijolo aparente e no interior dessa parede maciça essa empena apóia-se na 

laje e na cinta embutida. (Fig.348). Já no Edifício Parnamirim, a grande viga de 

concreto do pavimento vazado suporta a parede portante de tijolo aparente dos 

cinco andares, que por sua vez, recebe carga das cintas das lajes dos andares 

posteriores  (Fig.349).  Na  Residência  do  Arquiteto  Frank  Svensson  (1968), 

observamos uma solução semelhante de elemento portante que suporta a cinta e 

a laje, encontrada no  Ham Commom de Stirling. Todavia, a forma peculiar de 

assentamento  do tijolo  demonstra  uma interessante  variável  de amarração da 

parede  de  tijolo  aparente  (Fig.350),  demonstrando  o  interesse no  saber  fazer 

construtivo. 
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Esq.: Fig.346: Vivendas Preston. Vista lateral, mostrando a fachada em tijolo aparente que suporta as lajes. 
Fonte: JACOBUS, 1975, p.52.

Dir.: Fig.347: Ham Commom Flats, London, Stirling & Gowan, 1955. Secção, mostrando a cinta de concreto 
que  se  apóia na  parede com fiada dupla  de  tijolo  maciço.  Em vista  podemos observar  a  forma de 
amarração dos tijolos. Fonte: JACOBUS, 1975, p.42.

       
Esq.: Fig.348: Residência Clênio Torres, Acácio Gil Borsoi, 1970. A parede lateral portante demonstra numa 

quina  chanfrada  a  forma  de  assentamento  do  tijolo  aparente  sobre  o  qual  descansa a  laje  e  cinta 
embutida. Foto do autor 12-02-2009.

Dir.: Fig.349: Edifício Parnamirim, Geraldo Santana. A grande viga de concreto do pavimento vazado suporta 
a parede portante de tijolo aparente dos cinco andares, que por sua vez, suporta as cintas das lajes. Foto 
do autor 12-02-2009.

Fig.350:  Residência  do  Arquiteto  Frank  Svensson,  1968.  Detalhe,  demonstrando  a  forma  peculiar  de 
assentamento do tijolo que serve como elemento portante para a laje superior. Fonte: Premiação IAB, 1969.
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Já  as  paredes  maciças  portantes  de  concreto,  por  outro  lado,  exigem  mais 

cuidados devido à necessidade de um planejamento para as instalações elétricas 

e  hidráulicas  e  ao  seu  alto  custo  construtivo.  Na  arquitetura  internacional  e 

principalmente  na  arquitetura  da  Escola  Paulista,  essas  paredes  de  vedação 

maciças  foram bastante  utilizadas.  Dentre  alguns  arquitetos  que  se  utilizaram 

dessas soluções de paredes portantes, podemos citar o grupo suíço Atelier 5, 

Kunio Mayekawa e alguns arquitetos paulistas (Fig.351-353).     

    
Esq.: Fig.351: Conjunto Residencial em Flamatt, Atelier 5 (Erwin Fritz, Samuel Gerber, Rolf Hesterberg, Hans 

Hostettler, Niklaus Morgenthaler, Alfredo Pini). Vista lateral, demonstrando a empena lateral de concreto 
maciço. Fonte: ATELIER 5, p.31. 

Centro:  Fig.352:  Centro  Comunal  de  Setagaya,  Kunio  Mayekawa,  1959.  Vista  da  fachada  principal, 
demonstrando o grande volume de concreto maciço com reentrâncias e saliências que suporta a coberta. 
Fonte: BACHER; HEINLE, p.18. 

Dir.:  Fig.353: Residência Romeu del  Negro,  Décio Tozzi,  São Paulo,  1974.  Vista da grande empena de 
concreto aparente portante onde descansa a laje com os sheds de iluminação. Fonte: Revista Acrópole.

Devido ao alto custo construtivo das paredes portantes de concreto, elas não são 

comumente aplicadas na arquitetura pernambucana. A solução semperiana de 

esqueleto/estrutura/bekleidung foi mais adotada que a stereotomics of earthwork 

do concreto. No entanto, na arquitetura local encontramos algumas residências 

que se utilizam desse artifício. A Residência Paulo Meirelles (1970) é uma delas, 

no volume social,  as paredes que se elevam para vedar e suportar a coberta 

arqueada são de concreto aparente maciço e sua textura é tratada da mesma 

forma que a da laje superior para demonstrar a noção de unidade de material 

(Fig.354-355). 
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Fig.354-355:  Residência  Paulo  Meirelles,  Svensson & Domingues.  Esq.:  Vista  do  encontro  das paredes 

portantes  de  concreto  com  a  laje  superior  numa  parte  chanfrada  com  finas  seteiras  que  não 
comprometem o poder estrutural da parede. Dir.: Vista da empena lateral de concreto maciço que suporta 
o mezanino e a laje da coberta. Fotos do autor 22-01-2009.

No edifício Sede da Rede Ferroviária (1970), em diversos momentos, a estrutura 

de pilares e septos oferece lugar às paredes de concreto portante que se erguem 

com diferentes texturas. Tanto em volumes secundários que recebem estruturas 

de vigas e lajes de mezaninos e andares, quanto no volume vertical  principal, 

notamos essa tentativa de expressão, através do peso do concreto com volumes 

que sacam da edificação num claro motivo plástico e estrutural (Fig.356-357). Já 

no prédio do Centro de Convenções (1978),  os arquitetos enfatizam o grande 

volume da edificação, através da composta empena de concreto maciço aparente 

que se ergue arqueada e que serve de suporte a coberta inclinada (Fig.358-359). 

   
Fig.356-357: Sede da Rede Ferroviária, Svensson & Domingues, 1970. Esq.: Detalhe lateral das paredes de 

concreto  que  servem  para  suportar  os  mezaninos  mais  baixos.  Dir.:  o  volume  vertical  do  prédio  é 
marcado por extensos trechos verticais de concreto maciço que também possuem finalidade estrutural. 
Fotos do autor 22-10-2008.
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Fig.358-359:  Centro  de  Convenções,  Zamoner,  Oba  e  Ramalho,  1978.  Esq.:  Vista,  demonstrando  a 

avantajada empena de concreto aparente que suporta a coberta e posteriormente transforma-se num 
balanço. Dir: A empena segue com um desenho arqueado que acompanha a coberta de concreto maciço 
aparente. Fotos do Autor 09-04-2008.

Os exemplos citados acima demonstram, em diversos aspectos, a importância 

que a estrutura passou a deter na definição projetual. A própria acepção do termo 

brutalismo inclui, de acordo com Banham (1967), uma procura mais nobre pela 

evidência da verdade estrutural, e que, para Artigas, isso pode ser visto em sua 

célebre  frase:  ‘’arquitetura  é  fazer  cantar  o  ponto  de  apoio’’.  Esses  aspectos 

demonstram a importância da estrutura para essa arquitetura do pós-guerra, seja 

ela  considerada uma nova  ‘sensibilidade’,  seja  ela  considerada  ‘brutalista’,  ou 

seja, ela simplesmente é considerada como algo proveniente do saber construtivo 

e da racionalidade, tanto formal, quanto intelectual que viria a aliar engenheiro, 

arquiteto e construção. Isso possui semelhanças com a noção de tectônica de 

Semper,  que  demonstra,  através  da  cabana  primitiva  caribenha,  que  os 

componentes  básicos  da  construção  devem  ser  demonstrados  de  forma 

energética e que a estrutura deve ser claramente identificada para que a leitura 

da edificação seja clara para o espectador. Esse interesse ‘brutalista’ pelo sistema 

estrutural  destacado  não  se  submete  somente  às  relações  visuais,  e  sim,  a 

conotações ancestrais que relacionam a necessidade da estrutura como elemento 

expressivo confeccionada, tanto pelo construtor, quanto idealizada pelo arquiteto. 
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CONCLUSÃO:

Falar sobre a arquitetura do ‘Novo Brutalismo’ pode ser bastante complicado. Por 

um lado, a exploração dessa produção dita brutalista remete à figura de Banham 

e à de Crosby. Por outro lado, em relação à produção construída, a figura dos 

Smithsons e as de Stirling & Gowan aparecem para arrematar o que os teóricos 

definem de brutalismo. O fato é que, considerar as obras e a produção teórica 

como um único eixo definidor de um ‘estilo brutalista’ é, como dito anteriormente, 

limitar demais o entendimento de uma realidade construtiva. 

De fato, procuramos relacionar a arquitetura do Pós-guerra europeu como o fator 

ideal  do  que  vem  a  ser  rotulado  ‘brutalista’  em uma  determinada  região  (ou 

regiões).  A  solução  exposta  na  dissertação  com  a  afirmação  de  uma 

‘sensibilidade’ construtiva que eclode no Pós-guerra é o principal fator de reação 

à produção atual e que deve ser considerada. Graças à exaltação da questão do 

saber  fazer  construtivo,  a  relação  mais  direta  dos  materiais  e  do  cuidado  e 

manipulação da construção, seguindo os preceitos da tectônica, a arquitetura do 

pós-guerra passava a se definir, onde através dessa arquitetura, surgiu o ‘rótulo’, 

muitas vezes limitador, de ‘arquitetura brutalista’.          
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O acesso à nova ‘sensibilidade’ do Pós-guerra pelos arquitetos locais fez com que 

novos conceitos fossem desenvolvidos na produção pernambucana. Os principais 

meios  de  difusão  dessa  repercussão  definitivamente  couberam  ao  português 

Delfim Amorim e ao carioca Acácio Borsoi,  que apreenderam alguns aspectos 

dessa ‘sensibilidade’, projetaram algumas edificações e passaram a lecionar na 

Escola local,  usando tais conceitos,  os quais serviram como um estreitamento 

desta ‘sensibilidade brutalista’ com a arquitetura desenvolvida em Pernambuco. 

A produção arquitetônica local, em alguns momentos, é apontada como distinta 

da produção paulista  ou carioca (BRUAND, 1981,  p.146-148),  e  em outros,  é 

apontada como dependente direta dessas vertentes. De fato, não nos cabe julgar 

esses aspectos. No entanto, em relação à produção local, observamos que existe 

uma  identidade,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  questão  dos  sistemas 

gerados para as condições climáticas locais.  Nesse aspecto, podemos afirmar 

que as  repercussões  do Pós-guerra  ou  ‘brutalismo’  aconteceram em diversos 

pontos  na  produção  local,  no  entanto,  essa  ‘sensibilidade’  fora  adaptada  à 

situação  local,  tanto  no  que  diz  respeito  à  releitura  dos  mecanismos  de 

amortização climática, quanto nos aspectos formais e de emprego dos materiais. 

O caso do emprego dos materiais é o principal  condicionante encontrado que 

remete a esse ‘brutalismo europeu’. O cuidado com que os arquitetos passavam a 

trabalhar  os  detalhes  e  acabamentos  dos  materiais  crus  mostram-se  como 

principal componente da produção pernambucana. De fato, as grandes estruturas 

que remontam a algumas figuras como Breuer, Rudolph, Stirling (em sua obra nos 

anos  1960’),  com  grandes  formas  de  concreto  avantajadas  mostraram-se 

economicamente  inviável  na  produção  local.  A  questão  do  trabalho  de 

manipulação dos materiais,  muitas vezes,  em torno de uma típica solução de 

planta  pernambucana,  mostrou-se,  como  o  principal  aliado  do  arquiteto 

pernambucano na época. 

As repercussões criadas nas situações locais podem ser consideradas,  então, 

uma intermediação entre o saber fazer construtivo e tectônico de nossa realidade 

e a vestimenta mais expressiva e rude dos materiais e elementos construtivos. A 

exaltação  dessa  gama  de  texturas  e  dos  componentes  encontrados  na  nova 
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‘sensibilidade’ é demonstrada nas obras pernambucanas. Vale salientarmos que, 

em uma análise mais profunda, a arquitetura local não procura relação direta com 

a  arquitetura  Paulista  e  nem  com  a  produção  internacional.  Busca  sim,  a 

perpetuação do saber fazer local, através de soluções de concepções espaciais 

muitas  vezes  típicas  da  região,  que  se  mostram  devidamente  tratadas  com 

materiais empregados de forma aparente que exaltam a verdade dos materiais. 

Dessa forma, através da aliança entre  a  expressão formal  ‘bruta’  dessa nova 

‘sensibilidade’ e a perpetuação do saber fazer local, juntamente com os aspectos 

e  sutilezas  formais  da  arquitetura  pernambucana,  podemos  supor,  se 

desconsiderarmos  as  limitações  do  termo  ‘brutalismo’,  que  a  produção 

pernambucana  pode  ser  ao  mínimo,  considerada  um  ‘Brutalismo  suave’.  A 

sugestão desse termo viria  a  definir  o  modus operandi da época que alia  os 

seguintes aspectos: 1- a questão da verdade dos materiais evidenciada e utilizada 

para conferir textura, através da manipulação dos materiais feitos pelos arquitetos 

locais; 2- os sistemas estruturais, mesmo que mais avantajados e evidenciados, 

são  trabalhados  de  uma  forma  mais  suave  que  na  produção  paulista  e 

internacional  e;  3-  a  procura por  soluções para o clima,  através da  forma de 

implantação  e  de  seus  componentes,  os  quais  demonstram  um  retorno  à 

tectônica  da  casa  pernambucana.  Esse  conjunto  de  fatores  aliados,  marca  a 

arquitetura  dessa  época  que,  ao  ver  dessa  nova  ‘sensibilidade’  buscava  um 

retorno  à  tradição  de  construção  local.  Concluindo  nossa  reflexão,  o  termo 

‘brutalismo suave’ reascende a fagulha das influências externas que procuravam 

relações com a tradição local, e que primavam, não por uma universalização, e 

sim, por uma identidade local. 
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ANEXOS:
FICHAS DE DOCUMENTAÇÃO

NUM. NOME ANO ARQUITETO(S)

01 Edifício Santo Antônio 1960 Acácio Gil Borsoi
02 Seminário do Nordeste 1962 Amorim, Domingues, Lins e Lima
03 Edifício BANCIPE 1963 Acácio Gil Borsoi e Vital Pessoa de Melo
04 Residência José Carlos Penna 1965 Acácio Borsoi
05 Edifício Mirage 1967 Acácio Gil Borsoi
06 Residência Frank Svensson 1968 Frank Svensson
07 Residência Paulo Meirelles 1968 Frank Svensson e Marcos Domingues
08 Residência Vital P. de Melo 1968 Vital Pessoa de Melo
09 Residência Enário de Castro 1968 Marcos Domingues e Frank Svensson
10 Residência Luiz Petribú 1968 Acácio Borsoi
11 Residência Alfredo P. Correa 1969 Delfim Amorim e Heitor Maia Neto
12 Edifício Bandepe 1969 Borsoi, Costa e Miranda
13 Edifício Michelangelo 1969 Acácio Gil Borsoi
14 Edifício Portinari 1969 Acácio Gil Borsoi
15 Residência Miguel Doherty 1969 Delfim Amorim e Heitor Maia Neto
16 Residência Clênio Torres 1970 Acácio Borsoi
17 Residência Luiz Lacerda 1970 Luiz Lacerda
18 Edifício Oasis 1970 Glauco Campello
19 RFFSA – Rede Ferroviária 1970 Frank Svensson e Marcos Domingues
20 IBM do Nordeste 1970-71 Jerônimo C. de Lima e Carlos F. Pontual
21 Biblioteca Central da UFPE 1971-72  Valdecy Pinto e Antônio Didier
22 Res. Emir Glasner 1972 Vital Pessoa de Melo
23 CELPE  1972 Reginaldo Esteves e Vital P. de Melo
24 Edifício Sparta 1972 Jerônimo C. de Lima e Carlos F. Pontual
25 CAC-UFPE 1973 Reginaldo Esteves
26 Edifício Sahara 1973 Vital Pessoa de Melo
27 CHESF 1975 Dinauro Esteves e Maurício Rocha
28 Edifício Villa da Praia 1976 Wandenkolk Tinoco
29 Edf. Itaoca 1976 Dinauro Esteves e L. Priori
30 NPD- UFPE 1976 Helvio Polito
31 Centro de Convenções 1978 Zamoner, Oba e Ramalho
32 FIEPE 1978 Wandenkolk Tinoco e Pedro Montenegro
33 Caixa Econômica Federal ~1979 Jerônimo C. Lima & Carlos F. Pontual
34 SIG Engenharia ~1979 Arquiteto não identificado
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 1

Nome: Edifício Santo Antônio
Período de projeto: 1960
Endereço: Av. Dantas Barreto 191, santo Antônio.
Uso: Centro Comercial
Arquiteto(s): Acácio Gil Borsoi
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 24-09-2008 Planta Baixa pav. Tipo. Fonte: Acervo Fernando Diniz
_______________________________________________________________________

O projeto do edifício Santo Antônio sinaliza uma fase de mudanças na obra de Acácio

Gil Borsoi. A idéia é de um pequeno edifício de escritórios com 04 andares e comércio

no térreo. A fachada frontal do edifício é poente e exigiu certos cuidados em relação

ao sol nordestino, fazendo com que o arquiteto desenvolvesse uma película de

cobogós de concreto (desenhados por ele), solta das paredes de vedação, as quais

contem as janelas, gerando um espaço intermediário para filtragem do sol. Essa

fachada vazada caracteriza um fechamento para a rua, tornando a edificação mais

introspectiva e séria. No entanto, no térreo, os pilares circulares revestidos e o traço

projetual remetem claramente à arquitetura moderna brasileira.

O térreo é de lojas com um acesso principal à parte posterior do terreno, o que dá

acesso ao corredor interno do térreo, possuindo abaixo de sua laje, uma coberta de

pergolado de placa de concreto com um sutil coletor de ventos e uma iluminação

transversal. Essa circulação leva a uma porta de ferro com trabalho artístico, dando

acesso ao hall de circulação vertical do prédio. Esse hall possui os elevadores e as

escadas em volta de um fosso com uma clarabóia. Nesse hall, de tijolo maciço

aparente, um trecho da parede é desenhado como uma espécie de painel de tijolos

recortados, recuados e salientes, de autoria do próprio Borsoi, enquanto que as

escadas elevam-se em torno da iluminação difusa da clarabóia, desenhando detalhes

projetuais e acabamentos típicos do arquiteto, denotando um sentimento de leveza e

ao mesmo tempo de rusticidade.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 2

Nome: antigo Seminário do Nordeste e atual Faculdade de Odontologia de
Pernambuco – (FOP).
Período do projeto: 1962
Endereço: PE-27, Estrada de Aldeia, Km 01 - Camaragibe
Uso: Edifício público
Arquiteto(s): Delfim Amorim, Marcos Domingues da Silva, Florismundo Lins e Carlos
Corrêa Lima
______________________________________________________________________________

Foto do autor, 15-06-2008 Secção transversal : NASLAVSKY, 2004, p.181
______________________________________________________________________________

Convidado pela Cúria Metropolitana, o arquiteto Delfim Amorim e equipe

desenvolveram o Edifício do Seminário do Nordeste. O projeto foi implantado em uma

Gleba de Camaragibe com diversos desníveis em sua extensão. Dessa forma, a

conformação da planta surge em formato de ‘S’, numa espécie de implantação

direcionada ao sentido de um platô mais ou menos plano. Os arquitetos aproveitaram

os declives do terreno para criar áreas para prática de esportes e circulação interna.

Na extensão da edificação, as salas dos seminaristas são em sentido longitudinal

alcançados por extensos corredores nas extremidades voltadas para o platô,

deixando, dessa forma, as janelas dos compartimentos voltadas para o vale posterior.

A edificação possui os materiais demonstrados de forma aparente e a estrutura da

edificação é em pilares quadrangulares, implantados em formato de quadrícula

angulada, onde as vigas sacam do volume, gerando volumes expressivos semelhante

a consoles. O acesso principal a edificação é marcada por uma grande malha de

cobogós robustos em concreto, assentados amarrando-se na estrutura de concreto. O

prédio não teve sua construção finalizada, parando, em algumas partes do bloco

principal na estrutura (o volume da igreja não foi construído). Essas áreas atualmente

encontram-se invadidas por pessoas carentes.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 3

Nome: Edifício BANCIPE.
Período do projeto: 1963
Endereço: Avenida Dantas Barreto, Santo Antônio
Uso: Centro Comercial
Arquiteto(s): Acácio Gil Borsoi e Vital Pessoa de Melo
Engenheiro(s) consultor(es): Joaquim Cardozo
_______________________________________________________________________________________

Foto do autor, 25-09-2008 Planta Baixa: Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.214.
_______________________________________________________________________________________

Localizado no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife, o BANCIPE comporta uma

grande loja no térreo e destina o restante dos andares para salas de escritórios. A

conformação da planta é em formato retangular no limite do lote, exceto na fachada

lateral, recuada para obedecer aos requerimentos do IPHAN, em relação à Igreja de

Santo Antônio. O sistema estrutural desenvolvido por Joaquim Cardozo é composto

por uma leve laje nervurada que descarrega sua força nas vigas das fachadas da

edificação. Os pilares são incorporados à estrutura de vedação e confundem-se a

partir de uma composição estratificada de aberturas com brises verticais e com

janelas, ora coloridas (azul, vermelho e verde), ora translúcidas. Os materiais

utilizados são predominantemente o concreto e a esquadria de alumínio com vidro. As

duas fachadas principais do volume são marcadas por brises verticais limitados pelo

vigamento, que por sua vez, limita as aberturas das esquadrias. As outras duas

fachadas são cegas ou com compactas aberturas.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 4

Nome atual: Residência José Carlos Penna
Período do projeto: 1965
Endereço: Cruzamento da Rua Álvaro Pinto Carvalheira com Av. Beira Mar, Piedade
Uso: Residência unifamiliar.
Arquiteto(s): Acácio Borsoi
______________________________________________________________________________

Esq.: Vista da esquina Fonte: Premiação 
IAB-PE 1969. Planta pav. Térreo. Fonte:

NASLAVSKY, 2004, p.202.
______________________________________________________________________________

Na residência José Carlos Penna, Borsoi utilizou formas e acabamentos contrastantes

entre tijolo e concreto, inovadores para a época. A volumetria é composta por dois

volumes principais, um com laje plana e platibanda e outro com uma espécie de

telhado borboleta, apresentando uma das inclinações bem superior a outra. Essa

composição com o telhado mais inclinado une os blocos de diferentes níveis (social,

íntimo e de serviço). As janelas e portas ocupam um papel primordial na composição

da casa, pois suas reentrâncias e suas saliências são estudadas de forma a comportar

essas aberturas, a fim de aproveitar o máximo de ventilação e proteção solar. A janela

do mezanino é um dos destaques do projeto, pois possui um septo tipo orelha coletora

de ventos para o acesso principal, que se faz por meio de uma reentrância com uma

das paredes, formando ¼ de círculo. Esse acesso direto à rua demonstra uma

tentativa de deixar mais clara a relação entre o público e o privado. Os materiais

utilizados para compor a forma da casa são o tijolo maciço caiado e os acabamentos

de cintas e pilares em concreto aparente, juntamente com as gárgulas e o peitoril

ventilado das janelas posteriores, os quais conferem um tom rústico e moderno de

projetos à frente de sua época.

206



FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 5

Nome: Edifício Mirage
Período de projeto: 1967
Endereço: Cruzamento da Rua dos Navegantes com a Félix de Brito, Boa Viagem.
Uso: Habitacional Multifamiliar
Arquiteto(s): Acácio Gil Borsoi
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 25-12-2008 Planta Baixa pav. Tipo. Fonte: NASLAVSKY, 2004, 
p.210.

_______________________________________________________________________

O projeto do Edifício Mirage demonstra uma posição projetual diferente da utilizada

comumente por Borsoi em edifícios multi-familiares até então. Sua planta desenvolvese

fora do eixo ortogonal. A disposição de diversos ambientes faz-se por meio de

paredes que utilizam um eixo de abertura chanfrada demonstrando uma preocupação

tanto com a coleta de ventilação quanto com a criação de visadas para o exterior.

A forma externa da edificação demonstra uma solução diferente da caixa prismática. O

volume possui diversas reentrâncias e saliências devido às aberturas chanfradas da

edificação, que se encerra com um coroamento em concreto aparente e com aberturas

evidenciadas demonstrando uma posição projetual mais solta e dinâmica. Os materiais

utilizados são o tijolo aparente e o concreto trabalhados e empregados em planos

distintos que evidenciam o dinâmico volume da edificação. As aberturas procuram

marcar a edificação com ricos detalhes de acabamento, o contraste entre o concreto e

o tijolo são marcados também por um peitoril ventilado de placas de concreto. O

detalhe de assentamento das peças e da localização dos frisos mostra o cuidado com

o processo construtivo e assentamento dos materiais.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 6

Nome atual: Residência Frank Svensson
Período do projeto: 1968
Endereço: Rua Pereira Simões 780, Bairro Novo - Olinda
Uso: habitacional unifamiliar
Arquiteto(s): Frank Svensson
______________________________________________________________________________

Foto e planta. Fonte: Premiação do IAB, 1969
______________________________________________________________________________

A casa desenvolve-se em lote urbano plano e sua fachada principal é poente. A

residência demonstra através do fechamento de sua fachada principal a tentativa de

interiorização da morada. No entanto, a conformação de sua planta é tipicamente

tradicional, como o terraço que precede a sala como primeiro compartimento para a

rua e para os quartos na área de fundos. A fachada principal contém o volume que se

estende até o limite lateral do lote, o que contribui para a noção de fechamento do

volume interno para a rua, mesmo que seu outro recuo lateral não esteja absorvido.

A aplicação da laje plana como solução de coberta demonstra uma clara influência da

nova arquitetura que vinha se desenvolvendo em Pernambuco. A platibanda cerra a

edificação, sacando e protegendo a vedação frontal parcialmente do sol, rebocada e

pintada na cor branca. Nessa vedação, destaca-se um pano de cobogó (do piso ao

teto), que demonstra o resgate a um dos principais componentes construtivos

explorados por Luis Nunes. A laje interna da residência é de bloco pré-moldado

deixado de forma aparente. Na residência, são evidenciadas ainda, a utilização do

tijolo aparente e das gárgulas de escape de água, que em seus pontos de saída, é

direcionada, através de correntes para as caixas de inspeção.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 7

Nome: antiga Residência Paulo Meirelles, atual Colégio Interativo.
Período do projeto: 1968
Endereço: Rua Prof. Ageu Magalhães n-65, Parnamirim.
Uso: Centro educacional
Arquiteto(s): Frank Svensson e Marcos Domingues
______________________________________________________________________________

Foto do autor, 19-11-2008 Planta baixa. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.225
______________________________________________________________________________

A residência Paulo Meirelles é uma das mais interessantes obras residenciais

projetadas por Domingues & Svensson. O amplo terreno permite que a planta da

residência seja distribuída de forma a gerar três blocos principais em um formato de

‘T’. O acesso à residência faz-se por acesso único que leva ao primeiro bloco,

contendo a sala principal. Os demais blocos são os dos quartos, que se abrem para

um jardim frontal e o terceiro bloco é o de serviço, contendo a dependência e as

garagens. No ponto central do ‘T’, encontra-se a escada helicoidal, que dá acesso ao

mezanino do pé direito duplo da sala.

Nessa residência, o cuidado com os detalhes de acabamento e com o emprego dos

materiais e do concreto deixa clara a importância dessa residência para a arquitetura

brutalista local. A riqueza formal das calhas em concreto, que são sobrepostas ao

acabamento da coberta; das texturas do concreto; das paredes divisórias de cobogó; e

dos panos de esquadrias que acompanham a coberta inclinada são cuidadosamente

trabalhados, gerando uma residência com composição única e fluida, deixando a luz e

a brisa soprar dentro dela.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 8

Nome atual: Residência Vital P. de Melo
Período do projeto: 1968
Endereço: Rua Eng. Oscar Ferreira, n-258, Casa Forte
Uso: Residência unifamiliar
Período do projeto: 1968
Arquiteto(s): Vital Pessoa de Melo
______________________________________________________________________________

Foto do autor, 20-01-2008 Planta do térreo: HOLANDA; MOREIRA, 2008
______________________________________________________________________________

A residência Vital Pessoa de Melo utilizou os elementos construtivos de forma a gerar

planos marcantes, trabalhando com materiais brutos e ásperos. As fortes texturas em

variados tons que remetem às necessidades climáticas do local denotam a seriedade

e fechamento da casa para a rua. Sendo assim, a casa é detentora de uma forma

rústica e pesada, através do emprego dos artifícios citados.

A residência possui o volume aparentemente serrando os recuos laterais e os

ambientes voltados para dentro, e possui a planta na conformação tradicional, com os

ambientes claramente demarcados e distribuídos. O térreo comporta a área social, a

área de serviços (cozinha, área e garagem). A sala é integrada com um terraço

posterior, voltado para o recuo de fundo. A circulação vertical dá-se por meio de uma

escada sem patamar, que recebe iluminação de uma janela posterior. No primeiro

pavimento desenvolve-se a área íntima que, através de seu corredor, dá acesso a

uma pequena varanda no andar superior, para interação com a rua, quando

necessária.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 9

Nome atual: Residência Enário de Castro
Período(s) de projeto: 1968
Uso: Residencia unifamiliar
Arquiteto(s): Marcos Domingues e Frank Svensson
______________________________________________________________________________

Fonte: Catalogo da IAB-PE, 1969. Planta do 1 ° pavimento. Croqui do Autor
______________________________________________________________________________

A residência Enário de Castro é detentora de uma forma rústica e pesada, através do

emprego do concreto bruto. Possui telhado com laje curva, para a iluminação zenital e

planos e cômodos voltados para o interior e para os fundos com grandes aberturas

venezianas para o pátio interno.

A residência possui o volume serrando os recuos laterais e os ambientes voltados

para dentro gerando a noção de grande abrigo, solução semelhante às típicas

convenções da casa paulista do revisionismo do pós-guerra. O térreo comporta a

grande área social, integrada com o pátio interno. Comporta ainda a cozinha e

dependências de serviço. A circulação vertical dá-se por meio de uma escada

helicoidal num volume prismático onde se desenvolve a área intima, que, através de

seu corredor vazado interage diretamente com a área social.
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Nome atual: Residência Luiz Petribú
Período do projeto: 1968
Endereço: Rua Altinho 19, Madalena.
Uso: Residência unifamiliar.
Arquiteto(s): Acácio Borsoi
______________________________________________________________________________

Foto do autor, 08-12-2008. Planta Baixa Térreo. Fonte: PCR.

______________________________________________________________________________

A residência foi concebida em terreno de esquina com a Avenida Beira Rio, o

zoneamento é formulado a partir do principio de zonas em níveis (patamares) distintos.

O acesso a casa é feito por um hall na altura da garagem; sobe-se um nível para a

área social; subindo mais um patamar tem-se acesso à área predominantemente de

serviço e de jantar; acima se tem o ultimo patamar com a área intima.

Na residência também está presente à idéia de empenas laterais parcialmente

fechadas que geram um balanço no andar superior para cobrir o terraço social. No

pavimento superior um volume cilíndrico gerado a partir do volume do chuveiro do

banheiro destaca-se na fachada lateral. Na fachada lateral um sutil volume

emoldurado no intermédio do primeiro pavimento resguarda uma varanda para a Rua

Altinho. Em relação aos materiais utilizados, parte da edificação é de tijolo maciço

aparente, as cintas superiores são em concreto e o volume da varanda para a Rua

Altinho é revestida de pastilhas.
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Nome atual: Residência Alfredo P. Correa
Período(s) de projeto: 1969
Endereço: Rua Comendador Bento Aguiar n-91, Ilha do Retiro
Uso: Edificação unifamiliar
Arquiteto(s): Delfim Amorim e Heitor Maia Neto
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 08-12-2008 Planta: Croqui do autor
_______________________________________________________________________

Essa residência tem como principal característica formal, as empenas de concreto

inclinadas, que marcam os setores claramente. A planta desenvolve-se seguindo uma

solução tipicamente pernambucana, de clara divisão dos ambientes. No entanto, o

terraço da sala é voltado para um jardim interno, seguindo a orientação favorável dos

ventos. O acesso ao interior da residência é feito seguindo um septo de tijolo

aparente, que divide a área frontal de jardim da área de garagem e da área de

serviço. Essa área é bastante ligada à rua, pois seu muro baixo e sua elevação da

cota do jardim procuram relacionar o espaço público com o privado.

Os materiais utilizados são o concreto aparente, principalmente marcando as cintas

de acabamento da coberta, o pergolado e as gárgulas; as paredes rebocadas

pintadas de branco utilizadas como vedação, que contrastam harmonicamente com o

cinza do concreto; a madeira, nas esquadrias (seteiras, janelas e grandes panos com

vidros) e em um painel de madeira na fachada que segue a empena frontal,

compondo uma solução proporcional à grande inclinação da empena; e o tijolo

aparente, marcando o septo frontal da edificação e servindo de elemento compositivo,

deixando a divisão entre as empenas mais expressivo.
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Nome: antigo Edifício Bandepe, atual Porto Digital
Período(s) de projeto: 1969
Endereço: Rua Cais da Alfândega 222, Recife Antigo.
Uso: Edifício público-privado
Arquiteto(s): Acácio Gil Borsoi, Janete Costa e Gilson Miranda
______________________________________________________________________________

Fotos do autor, 29-08-2008
______________________________________________________________________________

Acácio Gil Borsoi, Janete Costa e Gilson Miranda desenvolveram o projeto do edifício

sede do Banco Bandepe. O edifício comporta uma garagem semi enterrada e 18

andares tipo com uma cobertura que contém auditório e sala de reuniões. A

conformação da planta surge em formato retangular e é cortada verticalmente por

jardineiras em alguns andares. Os pilares são incorporados à estrutura de vedação na

parte posterior e na parte frontal dispõem-se de 04 pilares com secção circular bem

encorpado. A base do edifício é incorporada ao corpo no térreo, e na parte imediata da

fachada para o Rio Capibaribe uma espessa faixa de concreto eleva-se na vertical

fazendo um coroamento superior, de onde se projeta um volume com uma caixa de

vidro, numa janela panorâmica pertencente ao auditório.

Os materiais utilizados são predominantemente o concreto e a esquadria de alumínio

com vidro. Três fachadas do volume são marcadas por brises verticais que limitam as

aberturas com o pano de vidro recuado, enquanto que na quarta fachada desenvolvese

um pano de cerâmica, originalmente na cor azul que foi trocada por uma cerâmica

da cor verde piscina. As partes em concreto da fachada são feitas através de placas

moldadas. No acesso que se eleva como plataforma é utilizado um revestimento de

concreto ondulado, comum nessa época. Os moldes das placas de vedação são feitas

normalmente por telhas brasilit de época ou molde similar. O piso original do

pavimento tipo do edifício é de taco, e sua estrutura está muito bem conservada.
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Nome: Edifício Michelangelo
Período de projeto: 1969
Endereço: Av. Boa Viagem 1600, Boa Viagem.
Uso: Habitacional Multifamiliar
Arquiteto(s): Acácio Gil Borsoi
_______________________________________________________________________________________

Foto do autor, 25-12-2008 Planta Baixa pav. Tipo. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.211.
_______________________________________________________________________________________

O Edifício Michelangelo busca uma solução de planta bastante dinâmica, os

ambientes utilizam o mesmo principio do Edf. Mirage de abrir-se para coletar os ventos

e para a visada da praia por meio de chanfros, principalmente na parte intima, que se

desenvolve na lateral esquerda do prédio.

Na área social, a notável solução de laje abobadada é empregada remetendo as

soluções encontradas em casas de Corbusier de seu período tardio. O material

predominante da edificação é o concreto, trabalho com texturas diversas. O peitoril

das varandas chanfradas é um elemento marcante na volumetria, e com uma textura

ondulada de concreto confere-se uma noção de rigidez e ‘peso’ ao prédio. Outro

aspecto marcante da edificação é o muro frontal, confeccionado a partir de placas

desenhadas de concreto que mais se assemelham a um painel de arte.
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Nome: Edifício Portinari
Período de projeto: 1969
Endereço: Av. Boa Viagem.
Uso: Habitacional Multifamiliar
Arquiteto(s): Acácio Gil Borsoi
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 25-12-2008 Planta Baixa pav. Tipo. Fonte: NASLAVSKY, 2004, p.213.
_______________________________________________________________________

O Edifício Portinari demonstra uma solução volumétrica bastante dinâmica que é

gerada por sua solução de planta. O Edifício desenvolve-se com as aberturas e com

diversos volumes de varandas em arcos abrindo-se em balanço que caracterizam uma

edificação bastante fluida. As reentrâncias e saliências formadas por esses arcos

demonstram certa influência com a arquitetura do Pós-Guerra que se desenvolve mais

solta. O coroamento da edificação faz-se por meio de diversos elementos que

enriquecem a composição de forma expressiva, inclusive com um amplo volume

cilíndrico em balanço que se impõe junto ao corpo da edificação de forma bastante

expressiva .

O principal material utilizado é o concreto graças a sua maleabilidade para os diversos

arcos dos peitoris da edificação. O sistema estrutural é retangular e aparentemente

esconde-se por detrás dos balanços arqueados, quando não se impõe em volumes

maciços estruturais.
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Nome atual: Residência Miguel Doherty
Período do projeto: 1969
Endereço: Rua Piauí 50, Casa Forte.
Uso: Residência unifamiliar
Arquiteto(s): Delfim Amorim e Heitor Maia Neto
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 12-02-09. Planta: Croqui do Autor
_______________________________________________________________________

A Residência Doherty apresenta um tratamento tipicamente brutalista, demonstrando

a preocupação com a conformação dos materiais e com sua aplicação aparente, tanto

no sistema estrutural, quanto na forma, detentora de laje plana com platibanda em

concreto aparente e tijolo maciço. Outras características da casa também denotam

essa tentativa de conferir rudeza a residência, que é enfatizada pelas grandes

gárgulas em concreto, com formato U, e pela caixa de água em concreto armado com

forma quadrangular e bordas chanfradas.

A casa desenvolve-se em dois planos, o de serviços e o da garagem no nível do

terreno. O resto da casa desenvolve-se parcialmente elevada para uma ventilação

mais efetiva. A área social está disposta no miolo da residência e alonga-se ao recuo

lateral por meio de um terraço. A área social desenvolve-se com vista para o jardim

central da edificação.
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Nome atual: Residência Clênio Torres
Período do projeto: 1970
Endereço: Rua Piauí 70, Casa Forte.
Uso: Residência unifamiliar.
Arquiteto(s): Acácio Borsoi
_______________________________________________________________________

Fotos do Autor, 12-02-09.
_______________________________________________________________________

Essa Residência demonstra uma solução de planta semelhante às de níveis distintos

desenvolvidas na época. A solução volumétrica da edificação procura se utilizar de

uma expressão ‘pesada’ de tijolo aparente e concreto que remete, sobre certos

aspectos, ao Ham Commom de Stirling e a Maison Jaoul de Le Corbusier. As

aberturas são localizadas em reentrâncias e chanfros que procuram demonstrar um

resguardo para a rua. As aberturas para a rua são tipo seteiras ou através de

aberturas resguardadas por septos de proteção (como na janela acima da garagem).

A edificação se eleva em tijolo maciço aparente que se encerra, em algumas partes,

com uma cinta de concreto tipo platibanda. A fachada frontal é marcada por um amplo

terraço superior que se apóia em encorpados pilares de tijolo maciço, conferindo um

tom bastante regional a edificação. A estrutura da edificação é formada por vigas,

cintas e alguns pilares, no entanto, as paredes de tijolo maciço são portantes e servem

de apoio para a laje e para as cintas que a apóiam.
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Nome atual: Residência Luiz Lacerda
Período do projeto: 1970
Endereço: Rua Massaranduba 188, Apipucos
Uso: Residência unifamiliar
Arquiteto: Luiz Lacerda
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 09-08-2008 Planta: Croqui do Autor
_______________________________________________________________________

Vencedora do prêmio anual do IAB-PE 1970 (Instituto dos Arquitetos do Brasil -

departamento de Pernambuco), essa residência possui terreno com vista para o açude

local, é poente e desenvolve-se em pavimento único, elevado em platô. No nível da

rua, encontra-se somente a garagem e os acessos à área social e a de serviço.

Através do acesso principal pela escada frontal, tem-se o acesso ao terraço frontal que

dá acesso à parte interna. O formato da casa em ‘U’ gera um jardim intermediário, o

qual tem o propósito de ventilar a sala de estar e jantar. Possui ainda, um jardim

descoberto no recuo de fundo, que tem função dupla de ventilar os quartos e gerar

uma área descoberta de lazer íntimo. A organização da casa dispõe da zona íntima

na parte posterior do terreno e foi plantada uma grande árvore no recuo frontal do

terreno para a proteção contra o poente. A área de serviço desenvolve-se

paralelamente no eixo de acesso da garagem ao lado da zona social.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 18

Nome: Edifício Oasis.
Período do projeto: 1970
Endereço: Av. Boa Viagem 4100, Boa Viagem.
Uso: Edifício multifamiliar
Arquiteto(s): Glauco Campello
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 25-12-08 Planta Baixa: Pavimento tipo. Croqui do autor
_______________________________________________________________________

O edifício residencial Oásis tem oito andares e possui suas vedações em placas

pintadas de concreto aparente e seu volume em forma de paralelepípedo é quebrado

pelas aberturas chanfradas, sacando da edificação. Essas estruturas de aberturas de

concreto pré-moldado contem um sistema de peitoril ventilado inferior e marcam o

volume do paralelepípedo como um todo. A conformação da planta é muito bem

resolvida, o arquiteto optou por liberar o espaço do ‘miolo’ do volume por meio de

pilares limítrofes, sendo assim, graças ao sistema de lajes reforçado. Isso permite

maior fluidez e opção de modificações no pavimento tipo, pois as instalações

molhadas ficam fixas, enquanto que os quartos e salas podem ser modificados

livremente.

A edificação também é marcada por dois volumes anexos, ambos para circulação

vertical (escadas e elevador). Esses volumes destacados do volume principal são uma

tentativa de demonstrar os diversos setores de forma clara. Existe também uma

tentativa de expressar a verdade estrutural, através da configuração dos pilares do

pavimento vazado, neles, o arquiteto procura demonstrar uma noção de peso e

segurança, evidenciada pelo desenho trapezoidal do pilar e por sua proporção

avantajada.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 19

Nome: antiga RFFSA - Sede da Rede Ferroviária e atual ANT – Agência Nacional de
Técnologia
Período do projeto: 1970
Endereço: Cruzamento da Av. Rio Capibaribe com a Tv. Cais da Detenção
Uso: Edifício Público
Arquiteto(s): Frank Svensson e Marcos Domingues
_______________________________________________________________________

Fotos: Aristóteles Cantalice, 22-10-2008.
_______________________________________________________________________

A concepção e implantação do edifício da Sede da Rede Ferroviária desenvolve-se a 

partir de um grande bloco parcialmente quadrangular com em média três pavimentos que 

possui um amplo pátio interno. Dentro desse pátio está implantado o corpo vertical da 

edificação, o prédio propriamente dito. Os volumes mais baixos comportam-se como uma 

miríade de blocos, ora com reentrâncias, ora com saliências, ora mais baixos e ora mais 

altos. O bloco mais baixo é marcado, também, com um sistema ora de Brise-Soleil; ora 

de cobogó cerâmico; ora de pérgulas verticais para proteção da incidência solar. Esses 

jogos com os sistemas de proteção solar geram uma composição que acaba por 

dissolver a noção de fachada palpável.

O sistema estrutural é em concreto e as vedações são em placas de concreto moldadas. 

As esquadrias são de ferro pintado de preto. O interessante sistema de laje é 

confeccionado, ora por vigotas de ferro que apóiam blocos em forma de arco em 

concreto; ora por laje maciça em concreto aparente.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 20

Nome: antiga IBM do Nordeste, atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de PE.
Período do projeto: 1970-71
Endereço: Agamenon Magalhães, Graças
Uso: Edifício Público
Arquiteto(s): Jerônimo da Cunha de Lima Filho e Carlos Fernando Pontual
_______________________________________________________________________

Foto: Acervo Fernando Diniz Planta baixa pavimento vazado. Fonte: MAYER, 2005, p.186.
_______________________________________________________________________

A idéia do edifício da IBM é de um prédio institucional seguindo a linguagem 

internacional. A planta em forma de cruz com um amplo pano de vidro em suas faces 

externas sem marcação de andares denota esse tom de grandiosidade. O corpo do 

edifício desenvolve-se acima do nível da rua, graças ao estacionamento semi-enterrado, 

que se desenvolve sutilmente como base, e da grande escadaria de acesso ao prédio.

O corpo do edifício possui vedações em concreto aparente nas laterais da cruz, e nas 

faces imediatas externas desenvolve-se um pano de vidro com marcações verticais 

engastadas diretamente na estrutura por meio de esquadrias de alumínio, que conferem 

uma noção de verticalidade. Nas faces mais castigadas pelo sol existe em frente ao pano 

de vidro uma malha de brises móveis projetados pelos próprios arquitetos para proteger e 

ventilar as faces mais castigadas pelo sol, antes que ele atingisse o pano de vidro.
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Nome: BC-UFPE – Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco.
Período do projeto: 1971-72
Endereço: Campus da Cidade Universitária s/n.
Uso: Edifício Público
Arquiteto(s): Valdecy Pinto e Antônio Didier
_______________________________________________________________________

Fotos do autor, 01-10-2008.
_______________________________________________________________________

O prédio da Biblioteca Central da UFPE foi concebido com uma solução de planta

ortogonal com dois blocos unidos tipo ‘H’. A fachada frontal possui amplo sistema de

brises horizontais (que se encerram nos pavimentos) e brises verticais (que protegem

as aberturas de esquadria de alumínio e vidro). Na fachada lateral direita um amplo

vitral de autoria de Baldini marca a circulação vertical da edificação e deixa entrar

iluminação natural pelos vidros coloridos. Na fachada lateral esquerda, uma peculiar

seteira curvilínea abre-se para compor a fachada cega e gerar iluminação para o

interior. O sistema estrutural da edificação é em pilares de concreto com platibanda

superior também em concreto fechadas por paredes de tijolo maciço aparente.
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FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 22

Nome atual: antiga Res. Emir Glasner, atual anexo da Faculdade Maurício de Nassau
Período do projeto: 1972
Endereço: Rua Jacobina 83, Graças.
Uso: Residência Unifamiliar
Arquiteto: Vital Pessoa de Melo
Arquiteto Paisagista: Burle Marx.
_______________________________________________________________________

Foto: Fernando Diniz Moreira Secção longitudinal. Fonte: HOLANDA; MOREIRA, 2008.
_______________________________________________________________________

A residência Emir Glasner utilizou os elementos construtivos de forma aparente,

gerando um generoso equilíbrio entre concreto, tijolo aparente para vedação e

esquadrias de madeira. O arquiteto distribuiu os setores da residência de acordo com

os níveis, aproveitando as diferentes cotas de nível do terreno. Apesar da laje plana

dominar a composição, esta estende-se inclinada para cumprir a diferença de níveis

da residência. Nessa obra, Vital procura relacionar os diferentes tipos de materiais de

forma harmônica e clara. A estrutura de concreto e as vedações portantes de tijolo são

claramente demarcadas, enquanto que pequenas reentrâncias e saliências são

geradas para diferenciar os planos. Os pilares de concreto e as vedações portantes de

tijolo maciço não se escondem, são claras e expressivas, de fácil entendimento visual.

Diversas soluções de amortização climática são utilizadas nessa residência como: o

peitoril ventilado; os escapes de ventilação, onde seria o fechamento da parede com a

laje de topo e as amplas áreas sociais em formas de varandas, que se escondem por

trás de uma vegetação frondosa.
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Nome: CELPE- Companhia de Eletricidade de Pernambuco
Período do projeto: 1972
Endereço: Rua João de Barros 111, Boa Vista.
Uso: Edifício Institucional
Arquiteto(s): Reginaldo Esteves e Vital P. de Melo
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 17-01-2008 Planta Pav.Tipo Fonte: LIMA, 2002.
_______________________________________________________________________

A concepção do edifício da CELPE- Companhia Elétrica de Pernambuco tem como

princípio um cruzamento entre dois volumes, um frontal e um perpendicular, mais

baixo. O volume frontal (principal) é levemente cruzado e em suas faces com maior

incidência solar são propostos um sistema de Brise-Soleil como principal elemento de

composição de fachada. Os brises em placas de concreto foram estudados em sua

direção e inclinação para proteger o pano de vidro posterior da forma mais efetiva,

durante os horários de maior incidência solar. A fixação dos brises é feita numa

estrutura vertical independente do bloco. No entanto, as vigas do edifício estendem-se

para segurar os panos de brises.

O acesso principal da edificação dá-se por um jardim com espelho de água projetado

pelo arquiteto-paisagista, Roberto Burle-Marx, onde o acesso imediato dá-se por uma

escada em concreto, protegida por uma coberta em balanço com um curioso volume

pendurado que funciona como gárgula. O sistema estrutural é em pilares de concreto

e laje em concreto com generosas nervuras em forma de viga.
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Nome: Edifício Sparta
Período do projeto: 1972
Endereço: Av. Beira Mar, Piedade
Uso: Habitacional multifamiliar
Arquiteto(s): Jerônimo da Cunha de Lima Filho e Carlos Fernando Pontual
_______________________________________________________________________

Vista lateral da edificação 
Foto: Acervo Fernando Diniz Planta baixa pavimento tipo

Fonte: MAYER, 2005, p.178.
___________________________________________________________________________

O edifício Sparta foi concebido com algumas semelhanças do seu análogo Edifício da

IBM, também projetado por esses dois arquitetos. O edifício de caráter residencial

criou uma polêmica, pois seria construído ao lado da Igreja de Nossa Senhora de

Piedade e, sem o aval do diretor desse Regional órgão, os arquitetos recorreram a

Lúcio Costa, que deu o aval para construção, evidenciando a importância dele para a

arquitetura pernambucana.

A idéia do projeto era de um prisma de vidro que envolve o corpo da edificação. Nas

fachadas laterais dois grossos pilares de concreto aparente sobem aparentemente,

segurando o prisma de vidro. A circulação vertical das escadas e do elevador de

serviço da edificação desenvolve-se num bloco independente na face poente da

edificação, onde esse grande volume branco mostra a clara distribuição dos volumes

por função. A planta da edificação desenvolve-se de forma racional, dividindo os

cômodos e os setores de forma clara e direta.
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Nome: CAC-UFPE: Centro de Artes e Comunicação
Período do projeto: 1973
Endereço: Campus da Cidade Universitária s/n.
Uso: Edifício público
Arquiteto(s): Reginaldo Esteves
_______________________________________________________________________

Foto: Aristóteles Cantalice, 03-02-2009 Planta Baixa: Acervo Roberta Oliveira autor
_______________________________________________________________________

O Centro de Artes e Comunicação foi projetado originalmente para conter a Escola de

Belas Artes; a Faculdade de Arquitetura; o Departamento de Letras e o Curso de

Biblioteconomia. O CAC ocupa uma área de 15.500 metros quadrados, sem contar

com a reforma com adição de área construída efetuada em 2005. O espaço interno é

distribuído entre salas de aula, a biblioteca Joaquim Cardozo, o teatro, núcleos de

pesquisas, laboratórios, hemeroteca e oficinas.

A concepção do edifício tem como princípio a idéia de uma faculdade permeável, para

isso foram projetadas três entradas em três fachadas distintas. Os pátios internos,

dotados de vegetação de porte para que se propicie a boa aeração e sombra,

conferindo ao edifício um espaço de convivência e de contato entre os alunos dos

departamentos. O conforto ambiental no interior do edifício foi um elemento definidor

na forma de implantação, onde as faces favoráveis aos ventos possuem grandes

aberturas e brises verticais e horizontais para direcionar os ventos, enquanto que a

face oeste possuiria um sistema de ar-condicionado central, o qual não foi

implementado.

A edificação procura utilizar um material principal, o concreto. Para as aberturas são

encontrados os casquilhos de alumínio e vidro, e para os acessos principais, o vidro

temperado aplicado diretamente no concreto, ou com apoios de casquilhos de ferro. A

estrutura da edificação é em pilares quadrangulares e vigas implantadas em formato

quadrangular.
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Nome: Edifício Sahara.
Período do projeto: 1973
Endereço: Rua Bruno Veloso 60, Boa Viagem.
Uso: Residencial multifamiliar
Arquiteto(s): Vital Pessoa de Melo
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 17-01-2008 Planta Baixa: Pavimento tipo. Fonte: HOLANDA;
MOREIRA, 2008.

_______________________________________________________________________

O Edifício residencial Sahara utiliza uma vedação parcial em pastilhas e placas de 

concreto. O pavimento vazado do edifício encontra-se elevado da rua, devido à garagem 

semi-enterrada da edificação. No vazado, o espectador pode verificar um grande painel 

com reentrâncias e saliências de concreto, desenvolvido pelo artista Anchises Azevedo, 

que dá espaço, pela lateral esquerda, ao acesso para o elevador, e pela lateral direita, ao 

acesso das escadas.

O corpo do edifício desenvolve-se de forma direta, com seus cortes e pontas até o último

andar, onde existe um coroamento diferenciado, com uma parte sacando, projetando 

uma sombra e evidenciando a forma da edificação, e um grande pano de vidro de 

esquadria de alumínio. Os pilares laterais marcam a edificação até o coroamento, onde 

sua implantação é oblíqua à edificação e serve como coletor de ventos para duas janelas 

tipo seteiras, uma na sala, e uma no quarto posterior. As marcações nas aberturas são 

estudadas e propostas com complementos de placas de concreto em diversas ocasiões, 

gerando detalhes nobres onde existiria apenas uma abertura. Nas paredes frontais ao 

vento, Vital propõe na parte inferior à malha de placas de concreto das esquadrias, o 

sistema de peitoril ventilado, que serve também, como elemento definidor de transição de 

materiais (das pastilhas para as placas de vedação em concreto).
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Nome: CHESF: Companhia Hidroelétrica de São Francisco
Período do projeto: 1975
Endereço: Av. Abdias de Carvalho s-n
Uso: Edifício público
Arquiteto(s): Dinauro Esteves e Maurício Rocha
_______________________________________________________________________

Foto do autor, 05-12-2008. Implantação, croqui do autor.
_______________________________________________________________________

A concepção do edifício da CHESF tem como princípio a idéia de três blocos

administrativos com três andares cada, cujas ligações são feitas por meio de

passarelas. O pátio interno é marcado pela grande caixa de água retangular em forma

de torre com uma expressiva textura de concreto, e é dotado de ótimas áreas de

descanso para os funcionários graças a boa aeração e a sombra gerada pelas

árvores.

O principal material utilizado na edificação é o concreto. Os brises verticais e as

paredes dos setores são de concreto aparente com clara marcação das fôrmas de

madeirite e internamente observa-se nos corredores a utilização de placas de concreto

texturizadas e uma pequena pastilha cerâmica de alto relevo na cor mostarda. Alguns

blocos expressivos de malha de vidro fumê destacam-se do bloco de concreto. As

janelas e portas principais são de casquilhos de alumínio e vidro. A estrutura da

edificação é em pilares quadrangulares implantados em formato quadrangular. As

vigas da passarela possuem dos encaixes das peças, desenhados de forma aparente,

demonstrando e evidenciando a montagem estrutural. A circulação vertical principal

possui um grande vitral com desenho com vidros coloridos, enquanto que a circulação

vertical do segundo bloco possui um sistema de iluminação zenital por meio de

clarabóias de concreto, ora sacando com chanfros triangulares, ora quadrangulares.
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Nome: Edifício Villa da Praia
Período do projeto: 1976
Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, Piedade
Uso: Residencial multifamiliar
Arquiteto(s): Wandenkolk Tinoco
______________________________________________________________________________

Foto do autor, 28-09-2007 Planta do pav. Tipo. Fonte: FREIRE;
MOREIRA, 2008.

______________________________________________________________________________

A volumetria da edificação Vila da Praia tem como base a idéia de destacar a área social e de

varanda de ambas as unidades para a praia, através de uma torção, que aproveita a vista e a

ventilação do mar. As unidades menos privilegiadas fazem uma expressiva curva numa lateral

do bloco, onde se projeta a grande varanda para a visada. Essa curva caracteriza uma

interessante solução volumétrica no bloco.

O corpo do edifício, por sua vez, possui dois materiais predominantes, o concreto aparente e a

parede revestida de pastilhas cerâmicas, onde se desenvolvem as aberturas da edificação, que

são trabalhadas para proteger do sol e da chuva, normalmente recuadas ou com marquises de

proteção da vedação externa do prédio e em sua maioria com peitoris ventilados. O

fechamento do coroamento superior dá-se em alguns trechos por um amplo beiral em concreto

que gera uma convidativa sombra destacando-o do corpo da edificação. As placas de concreto

desenhadas com texturas de medidas variadas, dependendo das aberturas e acabamento do

pavimento, geram um cuidadoso jogo de texturas que trabalham em harmonia com as

aberturas. As pastilhas cerâmicas são aplicadas, guardando similaridades com o padrão

geométrico da azulejaria de Delfim Amorim e possuem um desenho tipo de bumerangues, que

remetem, segundo Wandenkolk, a uma arquitetura praiana. As placas de concreto, as pastilhas

cerâmicas e as reentrâncias e saliências geradas pelas aberturas protegidas geram uma

composição bastante fluida no volume principal da edificação, de forma que, a grande face

lateral direita da edificação, construída em concreto e com pequenas aberturas, perde esse

tom pesado e dá lugar a uma composição leve e serena.
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Nome: Edf. Itaoca
Período do projeto: 1976
Endereço: Av. Flor de Santana 48, Parnamirim
Uso: Habitacional Multifamiliar
Arquiteto(s): Dinauro Esteves e L. Priori
______________________________________________________________________________

Fotos do autor, 09-01-2008.
______________________________________________________________________________

O edifício Itaoca foi concebido em termos de planta por L. Priori, no entanto, o

Arquiteto Dinauro Esteves foi contratado para solucionar o problema de adequação

climática da edificação. Para tal, Esteves cria uma malha de brises de concreto

verticais e horizontais na fachada frontal, que resguardam do poente a varanda social.

O peitoril das varandas, também em concreto aparente moldado numa forma de C

inclinado, demonstra essa posição projetual bastante dinâmica, onde os elementos da

fachada são trabalhados aos mínimos detalhes. Nas fachadas laterais observa-se

amplos brises que procuram proteger as aberturas laterais do sol e da chuva

nordestinos. Essa solução empregada por Esteves, com essa soltura da fachada por

meio dos brises demonstra certa relação com essa nova arquitetura do Pós-guerra

que procurava desmaterializar a fachada através dos elementos de proteção.
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Nome atual: NPD- Núcleo de Processamento de Dados da UFPE
Período do projeto: 1976
Endereço: Av. dos Reitores, Campus da Cidade Universitária s/n
Uso: Edifício público
Arquiteto(s): Helvio Polito
______________________________________________________________________________

Esq.: Acesso principal; Dir.: vista lateral do espelho de água. Fotos do autor, 16-08-2007.
______________________________________________________________________________

No NPD, o arquiteto utilizou placas de concreto assentadas de forma inusitada,

gerando um volume de aparência pesada em forma de trapézio de lados iguais, com

rasgos de piso ao teto. Em volta da edificação existe um espelho de água e o acesso a

ela é feito por meio de uma passarela. Em seu interior, a edificação contém iluminação

zenital para suprir suas paredes parcialmente fechadas. No acesso principal, existe

uma série de grossos septos que escondem o pano de vidro do hall principal, por onde

pode ser contemplado o espelho de água com os peixes. As paredes do trapézio

servem como paredes duplas com espaço para circulação do ar. Estas paredes estão

soltas do espelho de água para que o espaço entre elas faça circular a brisa resfriada

pela água, suprindo a carência da brisa resfriada pela vegetação. Os painéis de

concreto possuem uma peculiar textura que parece receber uma camada final

espalhada aleatoriamente de uma pasta de concreto.
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Nome: Secretaria de Turismo e Centro de Convenções Gov. Moura Cavalcanti
Período do projeto: 1978
Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães s/n.
Uso: Edifício público
Arquiteto(s): Guilherme Zamoner, Leonardo Tossiaki Oba e Joel Ramalho
______________________________________________________________________________

Esq. Vista externa do edifício; Dir.: Detalhe das bilheterias. Fotos do autor, 09-04-2008
______________________________________________________________________________

O Centro de Convenções com localização chave no Complexo Salgadinho, entre

Olinda e Recife, permite atender ambos os municípios. O Centro de Convenções

possui uma série de salas de conferência, salas expositivas, teatro, cinema e espaço

para eventos, além de restaurantes, lojas e amplos espaços internos para exposições.

O volume da edificação chama atenção por sua forma e pelo material empregado para

sua confecção. Seu amplo volume externo assemelha-se a uma pata de leão, os

rasgos onde seriam os dedos fazem amplas aberturas vazadas gerando grandes

vazios sombreados internos, onde seria o antebraço do leão desenvolve-se o grande

espaço de eventos, um grande galpão de concreto com paredes de cobogó. Em

termos de material o prédio é construído totalmente de concreto armado, tanto na

base, quanto nas vedações, na estrutura portante e na coberta. A composição formal

externa é pura e linear com linhas suavemente arredondadas onde seriam as arestas

principais. No interior da edificação, desenvolvem-se belos detalhes sempre em

concreto: as bilheterias, as escadas de acesso, os espaços vazados entre os andares,

as vigas encorpadas, os tetos em forma de abobadas gigantes e as clarabóias e

jardins internos para iluminação interna são todos em concreto, cada qual com

detalhes de reentrâncias, saliências, desenhos, pestanas, septos e balanços. Todas

em peças de concreto armado moldado in-loco com uma peculiar textura,

aparentemente de pequenos veios provenientes de formas de compensado naval.
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Nome: FIEPE – Casa da Industria de Pernambuco.
Período do projeto: 1978
Endereço: Av. Cruz Cabugá 767, Santo Amaro.
Uso: Edifício institucional.
Arquiteto(s): Wandenkolk Tinoco e Pedro Montenegro
______________________________________________________________________________

Fotos do autor, 16-02-2009.
______________________________________________________________________________

O Edifício da FIEPE – Casa da Industria de Pernambuco é um edifício com uma

peculiar solução volumétrica que o destaca dos demais edifícios vizinhos. O acesso ao

edifício dá-se por meio de uma explanada num nível superior ao da rua por meio de

uma escada. O sistema estrutural é o principal elemento que contribui para a forma da

edificação, ela eleva-se em forma de paralelepípedo com grandes balanços alternados

por conjuntos de andares, esses grandes balanços, proporcionais a altura tornam a

edificação bastante dinâmica, com jogos de luz e sombra gerados pelas saliências em

balanço.

Os materiais utilizados são o concreto e o vidro. As placas de concreto são divididas

em placas ora maiores, ora menores que criam uma peculiar textura nas paredes

maciças fortemente marcadas pelas cintas dos pavimentos. O contraste desses panos

texturizados com os panos de vidro fume que ocupam os limites da cruz demonstram

um cuidado compositivo que confere um ar de tecnologia a edificação.
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Nome: Caixa Econômica Federal
Período do projeto: ~1979
Endereço: Praça da República, Santo Antônio, Recife
Uso: Edifício privado
Arquiteto(s): Jerônimo da Cha Lima & Carlos Fernando Pontual
______________________________________________________________________________

Fotos do autor, 24-09-2008.
______________________________________________________________________________

A acomodação da planta no terreno do edifício da Caixa Econômica Federal sugere

uma forma de cruz, com pilares na intersecção da mesma, formando generosos

balanços no primeiro pavimento e áreas externas cobertas no térreo, provenientes do

balanço.

O principal expoente do projeto é o sistema estrutural, que se destaca da edificação

com uma peculiar textura de concreto semelhante às pedras utilizadas para a base

das casas coloniais. Os pilares soltos no térreo demarcam a pele de vidro, enquanto

que o sistema de laje de piso do primeiro pavimento é apoiado em vigas encorpadas

que se encerram no balanço da ‘cruz‘ sem amarração com viga final. As vigas que

limitam a cruz estendem-se mais ainda, para uma empena pintada de branco no

primeiro pavimento, que serve para apoiar o beiral superior. A laje de coberta do 1º

andar é de tijoleiras abobadadas, e, quando se estendem para o balanço, começam a

declinar até que as abobadas ficam planas no fim do beiral. As janelas são de vidro

temperado, onde no primeiro pavimento os vidros são cortados de forma arredondada

acompanhando a inclinação das tijoleiras.

235



FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 34

Nome atual: SIG Engenharia
Período(s) de projeto: ~1979
Endereço: Rua Des. Góes Cavalcanti 298, Parnamirim.
Uso: Edifício privado
Arquiteto(s): Não identificado.
______________________________________________________________________________

Fotos do autor, 04-12-2008
______________________________________________________________________________

A edificação onde atualmente funciona a SIG Engenharia utilizou os elementos

construtivos de forma clara e direta, demarcando claramente a função estrutural e a

função de vedação. As salas superiores abrem-se para uma varanda protegida por um

beiral em balanço, enquanto que o térreo abre-se para ventilação, ora por meio de

duas grandes portas de moldura de madeira com muxarabi, ora por meio de um painel

de cobogós de concreto. Na parte posterior da edificação, existe uma pequena escada

que sobe dando acesso à parte posterior do bloco. Esse acesso é marcado por uma

laje muito inclinada que esconde a caixa d’água, possuindo um shed de iluminação

superior. Tal acesso é confinado pela altura da laje anterior, que parece envolver a

pessoa antes da grande porta de acesso, também de muxarabi de madeira.

O equilíbrio entre concreto e tijolo maciço faz-se por meio dos planos da fachada

frontal. A demarcação da estrutura, tanto da laje de piso do primeiro pavimento,

quanto da laje de coroamento da edificação marcam claramente o teor estrutural do

concreto, enquanto que o tijolo aparente marca a edificação, cerrando as cintas de

concreto. Na fachada frontal, uma das janelas tipo seteira é envolvida num trapézio de

concreto, o qual saca do volume, gerando uma proteção tanto da chuva, quanto da

iluminação excessiva. No canto superior esquerdo, existe um volume de concreto

chanfrado sacando da estrutura, marcando a esquina do prédio. A fachada lateral da 

edificação abre-se para ventilação e para iluminação.
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