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RESUMO
O conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes é uma referência da arquitetura brasileira e é uma das obras primas
da arquitetura social do arquiteto Affonso Eduardo Reidy. O Pedregulho, como a obra ficou conhecida, é fruto de uma
época de grande evolução na arquitetura mundial e mais especificamente na brasileira, e possui muitas referências em
obras de arquitetos amplamente reconhecidos. Os cinco pontos da arquitetura de Le Corbusier, que representam grande
parte do modernismo, possuem influência sobre algumas partes do complexo, além de obras dos arquitetos Lucio Costa
e Oscar Niemeyer, o artigo busca estudar essas referências, observando como os conceitos desses arquitetos
influenciaram a carreira de Reidy.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a arquitetura moderna e como ela se comporta no Brasil, estuda
também os cinco pontos da arquitetura de Le Corbusier para determinar quais deles são utilizados
por Affonso Eduardo Reidy na obra do Pedregulho.
Para compreender esse questionamento foram estudados os cinco pontos da arquitetura; o
modernismo da arquitetura no Brasil, os principais arquitetos, principais obras e como ele
influenciou a arquitetura brasileira; o próprio arquiteto Affonso Reidy, sua carreira e principais
feitos; e a obra em si, analisando os principais pontos.
O conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, representa a arquitetura social de
Reidy, é tão importante para a arquitetura moderna brasileira quanto para o modelo de conjunto
habitacional da época; críticos do período louvaram o brilhante projeto dessa obra.

2. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.1 ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

O modernismo surgiu devido a vários fatores, o desenvolvimento industrial chegou trazendo
novas tecnologias construtivas, base para o uso de novos materiais pela arquitetura; o numero
crescente de industrias na época fez com que a fabricação em serie se tornasse possível
(BENEVOLO, 2004) A arquitetura moderna teve grande visibilidade no Brasil, esse país estudou e
executou grandes evoluções no modernismo. O início desse conceito parte principalmente de Lucio
Costa através do resgate da arquitetura colonial, iniciado no Rio de Janeiro e das ideias de Le
Corbusier. Porém o auge da arquitetura moderna no Brasil ocorreu com a construção do Ministério
da Educação e Saúde, atualmente Palácio Capanema; esse edifício foi projetado por um grupo de
cinco arquitetos juntamente com a consultoria do renomado arquiteto e representante da arquitetura
moderna no mundo, o franco suíço Le Corbusier. Outra fase muito importante foi construção de
Brasília, cujo projeto uniu as ideias da época presentes na arquitetura e no urbanismo (SANTOS,
2006).
Uma das obras que marcou o nascimento da arquitetura moderna no Brasil foi a casa
modernista de Gregori Warchavchik em São Paulo, no ano de 1927, essa obra continha os ideais do
movimento, porém ainda não possuía toda a bagagem técnica proposta pelo modernismo
(SANTOS, 2006).
A arquitetura moderna brasileira gerou grandes avanços e representa a maior época de
prosperidade em toda a história da arquitetura brasileira, suas obras serviram como referência para
obras de vários arquitetos no exterior e até hoje há uma grande busca para compreender os feitos da
época (SANTOS, 2006).
Le Corbusier que definiu os cinco pontos da arquitetura e assim possuí uma grande
representatividade no movimento moderno da arquitetura mundial colaborou com a produção de
parte da arquitetura brasileira e foi referência dos principais arquitetos modernistas brasileiros
(URIBE, 2016).

2.2 CINCO PONTOS DA ARQUITETURA MODERNA

Os cinco pontos da arquitetura, propostos pelo arquiteto franco suíço Le Corbusier são
representados por sua obra mais conhecida, a Villa Savoye. Esses pontos foram criados pelo
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arquiteto em 1927 e são a união do uso formal e das tecnologias que representavam a época. As
principais inovações tecnológicas presentes nos cinco pontos da arquitetura são o concreto armado e
a laje impermeabilizada, que levaram a arquitetura a uma nova criação estética (MACIEL, 2002).
Os cinco pontos da arquitetura são: Pilotis, desprendem a edificação do solo permitindo o
uso do térreo e inclusive a circulação de veículos; terraço jardim, transformando o espaço antes
apenas ocupado pelo caimento das aguas da cobertura tradicional em um local utilizável; planta
livre, resultado da separação entre a estrutura e a vedação, permite que os espaços externos sejam
utilizados de forma mais dinâmica; fachada livre, também resultado da independência estrutural da
vedação, permite que as fachadas possuam mais vidro; janela em fita, se une aos itens anteriores em
questão de vedação, são aberturas que percorrem toda a extensão da edificação e que permitem a
entrada uniforme da luz bem como uma vista panorâmica do exterior (MACIEL, 2002).
Imagem 1 – Villa Savoye por Le Corbusier.

Fonte: Archdaily.

2.3 O ARQUITETO AFFONSO EDUARDO REIDY
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Reidy nasceu na França, com mãe brasileira de descendência italiana e pai escocês. Porém o
arquiteto passou a maior parte da sua vida no Brasil e sua arquitetura é tipicamente brasileira. Reidy
estudou na escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e após sua conclusão foi contratado por Lucio
Costa para ser assistente de Warchavchik na área de arquitetura. Enquanto estudante trabalhou na
prefeitura do Rio de Janeiro e após formado voltou a trabalhar na mesma, onde passou a maior parte
de sua carreira (BRUAND, 2005). Paralelamente ao trabalho na prefeitura, Reidy abriu seu
escritório de arquitetura, contribuindo para a produção de qualidade na área e sempre ligado a
história, não somente gótica e renascentista mas também o então atual modernismo, criado a partir
da revolução industrial (XAVIER, 2003).
Os projetos de Reidy são basicamente de edifícios públicos, sendo poucas obras para
clientes particulares. Esse caráter público levou o arquiteto a trabalhar frequentemente com o
urbanismo, porém a arquitetura ainda é mais forte em Reidy (BRUAND, 2005).
As obras do arquiteto, por mais diversos que fossem os programas, são munidas de uma
básica e perfeita união entre a plástica e a eficácia. Apesar do forte sentido de arquitetura social
associado a Reidy sua arquitetura não era especificamente voltada para esse tipo de obra. Essa
ligação do arquiteto com arquitetura social provém da obra que impulsionou o reconhecimento
internacional do arquiteto, os conjuntos residenciais de Pedregulho e Gávea (BRUAND, 2005).

2.3 O CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGULHO

A partir de 1950 Reidy tem sua arquitetura amplamente reconhecida pelo projeto do
conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, que ficou conhecido como Pedregulho. Essa obra
segue a linha tradicional de Reidy, priorizando a exposição favorável, controle da luz, ventilação
contínua e circulação fácil, mas também com influência dos princípios e da estética de Le Corbusier
e detalhes brasileiros influenciados por Lucio Costa e Niemeyer (BRUAND, 2005).
A obra é constituída por sete blocos, três residenciais e quatro de serviço, além de abrigar
áreas de lazer e piscina; (NAZARETH, 2008) é um conjunto de alojamentos para funcionários
municipais localizada num terreno do Departamento de Agua e Esgotos, no bairro Pedregulho. A
proposta se baseou em uma ampla pesquisa sociológica feita pelo arquiteto que continha dados
seguros para a definição do projeto e para a utilização do local (BRUAND, 2005).
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Imagem 2 – Implantação do projeto conjunto habitacional Prefeito Mendes de Moraes.

Fonte: (BRUAND, 2005).

O complexo abriga 328 unidades residenciais, e cada setor é representado por uma forma
simples, caracterizando a função do local: paralelepípedo são os prédios residenciais; prisma
trapeizodal edifícios públicos; abóbadas construções esportivas (FRACALOSSI, 2011). Há uma
profunda sintonia entre a função e a forma (BRUAND, 2005) isso fica evidente por exemplo no uso
de pilotis que tem a função de permitir a vista de todos os apartamentos para a baía de Guanabara e
também dribla o desnível natural do terreno por meio de passarelas e uma avenida no topo do
terreno, esses elementos também dispensam o uso do elevador; a planta do edifício principal
serpenteia acompanhando as condições naturais do terreno, uma solução eficaz e que garante uma
marcante solução formal (FRACALOSSI, 2011).
Um dos aspectos mais interessantes da obra, e que provém das ideias de Le Corbusier, é a
divisão das funções em categorias representadas por diferentes soluções formais, por exemplo, os
prédios residenciais possuem paralelepípedo e a abóboda representa os locais esportivos. Já a
característica conceitual de Niemeyer no Pedregulho está nos blocos que abrigam serviços comuns,
aos quais Reidy deu uma ênfase especial afinal elas que tornaram a obra peculiar. Esses blocos
possuem uma óbvia influencia plástica de Niemeyer e se destacam dos demais, porém a estética
ainda é mais contida e racional, como característico de Reidy (BRUAND, 2005).
O foco principal está no edifício que abriga a escola, para a época isso é um ato que
demonstra como Reidy era visionário, afinal metade da população era analfabeta. Esse edifício tem
forma de prisma trapezoide simples com base em pilotis; as salas de aula estão na fachada sul e dão
para um terraço jardim, essa fachada possui pano de vidro e janelas e portas também inteiramente
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em vidro, o que juntamente com o terraço jardim garantem uma ligação do interior com o exterior.
Como é característico de Reidy, há um cuidado com a ventilação, a mesma ocorre por meio de uma
grade de cerâmica que também tem função de filtrar o sol na fachada norte. Ligado a escola por
meio de rampas e marquises está o ginásio, este possui uma cobertura curva que contrasta
harmoniosamente com a fachada reta e livre da escola (BRUAND, 2005).
Imagem 3 – Acesso do complexo esportivo para a escola de Pedregulho.

Fonte: (BRUAND, 2005).
Imagem 4 – Complexo esportivo e escola de Pedregulho.
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Fonte: (BRUAND, 2005).

Para a construção dos prédios residenciais, Reidy se inspirou nos edifícios do parque Guinle,
que foram projetados por Lúcio Costa, fato que pode ser perfeitamente observado na fachada
(FRACALOSSI, 2011); o engenheiro Sidney Sanches, responsável pelo projeto estrutural do
edifício, garantiu que essa forma fosse possível por meio da fachada livre; isso é alcançado por
meio de duas fileiras de pilares que distam 1,5 metros da borda do edifício e acompanham sua
forma de serpente, fato que permitiu um cobogó ininterrupto e também a fachada amplamente livre
no piso intermediário onde está o acesso do bloco, fechada somente em alguns pontos onde estão
localizados o serviço social e o comércio local (BONDUKI, 2013). Os blocos B de residência estão
dispostos paralelamente mais abaixo no desnível do terreno e suas fachadas principais possuem, de
um lado proteção por meio de um brise fixo e do outro, linhas contínuas de peitoris e janela
(BRUAND, 2005).

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada deste trabalho foi de pesquisas bibliográficas e estudo de caso. Para
Marconi e Lakatos (2002) a revisão bibliográfica se resume em aproximar o pesquisador de tudo o
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que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado tema, abrangendo toda bibliografia já tornada
pública.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

O conjunto habitacional do Pedregulho possuí muitas características da arquitetura moderna,
suas fachadas, ou seja, sua solução formal possuí muita referência nos grandes arquitetos Lucio
Costa e Oscar Niemeyer.
Com base nos estudos é possível notar que a arquitetura de Lúcio Costa é composta por um
meio termo entre as soluções práticas de Le Corbusier e as formais de Niemeyer, porém nessa obra
específica de Reidy há mais influência plástica; Lúcio Costa possuía conhecimento na área de
habitação social, e Reidy utilizou referencias no Parque Guinle para projetar os blocos residenciais;
a obra de Lúcio Costa, assim como o bloco residencial do pedregulho, possuí a base em pilotis,
permitindo o uso comum do térreo, o fechamento de uma das fachadas do pedregulho é em cobogó,
o que remete ao muxarabis utilizados por Lucio Costa. Portanto há uma unidade visual nas duas
obras.
Imagem 5 – Parque Eduardo Guinle por Lúcio Costa.

Fonte: Archdaily.
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As obras de Niemeyer são extremamente formais e caracterizadas por suas exuberantes
curvas, esse fator é abrangido por Reidy principalmente no bloco que abriga o sistema desportivo;
nesse bloco a referência de Niemeyer pode ser nitidamente encontrada no projeto da igreja de São
Francisco de Assis, conhecida como igreja da Pampulha, a forma da cobertura por meio de uma fina
laje que se estende até o solo é referência para a quadra esportiva de Reidy.
Imagem 6 – Igreja da Pampulha por Oscar Niemeyer.

Fonte: Archdaily.

Já a referência de Le Corbusier é mais funcional, afinal a obra é um complexo sistema de
arquitetura social, e as soluções encontradas por Reidy possuem muita influência do mesmo.
Alguns dos cinco pontos da arquitetura criados por Le Corbusier podem ser facilmente observados
no Pedregulho, são eles os pilotis, a planta livre e a fachada livre; a janela em fita é observada de
forma menos limpa do que na proposta nos cinco pontos da arquitetura, porém ainda assim a obra
possuí referência na mesma; já o terraço jardim não está aplicado em nenhum dos blocos, fato que é
balanceado por um grande espaço de lazer que possuí autoria paisagística de Burle Marx.
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Fonte: Archdaily.

Fonte: Archdaily.

Essa obra é um importante marco da história da arquitetura moderna social, passou muitos
anos em descaso, porém sendo uma obra tomada pelo IPHAN um restauro ocorreu, propondo
preservar esses conceitos sociais defendidos por Reidy.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra Pedregulho é um marco da arquitetura moderna brasileira, abriga parte da carga
técnica de soluções práticas e formais presentes nos cinco pontos da arquitetura de Le Corbusier,
como por exemplo o uso de pilotis para vencer o desnível natural do terreno, fato que também
garante as plantas e fachadas livres (BONDUKI, 2013).
Reidy uniu a forma tão harmoniosamente com o terreno que é quase como se a solução fosse
imposta ao arquiteto, os pilotis provenientes dos cinco pontos foram a solução exata para garantir
que a obra possuísse suas curvaturas, fato que proporcionou uma plástica excelente, além de fazer
com que o acesso pudesse ser feito no terceiro nível do prédio, o que aboliu a necessidade de
elevadores, tornando a obra um prédio de sete andares que não necessita de elevadores, barateando
o custo da mesma (BRUAND, 2005).
O arquiteto soube utilizar as técnicas construtivas propostas na época e defendidas por Le
Corbusier e unir as mesmas ao toque brasileiro na estética aplicada nos blocos (BRUAND, 2005).
Portanto conclui-se que a obra Prefeito Mendes de Moraes possuí muita referência nos
arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e principalmente, abriga quatro dos cinco pontos da
arquitetura de Le Corbusier, sendo assim uma referência para a arquitetura brasileira e mundial,
além de um marco da arquitetura social; apesar da obra não ser tão bem sucedida em alguns pontos,
possuí uma grande solução formal, onde cada detalhe estético foi unido perfeitamente a
funcionalidade.
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