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RESUMO 
 
O concreto foi introduzido no Brasil no início do século XX como produto patenteado, distribuído por filiais de firmas 
estrangeiras aqui estabelecidas. A arquitetura é a arte de construir concebida com a intenção de ordenar plasticamente o 
espaço, cuja noção muda conforme a transformação de ideologia e dos fatores econômicos e sociais, assim como, das 
ideias filosóficas. A arquitetura e técnicas construtivas nas obras de Niemeyer evoluíram lado a lado. Já as obras do 
Vilanova Artigas se destacam pela sua simplicidade e funcionalismo, que instiga a circulação e o aproveitamento do 
edifício como um todo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Dos vários sistemas construtivos conhecidos no Brasil, o chamado sistema do concreto 

armado é o mais utilizado. Desde o início até nos dias atuais as novas construções se baseiam nesse 

sistema, isso vale tanto para as construções formais ou legalizadas, quanto para as informais. O 

concreto está no cerne da consolidação de um dos poucos sistemas tecnológicos genuinamente 

desenvolvidos no Brasil e é peça chave na estruturação do campo da arquitetura e da engenharia e 

de todas práticas que ele põe em jogo. 

Constituiu-se como problema de pesquisa a relevância do concreto armado, trazido para o 

início do período moderno no Brasil e qual foi sua plasticidade nas obras analisadas. Como objetivo 

geral, a comparação do sistema construtivo de duas obras de dois grandes arquitetos brasileiros. De 

maneira especifica levanta-se o período que o sistema construtivo determinando para o 

desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil situa-se e qual a importância para o 

aperfeiçoamento dos projetos desenvolvidos pelos arquitetos citados. Realiza-se uma análise 

comparando dois arquitetos de renome, Oscar Niemeyer e Vilanova Artigas e as obras, FAUSP e 

Catedral de Brasília, apontando qual a plasticidade e a espacialidade das mesmas.   
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Justifica-se esta pesquisa a compreensão de um novo método de sistema construtivo, que até 

então pouco utilizado e pouco conhecido no país, trás uma nova liberdade plástica que foi 

determinante para o reconhecimento dos arquitetos e a qualidade no estilo formal dos projetos 

analisados, através de análises de dados e pesquisas bibliográficas. Para uma melhor leitura, este 

artigo foi divido em 5 capítulos iniciando pela Introdução, Fundamentação teórica, Metodologia, 

Analises e discussões e Considerações finais. 

 

 

2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

2.1 CONCRETO ARMADO NO BRASIL 

 

O concreto foi introduzido no Brasil no início do século XX como produto patenteado, 

distribuído por filiais de firmas estrangeiras aqui estabelecidas. A partir da instalação das 

cimenteiras, em meados dos anos 1920, inicia-se o processo de difusão da tecnologia do concreto, 

determinando um período crítico de instalação dessa tecnologia no Brasil ao longo dos anos 1930. 

Graças às mudanças políticas, econômicas e sociais e ao consequente processo de industrialização e 

urbanização pós 1930, cresce o uso do concreto armado, especialmente, no setor de edificações da 

construção civil (SANTOS,2008). 

O governo Vargas colabora na afirmação da arquitetura moderna no Brasil, especialmente o 

prédio do Ministério da Educação, esboçado por Le Corbusier e desenvolvido por Lúcio Costa e 

equipe. De modo diferente do ocorrido na Europa, no Brasil a arquitetura do MM se faz 

primeiramente por encomenda do Estado que, interessado em “imprimir sua marca nas formas da 

capital federal”, promove uma série de construções, criando um “mercado de obras públicas” 

(CAVALCANTI, 2006, pp.21-22). 

Nos anos 1940, o concreto está, de certa forma estabilizado, já tinha uso normalizado. Em 

meados do século XX, o concreto já hegemônico em todo o país, determinando não somente a 

maior parte da atividade construtiva, mas também a pesquisa no campo da construção e o ensino de 

arquitetura e engenharia (SANTOS, 2008). 

O concreto armado é considerado o material mais conveniente para as circunstâncias 

brasileiras, em vista da segurança, de ser relativamente barato e de ser pouco exigente quanto à 

mão-de-obra. Além disso, o concreto dá margem a experimentações formais e estruturais, que 
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colaboram para o desenvolvimento da internacionalmente conhecida “escola brasileira do concreto 

armado” e “arquitetura do Movimento Moderno no Brasil” (SANTOS,2008). 

 

O concreto armado é a construção mais perfeita e, apesar de todas as 
alfândegas, a mais econômica. A arquitetura não pode deixar de a 
usar, ‘simplificando-se’ [...]. Todo verdadeiro estilo é uma 
estandardização, e o fato de estarmos encontrando um standard é sinal 
irrefutável de que estamos às portas de uma nova era, de um grande e 
genuíno estilo (COSTA, 1987, pp.49-50). 
 

Como um material fundamental para a arquitetura e a engenharia nacionais, ao longo do 

século XX, o concreto extrapola o uso formal, legalizado e normalizado, e se infiltra em todas as 

etapas da produção de edificações: concepção de projetos, organização do trabalho dos operários no 

canteiro, comércio de materiais de construção. A arquitetura moderna segue no Brasil um caminho 

próprio, de certo modo, condicionada pela “irracionalidade” com que as novas tecnologias são 

incorporadas na produção das edificações. Prevalece no Brasil um moderno não industrializado, de 

caráter “artesanal”. O expoente máximo da arquitetura nacional, Oscar Niemeyer, por exemplo, 

abandona o ângulo reto da racionalidade construtiva da “máquina de morar” corbusieana, e as 

propostas de trabalho conjunto e harmônico entre indústria e artesanato da Bauhaus de Walter 

Gropius e, com toda sua genialidade, traça curvas sensuais em seus edifícios, possíveis somente 

num canteiro de obras artesanal (SILVA, 2003, p.46). 

Mas, ainda que esse sistema tenha contribuído de modo extraordinário para a 

institucionalização da engenharia e da arquitetura no Brasil, é fato que ele apresenta também muitos 

aspectos negativos, como por exemplo a inibição de outros sistemas construtivos, desequilíbrio na 

distribuição do conhecimento técnico, desqualificação dos trabalhadores, poluição e degradação 

ambiental. Entre as desvantagens do sistema do concreto está também o consumo de matérias-

primas naturais, com impactos negativos nos locais de extração, nos percursos de transporte e nos 

canteiros de obra. A indústria da construção civil é a maior geradora de resíduos de toda a sociedade 

(SILVA, 2003, p.46). 

 

 

2.1.1 ARQUITETURA MODERNA E A HISTÓRIA DO CONCRETO 

 

A história da arquitetura moderna brasileira baseia-se na história das obras dos arquitetos 

filiados ao grupo pertencente ao MM em arquitetura no Brasil. Esse grupo de arquitetos eminentes 
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gerou no Brasil um tipo particular de arquitetura, baseada nos cânones definidos pelas vanguardas 

europeias, especialmente pela obra do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. Os ideais do MM no 

âmbito internacional tiveram os arquitetos Gregori Warchavchik e Lucio Costa como os principais 

intérpretes e divulgadores no Brasil. A historiografia da arquitetura moderna é marcada pela 

tendência internacionalizante do MM e, ao mesmo tempo, por um forte tom regional, expressos 

sobretudo por elementos arquitetônicos que buscaram adaptar as edificações ao clima do Brasil, 

como é o caso dos brise-soleils, marca registrada das principais obras do período (DURANDI, 

1991). 

O arquiteto Le Corbusier, veio ao Brasil em duas ocasiões. Em 1929, para realização de 

conferências, e mais tarde, em 1936, é convidado pelo governo Getúlio Vargas, especificamente 

pelo então Ministro da Educação Gustavo Capanema por indicação de Lucio Costa, para uma 

consultoria nos projetos de um novo edifício para o recém-criado Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde e também para o campus da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro. Nessa 

segunda oportunidade, o grupo brasileiro liderado por Lucio Costa entra em contato direto com o 

mestre. Esse longo encontro teria influenciado decisiva e profundamente o jovem arquiteto Oscar 

Niemeyer, cuja obra é considerada a mais expressiva do modernismo brasileiro (DURANDI, 1991). 

 

O problema de introduzir a arquitetura moderna no Brasil, em 1929, 
não se restringia simplesmente a alterar perspectivas pessoais ou 
atitudes tradicionais frente à arte: era preciso criar toda uma 
infraestrutura industrial que sustentasse os novos métodos de 
construção [...] Aço, cimento e vidro vinham da Europa. O Brasil, 
embora república desde 1889, ainda se ressentia de uma economia 
colonial, exportando matérias primas e importando manufaturados. 
(HARRIS, 1987, p.48) 
 

Ainda que Lucio Costa tenha tido um papel mais importante, o pioneirismo na divulgação do 

ideário modernista cabe a Gregori Warchavchik. Já na década de 1920 ele coloca de pé as primeiras 

edificações consideradas modernas e inicia a militância pelo modernismo. O concreto armado é 

uma presença forte nos discursos de ambos, figurando como personagem principal entre as 

chamadas “novas técnicas” que possibilitaram a modelagem de formas modernas inusitadas 

(LEMOS, 1972). 

A arquitetura é a arte de construir concebida com a intenção de ordenar plasticamente o 

espaço, cuja noção muda conforme a transformação de ideologia e dos fatores econômicos e sociais, 

assim como, das ideias filosóficas. O arquiteto é aquele que opera uma escolha entre os fatores 

técnicos e os artísticos, moldando o partido do projeto. Essa operação da razão é a definição de 
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racionalismo na arquitetura e é composta por um complexo sistema, expresso pela antítese entre a 

razão, a ordem, a função e o particular versus a intuição, a desordem, à vontade e o universal. Essa 

ideia de racionalismo é intrínseca a toda arquitetura (LEMOS, 1972).  

A arquitetura moderna no Brasil teve origem no movimento artístico brasileiro, no início do 

século XX, isto é, a Semana da Arte Moderna, em fevereiro de 1922, em São Paulo. Embora não ter 

sido aceita pelo público naquela época, a Semana da Arte Moderna proporcionou três perspectivas 

essenciais para o desenvolvimento do movimento moderno brasileiro: um tom polêmico e 

despretendido, uma busca por criar uma identidade nacional, e um desejo por liberação. Durante o 

período o país passou pela industrialização e por período de grande ufanismo, o que levou a busca 

pela arte (FRACALOSSI, 2011). 

Apesar de ser um momento versátil da produção arquitetônica internacional, vários arquitetos 

de várias escolas e tendências seguiram algumas atitudes manifestadas pelo modernismo. Uma 

delas é a rejeição por parte dos modernos do repertório formal do passado e a aversão deles à ideia 

de estilo e dava para sentir no ar um sentimento de construção que levaria à criação e ao estudo de 

espaços abstratos, geométricos e mínimos (DOIS, 1979). 

Os arquitetos modernos viram nos ornamentos um elemento típico dos estilos históricos, 

tornou um desafio criar uma arquitetura sem ornamentos. Outra característica importante eram as 

ideias de industrialização, economia e a recém-descoberta noção do design. O arquiteto carregava 

um fardo muito pesado, era visto como um profissional responsável pela correta e socialmente justa 

construção do ambiente habitado pelo homem. As edificações deveriam cumprir o papel de 

econômica, limpa e útil. Através disso, duas máximas permearam o período do moderno: “Menos é 

Mais” frase cunhada pelo arquiteto Mies Van der Rohe e “A Forma Segue a Função”, do arquiteto 

proto-moderno Louis Sullivan (BENEVOLO, 1976). 

A própria obra é considerada um ornamento na paisagem, havia separação entre estrutura e 

vedação, uso de pilotis a fim de liberar o espaço sob o edifício, planos de vidro contínuos nas 

fachadas ao invés de janelas tradicionais e a integração da arquitetura com o paisagismo, e com as 

outras artes plásticas através do emprego de painéis de azulejo decorados, murais e esculturas. É 

possível traçar três principais linhas evolutivas nas quais se pode encontrar a gênese da Arquitetura 

Moderna. O que une as três linhas é o fato de que elas terminam naquilo que é chamado de 

Movimento Moderno na Arquitetura, considerado o clímax de uma trajetória histórica que 

desembocou na arquitetura realizada na maior parte do século XX (MAHFUZ, 2002). 
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A primeira linha localiza o momento de gênese na arquitetura realizada com as novidades 

tecnológicas, através da Revolução Industrial e com diversas propostas urbanísticas e sociais. 

Segundo esta interpretação, o problema estético se dá pelo moderno ter muito mais a ver com uma 

causa social que com uma causa estética. A segunda linha leva em consideração as alterações 

obtidas nos diversos momentos do século XIX com relação à definição e teorização da arte e de seu 

papel na sociedade. Ainda que presas aos conceitos e formas do passado, mas de algum modo 

apresenta novos caminhos para a estética do futuro. E a terceira linha, entendida como sendo a base 

do modernismo, é a que afirma que a arquitetura moderna surge justamente com a gênese do 

movimento moderno, sendo as interpretações anteriores apenas consequências desta forma de 

pensamento (ARGAN, 1992). 

Devido à proclamação da República no Brasil em 1889, ocorreram dois movimentos rumo a 

modernização, um sendo a estabilidade política e o outro, a formação de um mercado da construção 

civil nacional. Ambos os processos aconteceram pontuados por momentos de tensões como as mais 

diferentes revoltas de abrangência local ou regional, como a revolução do concreto armado que 

marcou o princípio da jovem república. Nessa Revolução, a importação de produtos industrializados 

era marcada pela construção civil, já que não existia uma indústria local, muito menos um mercado 

da construção com mão-de-obra treinada. Este era o momento dos mestres de obra imigrantes, 

principalmente os italianos que alteraram a paisagem de pequenas cidades de aspecto acanhado 

como São Paulo (LEMOS, 1989). Todavia, existiam também iniciativas particulares que buscaram 

introduzir modelos, técnicas e patentes de origem estrangeira no Brasil. 

 

 

2.1.2 ELEMENTO DE UNIÃO: CONCRETO ARMADO 

 

O concreto armado é um processo construtivo inventado na Europa em meados do século XIX. 

Que consiste na combinação do concreto (uma pasta feita de agregados miúdos e graúdos, cimento, 

areia e água, conhecida desde a Antiguidade), com armadura de aço. A novidade está na junção da 

resistência a compressão do concreto com a resistência a tração do aço, permitindo assim vencer 

grandes vãos e alcançar grandes alturas, além do concreto ser um material moldável, possibilitando 

a criação de variadas formas orgânicas. E junto com o aço e o vidro, ele constitui o repertório dos 

chamados “novos materiais” da arquitetura moderna (BENEVOLO, 1976, p.42). 
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O concreto armado surgiu da necessidade de aliar a durabilidade da pedra com a resistência do 

aço, tendo a vantagem de assumir qualquer forma com facilidade e rapidez, a abundância das 

materiais primas e de sua diversidade de aplicações foram os principais motivos para o seu 

desenvolvimento, desde os tempos primórdios até a atualidade (BASTOS 2006). 

 

Na antiguidade foram os romanos os que mais se destacaram na 
aplicação dos concretos e argamassas, que lhes possibilitou criar 
espaços amplos em forma de arco, abóbadas e cúpulas, de grandes 
dimensões. Combinando o concreto da época com tijolos de argila, 
pedra e outros materiais naturais, conseguiram produzir obras 
magníficas, inéditas até aquele período, que trouxeram grande 
desenvolvimento e revolucionaram a Arquitetura da época (BASTOS 
2006). 

 

 

Porém, em nenhum país a tecnologia do concreto armado foi tão predominante quanto no 

Brasil. Ele é o material estrutural absolutamente hegemônico nas construções das cidades 

brasileiras, sejam elas formais ou informais (SANTOS, 2006).                                

O uso tão amplo, diverso e por vezes indiscriminadas do concreto armado em nossas cidades 

parece resultar daquilo que se denomina “tecnologia formal adaptada”, isto é, uma tecnologia que 

importa materiais, procedimentos, normas e tipologias dos países centrais, porém aplica-os de modo 

apenas parcial e incompleto (PELLI, 1989).  

 

O concreto armado é a construção mais perfeita e, apesar de todas as 
alfândegas, a mais econômica. A arquitetura não pode deixar de a 
usar, ‘simplificando-se’ [...]. Todo verdadeiro estilo é uma 
estandardização, e o fato de estarmos encontrando um standard é sinal 
irrefutável de que estamos às portas de uma nova era, de um grande e 
genuíno estilo (COSTA, 1987, pp.49-50). 
 

A história do concreto está centrada em grandes pessoas, obras e cronologias de eventos 

marcantes, principalmente os relacionados à regularização do exercício profissional e as normas 

técnicas. De modo geral, é pouco ou nada crítica em relação aos aspectos culturais envolvidos nesta 

história do concreto. Ele é tido por resultado natural de uma longa evolução: o adobe do período 

colonial teria sido substituído pela alvenaria de tijolos do século XIX, para se chegar finalmente ao 

concreto, signo de progresso, desenvolvimento e modernização. A história do concreto é marcada 

por um espírito de pioneirismo e por busca de legitimação social com base em originalidade e 

perícia técnica (SANTOS, 2002). 
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A instalação da cultura do concreto foi decisiva em 1930. A reforma Francisco Campos de 

1931, inclui o concreto armado na somatória de matérias do currículo de arquitetura e engenharia. 

Nas escolas, às cadeiras de estabilidade e resistência associam-se laboratórios de testes e análises 

dos materiais utilizados na composição do concreto armado. Então se inicia a pesquisa tecnológica. 

A partir daí surgem as primeiras normas, os primeiros manuais de resistência dos materiais editados 

no Brasil e cresce o número de revistas especializadas de engenharia. Começam a aparecer também, 

as primeiras empresas construtoras especializadas em concreto e os primeiros escritórios de 

prestação de serviços de projeto e de fiscalização de obras. O desenvolvimento do campo 

profissional da engenharia e a multiplicação de firmas de projeto e construtoras aparecem 

sobrepostos com desenvolvimento da normalização e com regulamentação profissional (TELLES, 

1994, p.483). 

As ferrovias foram o motivo do concreto armado ter ganhado tanta força. Nesse aspecto, a 

estrada de ferro Mairinque-Santos foi um marco na história nacional. Isso não seria possível sem o 

engenheiro Humberto da Fonseca, que lutou diante de todas as injunções impostas pelos ingleses, 

que queriam vender aço para o Brasil. Muitas pessoas “importantes” diziam que era um absurdo 

utilizar concreto armado em estruturas que receberiam vibrações, como as ferrovias. Porém, 

Humberto da Fonseca enfrentou muitos desses desafios e insistiu no uso do concreto armado. 

Depois desse período, o material ganhou espaço. Que, em verdade acabou mostrando a capacidade 

brasileira de buscar soluções diferentes e próprias da realidade atual (VANCONCELOS, 2008).  

Ainda que esse sistema tenha contribuído de modo extraordinário para a institucionalização 

da engenharia e da arquitetura no Brasil, é fato que ele apresenta também muitos aspectos negativo, 

como por exemplo, a inibição de outros sistemas construtivos, desequilíbrio na distribuição do 

conhecimento técnico, desqualificação dos trabalhadores, poluição, degradação ambiental. Entre as 

desvantagens do sistema do concreto está também o consumo de matérias-primas naturais, com 

impactos negativos nos locais de extração, nos percursos de transporte e nos canteiros de obra. A 

indústria da construção civil é a maior geradora de resíduos de toda a sociedade (SILVA, 2003, 

p.46). 

A escola brasileira é a que possui mais conhecimento em concreto armado.  O estado de 

qualidade da sociedade, em questão econômica, de recursos naturais e outros, levaram a 

desenvolver vários tipos de tecnologia para construir com esse material. A história do concreto 

armado no Brasil começou no Rio de Janeiro no ano de 1904 com a construção de um conjunto de 

seis prédios pela Empresa de Construções Civis, sob responsabilidade do engenheiro Carlos Poma 
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(VASCONCELOS, 2008). Na época, o material era denominado cimento armado, conforme 

descrito no livro "A Escola Brasileira do Concreto Armado", de Augusto Carlos de Vasconcelos e 

Renato Carrieri Júnior. 

De acordo com Vasconcelos e Carrieri, o concreto que era desenvolvido na França por 

Joseph Monier era novidade para todo o mundo. E ainda no início, o concreto não tinha nada a ver 

com construção civil, ele era utilizado na criação de peças que ficavam em contato com a água, 

como encanamentos e até barcos. O concreto não mudou muito até a década de 1950, embora já 

havia surgido obras notáveis, o material não experimentou novas tecnologias. Apesar do surgimento 

do reforço com fibras e do CCR (concreto compactado com rolo), as inovações mais significativas 

vieram com o CAD (concreto de alto desempenho), o concreto de alta resistência, o concreto com 

polímeros e, especialmente, o CAA (concreto auto-adensável), (VASCONCELOS, 2008). 

Sendo o concreto uma composição de diversos tipos de materiais, para se evoluir ele 

dependeu do desenvolvimento desses outros componentes. E havia diferença no concreto, 

especialmente na qualidade do agregado que, atualmente é raro, especialmente nos grandes centros. 

Outra diferença era o cimento, que era mais grosso. Na década de 40, havia o chamado concreto 

13,5, que resistia a 135 kgf/cm², o equivalente a aproximadamente 12 MPa. Grande diferença nos 

dias de hoje, que para ser considerado estrutural, tem que ter pelo menos 20 Mpa. A evolução da 

tecnologia permitiu alcançar melhores resultados em função do controle das matérias-primas 

utilizadas no preparo dos concretos (VASCONCELOS, 2008). 

            Os aditivos começaram a mudar o comportamento do concreto a partir dos anos 70. As 

construções se erguiam numa velocidade muito alta, além da demanda por obras enterradas criaram 

novas exigências para o concreto, que precisava, com menos tempo de cura apresentar resistências 

elevadas. Além disso, os aditivos superplastificantes se mostraram tão atraentes, a fim de reduzir o 

consumo de cimento sem perder resistência. Assim, os primeiros movimentos acenavam para 

economia e flexibilidade estrutural decorrentes da resistência elevada. O ganho de resistência 

estrutural passou a ser um campo de estudo muito atraente (VASCONCELOS, 2008). 

Os grandes sinais de evolução do concreto foram às adições e cimentos. Pois hoje é possível 

conseguir concreto para durar centenas de anos, além de isolar resíduos radioativos. Essas 

inovações têm sido de muita importância e principalmente contribuindo para as demandas exigidas 

pelas construções atuais, assim como a necessidade por altas resistências iniciais, menores 

exigências de mão-de-obra, durabilidade, além de contribuir para a redução do impacto ambiental 

(LOTURCO, 2008).  
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Pensando nos próximos anos, se aposta no advento da nanotecnologia para a produção de 

concreto beneficiando assim as buscas pela qualidade energética e ambiental que orientam a 

construção civil, além de incrementar resistência e elasticidade ao material. Já é possível hoje, 

realizar análises de modelos reológicos para o estado fresco do concreto, consequentemente 

aumentando as possibilidades de aplicação. É de grande importância saber se a bomba não vai 

entupir, com o uso de aditivos. O uso desses modelos irá gerar novas interpretações para o 

entendimento do comportamento do material no estado fresco, sendo essa, uma das grandes 

correntes evolutivas do concreto (LOTURCO, 2008). 

A seguir, será mostrada uma série de imagens de obras utilizando o concreto armado em 

seus respectivos períodos da história do concreto armado no Brasil.  

 

Figura 1 - 1926 - Marquise da tribuna de sócios do Jockey Club (Rio de Janeiro): com balanço de 22,4 m, recorde mundial na 
época. 

 
Fonte: Google, http://www.rioquepassou.com.br/2004/07/05/historia-do-jockey-xi/ 
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Figura 2 - Elevador Lacerda (Salvador): maior elevador de passageiros para fins comerciais no mundo, com elevação de 59 m 
e altura total de 73 m. 

 
Fonte: Google, http://cidady.blogspot.com.br/2013_04_01_archive.html 

 

Figura 3 - 1962 - Edifício Itália (São Paulo): foi, por alguns meses, o mais alto edifício em concreto armado do mundo 

 
Fonte: Google, https://br.pinterest.com/gaabisoul/s%C3%A3o-paulo/ 
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Figura 4 - 1969 - Masp (Museu de Arte de São Paulo): com laje de 30 m x 70 m livres, recorde mundial de vão na época. 

 
Fonte: Google, http://papaprova.com/concurso/enade-Ti8B/pag/26 

 

Figura 5 - 1982 - Usina Hidrelétrica de Itaipu (Paraná): maior barragem de gravidade do mundo, com 190 m de altura e mais 
de 10 milhões de metros cúbicos de concreto. 

 
Fonte: Google, http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/05/17/usina-de-itaipu-completa-40-anos-de-criacao-da-
empresa-e-inicio-das-obras.htm 
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Figura 6 - Década de 90 - Edifício World Trade Center (São Paulo): duas torres, uma com 26 e outra com 17 andares, tem 
177 mil m² de área construída, laje lisa protendida com 25 cm de altura e vãos de 10 m, com vigas de bordo. 

 
Fonte: Google, http://www.regus.com.br/locations/office-space/sao-paulo-eldorado-building 

 

Figura 7 - Década de 2000 - Pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, 

 
Fonte: Google, https://www.ecodebate.com.br/2013/04/17/analise-dos-estudos-aos-impactos-ambientais-da-pista-descendente-
a-rodovia-dos-imigrantes-e-solucoes-mitigadoras/ 

 

 

2.2 OSCAR NIEMEYER - CATEDRAL DE BRASÍLIA 

 

 As obras do Arquiteto Oscar Niemeyer se destacam pela sua ousadia plástica escultural. Suas 

obras não ficam restritas a criatividade das formas, sua arquitetura significa avanço tecnológico 

estrutural, pois é pensando no ponto de vista do engenheiro, porem diz que a beleza deve prevalecer 

à lógica, gerando resultados surpreendentes (MULLER, 2003). 
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 As semelhanças de ambas as profissões não estão bem compreendidas no dia-a-dia desses 

profissionais. Existem obras de engenheiros, sem um atrativo visual ou preocupação com o conforto 

de cada ambiente, já por não terem interesse pela arquitetura. Da mesma forma em que os arquitetos 

não entendem muito sobre a estrutura daquilo que querem projetar (LOPES, 2006). 

Desde o começo de sua carreira profissional, Oscar Niemeyer assumiu o concreto armado 

como o material básico da sua produção arquitetônica. O seu entusiasmo se baseava no baixo custo 

e sua disponibilidade do cimento no Brasil, também na criativa tradição construtiva forjada pelos 

engenheiros, que insistiam em questionar as rígidas normas estruturais que vinham da Europa e dos 

Estados Unidos, e cujas inovações permitiriam soluções técnicas inéditas. O objetivo era explorar as 

possibilidades construtivas do novo material que se iniciou reproduzindo o sistema trilítico de viga 

e coluna, que eram utilizados nas estruturas de madeira e de aço. A plasticidade do material 

motivava explorar novas formas. E ao mesmo tempo, com o uso de arcos e abóbadas, era possível 

cobrir espaços com grandes dimensões (SAGRE, 2007). 

Oscar Niemeyer entrou em contato com o concreto armado, através da leveza das lajes, sem 

se preocupar com vigas para suporte das mesmas. Concluiu então com situações de formas de 

estruturas criativas, que tudo o que ele imaginava seria possível com o concreto armado. A 

liberdade plástica passou a ser quase que ilimitada, sem estreitamentos estruturais, isto é, podia 

construir formas livres sem a tradicional modulação regular estabelecida ao longo de séculos pela 

madeira e logo pelo aço. O que resultou no aparecimento das formas livres das lajes. Assim, a 

imaginação criadora toma conta do arquiteto, inspirando-se na natureza das curvas, na beleza dos 

corpos das mulheres gerando obras que criem intensas sensações vitais aos usuários (SAGRE, 

2007).  

A máxima expressão do caráter tectônico de um edifício decorre da utilização da própria 

estrutura como geradora do espaço arquitetônico e definidora de sua aparência. Assim procedeu a 

Niemeyer no projeto para a Catedral de Brasília (1958), cuja forma decorre do simples gesto da 

repetição radial de dezesseis pilares de concreto unidos por um anel do mesmo material. Nesse 

projeto, a interdependência mutua e harmônica entre forma, construção e estrutura concorre para a 

ativação do pleno potencial tectônico do edifício (CECÍLIA, 2016).  
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Figura 8 - A solução sintética plasticamente livre e tecnicamente ousada, com os arcos parabólicos que acomodam multidão 
de fiéis; croquis de Oscar Niemeyer 

 

SCHLEE (1990, p. 18.) 

 

Seduzido pela liberdade de criação permitida pela plasticidade do concreto armado, Oscar 

Niemeyer fez da solução técnica plasticamente livre e tecnicamente ousada à síntese arquitetônica 

entre monumentalidade, simbolismo e função social de uma catedral, lançar os valores ainda 

válidos, e criando novos, pela junção correta e caráter adequado. Em termos formais, a catedral 

possui algumas diferenças surpreendentes, já que ela não se tratava mais de uma pequena capela de 

bairro, e sim necessitada de uma grande estrutura para um templo maior de uma cidade, que reuniria 

multidão de fiéis em seu interior sagrado.  Construtivamente, Oscar Niemeyer encontra a solução 

com um pé no passado e o outro no presente, antecipando o futuro. Pelo uso da técnica de que 

dispunham, só poderia ser o concreto armado, o mais avançado e plástico material que a 

modernidade dispunha. O responsável por dotar a sua catedral de demonstração monumental e 

simbólica absoluta (MULLER, 2013). 

 

Figura 9 - Catedral de Brasília, de Oscar Niemeyer, com a estrutura apenas lançada, antes da inauguração, em 1970 

 
BRUAND (1999, p. 215.) 
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Quando Oscar Niemeyer iniciou os estudos para o projeto da catedral, tinha em mente que 

devia ser um exemplo de técnica contemporânea. Recordou-se das antigas catedrais, cada uma 

expressava a época em que foram construídas, conquistavam o espaço com a beleza das fachadas e 

dos interiores ricamente ornamentados. Porém, com a grande descoberta do concreto armado, 

oferecia inúmeras possibilidades, Oscar então sentiu poder ambicionar a algo mais (NIEMEYER, 

1998, p. 106). 

 

 

2.3 VILANOVA ARTIGAS, FAUSP 

 

Segundo PERRONE (2016), a FAUSP do Arquiteto João Batista Vilanova Artigas se 

sobressai por sua simplicidade e funcionalismo, que estimula a circulação e a utilização do edifício, 

sendo composta por blocos com funções específicas. Levando o espectador a passear de forma 

involuntária a e se utilizar do espaço como um todo.  

 GUERRA (2015), salienta a FAU USP, é um marco da “Escola Paulista”, definindo: 

 

“...onde a exuberância estrutural, constituída por uma elevação em 
forma de caixote em concreto bruto sustentado por pilotis e com 
cobertura em laje nervurada, com ângulos retos em meios pisos das 
lajes articuladas por rampas em vão-livre tem como complemento 
fundamental a sociabilidade resultante da intensa articulação do 
edifício com o parque contínuo que abriga os edifícios da cidade-
universitária.” (GUERRA, 2015) 
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Figura 11-Fauusp 

Fonte: http://archtendencias.com.br 

 

PERRONE (2016), nos fala que após conhecer o espaço o sujeito entenderia o projeto com 

fragmentos e conhecimentos distribuídos em separado, porem aglomeradas em uma organização 

funcional. 

KAMITA salienta: 

 

 “...uma recusa em pensar o edifício como um agregado aleatório e precário 
de blocos independentes (salas, administração, serviços e pátio) para se 
decidir por um partido que favoreça a integração orgânica entre os 
setores...” (KAMITA, 2000) 
 

Segundo Wisnik: 
 

  “...a FAUSP tem simplicidade total, sem a menor concessão a nenhum 
barroquismo, criando uma entrada que é um peristilo clássico, como um 
templo grego sem porta. Raciocínio que termina com uma frase lapidar, que 
até hoje arrepia todos aqueles que se sentem desconfortáveis no prédio: “Só 
entram deuses na FAU. Lá não tem frio nem calor!”(Wisnik  2015). 
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 PERRONE (2016), a principal caracteriza da FAUSP é a socialização entre os ambientes, 

que é realizada por meio de uma espacialidade e de uma “moral construtiva” que aguçam as 

possibilidades de convivência, de encontros e socialização.  

 Desta forma PERRONE ainda nos atenta a outros fatos: 

 

"Nesse primeiro momento, fez-nos atentar para uma entrada (sem portas!) e 
para o fluxo convidativo por meio de rampas as quais conduziriam aos 
ambientes dispostos nos vários níveis, a saber: o dos estudantes, museu e 
restaurante, o da biblioteca, o dos departamentos e ateliê interdepartamental 
(AI), o dos estúdios e, finalmente mais acima, o dos espaços disponíveis 
para as aulas. O programa, assim distribuído, articularia os espaços pelo 
percurso e amplas visuais observáveis ao circular pelo edifício. Os 
ambientes, além de conectados ao acesso, estariam em sua maioria voltados 
a um grande saguão central que propiciaria a interlocução constante entre 
os usuários e a arquitetura"(PERRONE 2016). 

 

Figura 10- FAUUSP 

 
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/14.165/5675 

 

 

 Para Cunha, as rampas começaram a ser utilizadas na arquitetura brasileira por um 

fenômeno vinculado à arquitetura moderna do século XX, tendo exceções encontradas na primeira 

metade da década de 1930, sendo utilizada por primeira vez, fora do país, por Lucio Costa e Oscar 

Niemeyer no Pavilhão de Nova York. A rampa de acesso ao segundo pavimento que serpenteava no 

ar livremente negligenciando a lógica implícita na sua finalidade de conectar o chão com a varanda 

superior (CUNHA,2012). 

 Estas estratégias as rampas em meios níveis, a “telhado borboleta” e plantas em forma de 

“L” foram inseridas ao repertório de arquitetos brasileiros pelos quatro cantos do país muitas vezes 
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associadas ao uso do brise soleil e à inclinação das paredes laterais da parte mais alta do volume, 

gerando uma forma trapezoidal e passaram a caracterizar boa parte da produção moderna brasileira, 

marca registrada da chamada Escola Carioca. Na medida em que o uso de tais estratégias se 

difundiu – seja diretamente via Le Corbusier ou via Oscar Niemeyer – a associação espacial entre 

rampas e “telhado borboleta” gradativamente se desfez (CUNHA,2012). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada por este trabalho será a análise de dados e a revisão bibliográfica. 

Segundo Ruiz (1977) a revisão bibliográfica consiste na base que sustenta a pesquisa, sendo assim o 

conjunto de livros escritos sobre determinado assunto, por autores conhecidos e identificados ou 

anônimos, pertencentes às correntes de pensamento diversas entre si, ao longo da evolução da 

humanidade. A revisão então consiste no exame desse manancial, para levantamento e análise do 

que já se produziu sobre determinado assunto que assumimos como tema de pesquisa. A análise de 

dados é representada após a coleta de informações, resta então o trabalho de tabulação, de 

elaboração de gráficos, quadros, mapas, estatísticas para as análises, interpretações e conclusões de 

caráter indutivo (RUIZ, 1977). 

 

 
4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 
 

Oscar define-se por genialidade e sensibilidade de sentir suas formas e viver em meio a sua 

arquitetura presente principalmente em Brasília, aspectos demonstrados por sua cultura 

arquitetônica, ato demonstrado por Lauande “Na obra da Catedral (imagem 10), fora da composição 

da praça tradicional, mais uma vez Niemeyer lança mão da curva. A estrutura em arcos com 

terminação em pontas é, talvez, uma referência ao gótico, as torres de terminações agudas como a 

Catedral de Milão (imagem 11). ” Esta explanação demonstra que a teoria se completa com a práxis 

desenvolvida ao longo de sua carreira se utilizando do concreto armado para execução e 

demonstração de sua genialidade (LAUANDE, 2013). 
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Figura 11  Catedral de Brasília                                            Figura 12  .Catedral de Milão 

Fonte: Jiuguang Wang [Wikimedia Commons]  

 Segundo Kamita apud Costa a obra de Niemeyer traz a "marca inevitável do verdadeiro 

criador", sua originalidade decorre certamente da importância atribuída à "expressão artística", 

numa época em que exigências pragmáticas e "funcionalistas" tendem a sobrepor-se aos valores 

artísticos. A originalidade de Niemeyer não resulta do gesto gratuito e virtuoso da inovação per si, 

antes é a manifestação mais forte de um sentimento vital abertura franca, sem reservas para o 

exterior, expansão plena do ser a preencher o vazio (KAMITA, 2012). 

 Justifica-se, assim, a defesa de categorias tradicionais, tais como: 
gênio, liberdade criativa, invenção, imaginação, para qualificar a obra de 
Niemeyer, pois estas assumem valor positivo a ser preservado como 
fatores irredutíveis ao processo de objetivação dominante. Essa 
idealização funda-se na convicção de que o artista, ostentando uma 
personalidade vigorosa, excitante e impositiva, poderia expor-se 
publicamente, isto é, exteriorizar na obra toda expressividade, sem sentir-
se esmagado ou constrangido por situações ou forças contrárias, seja a 
publicidade diluidora do real moderno, seja o poder dissolvente de um 
espaço monumental (KAMITA, 2012).  

 Oculta, a forma demonstra sua luz, desconstituindo a estrutura através de sua plasticidade, 

assim fazendo com que o ambiente se funda com o espaço, sendo o ponto principal “A forma 

arquitetônica”, tal poder de atração o que dá integridade à forma. Assim edifícios adquirem 

inevitável aparência monumental, porém ao fazer as formas flutuarem no horizonte, a intenção é 

evitar qualquer contato que contamine a idealidade da forma (KAMITA, 2012). 
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 Seguindo temos as obras de Villanova Artigas, onde Cunha salienta que a obra destaca-se 

pela transformação do espaço interno, interferindo diretamente em como as pessoas se deslocam 

pelo interior das obras sendo diretamente relacionadas com a mudança sofrida por um dos seus 

espaços fundamentais: o pátio, que se transforma em átrio na medida em que esses tipos alteram as 

possibilidades de apreensão do espaço interno por meio de diferentes percursos internos 

(CUNHA,2012). 

Figura 12.FAUSP 

 

 

 

 

 

           

Fonte: https://pt.wikipedia.org 

O edifício da FAU USP constitui uma consolidação das proposições realizadas pelo 
arquiteto Vilanova Artigas ao longo de toda sua carreira de experimentações e 
pesquisas. Estas buscas de linguagem e organização de espaços de uso 
caracterizaram-se pela socialização dos ambientes realizada por meio de uma 
generosidade espacial e de uma “moral construtiva” que ampliaram as 
possibilidades de convivência, de encontros e de comunicação ( PERRONE 2016). 

 

Perrone salienta que o arquiteto levou sete anos para elaborar o projeto colocando a concepção 

deste como “a formação dos espaços de formação”. Ainda são exaltados nos croquis, as 

características não miméticas ou figurativas do edifício, fazendo uma referência a preexistências já 

ocorrentes na escola como o “laguinho” (a fonte da mansão Penteado), onde por tradição eram 

recebidos os calouros. Para isto, desenhou uma super elipse que formatando o “laguinho”, não mais 

como um local de referências miméticas a espécies da natureza (como “peixinhos”, “aguapés” etc.), 

concebendo-o como uma “poça d’água“ inserida, como fato urbano no piso de asfalto, bem frente 

ao acesso principal da Faculdade, o novo “laguinho” como elemento da arquitetura, embora se 

referisse à “tradição de um costume”, era concebido em novos sentidos expressivos, como 

representação de manifestação hodierna para a vida social e urbana, não de fonte como 
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representação mimética da natureza. Por fim Perrone exalta a cobertura transluzente, proposta para 

todos os espaços como se fosse um “céu”, para trazer a luz e “ventilar” nossa formação. Um 

“cosmos” educativo ao alcance de todos e para todos iluminar (PERRONE, 2016). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização do Trabalho, assumimos o desafio de apresentar as diferentes maneiras de 

se trabalhar com o concreto armado por dois grandes nomes da arquitetura brasileira sendo eles, 

Oscar Niemeyer e Joao Batista Vilanova Artigas. Com base em pesquisas bibliográficas e assessoria 

prestada pelo professor Marcelo dos Anjos o trabalho tomou forma e caminho propondo analisar 

uma obra de cada arquiteto dentro de um mesmo período construtivo. 

A partir de resultados e análises realizadas para a formação do trabalho consideramos que os 

dois arquitetos trabalham de formas diferentes e ousadas, Niemeyer procurar fazer uma arquitetura 

mais plástica e livre e ênfase na cultura, como em sua obra analisada a Catedral de Brasília, ele usa 

pilares de concreto como base estrutural, porém não se preocupa com a solução estrutural, já 

Artigas, engenheiro-arquiteto trabalha em suas obras uma arquitetura mais simples e funcional, o 

concreto como solução para estrutura e definição de forma, assim como sua obra analisada a 

FAUSP, que por si a forma e apenas consequência da solução estrutural. 

Com a realização deste trabalho, consideramos que o concreto armado, grande protagonista de 

inúmeras obras da arquitetura e engenharia, pode ser trabalhado de várias formas e estilos, 

cumprindo com o papel de solucionar grandes vãos e definição estrutural, o concreto também poder 

ser moldado e se tornar não apenas instrumento de solução e sim protagonista de grandes formas e 

obras. 
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