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RESUMO
A obra de Oscar Niemeyer é, aparentemente, muito conhecida. Suas origens
modernas o vinculam a Lucio Costa e a Le Corbusier. A cidade funcionalista
surgida no ideário do Movimento Moderno, idealizada na Ville Contemporaine e
Ville Radieuse, e construída em Brasília, responde circunstancialmente às
questões ambientais que se encontram na origem da cidade moderna: naquele
contexto a cidade industrial emergente é, por natureza, insalubre e os
desenhos que a corrigem negam por princípio seu caráter de concentração –
estritamente urbano. A contrapartida de cidade proposta expressa o desejo de
retorno à natureza: nela os edifícios situam-se dispersos em meio à vegetação
abundante. A partir da eliminação da divisão fundiária tradicional, são dispostos
edifícios livres das limitações do lote tradicional atendendo funcionalmente às
recomendações de insolação e ventilação adequadas.
No Centro Histórico de São Paulo foram construídos seis edifícios de autoria de
Oscar Niemeyer: Edifício e Galeria Califórnia, Eiffel, Triângulo, Montreal,
COPAN e Seguradoras – alguns em processo de tombamento. Este estudo
examina como estas idealidades modernas foram incorporadas e trabalhadas
nestes edifícios, sob as circunstâncias ditadas pela cidade tradicional:
sobretudo aquelas decorrentes de sua formação orgânica vinculada às
aberturas de ruas, formação de quadras irregulares e divisão fundiária
estruturada no lote individual. Deste ponto de vista são analisados: 1) As
implantações destes edifícios em função das legislações de época (código
sanitário/obras); 2) Os aspectos tipológicos e formais decorrentes da
conformação dos lotes; soluções do pavimento tipo e térreo.
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Abstract
Apparently, the work of Oscar Niemeyer is well known. Its modern sources are
connected to Lucio Costa and Le Corbusier’s conceptions. The city that
emerged from the modern movement, idealized in Ville Contemporaine and
Ville Radieuse, and built up in Brasilia, were the answer to environmental issues
that lie at the origin of the modern city: in that context the emerging industrial
city were, by nature, condemned as unhealthy. Its counterpart denies its
character by principle – strictly urban concentration. The modern city proposal
express the desire to return to nature: the buildings are scattered amidst
abundant vegetation. Ignoring the traditional land system, buildings are
arranged free of limitations of traditional urban grid, settled according to
adequate sun orientation and ventilation.
In São Paulo Downtown, Oscar Niemeyer designed six buildings in the Fifties:
California, Eiffel, Triangle, Montreal, COPAN and “Seguradoras” – some of
them being considered as city heritage. This paper examines how modernist
conception were incorporated and worked in these buildings, under the
circumstances dictated by traditional City: especially those arising from its
organic tissues of irregular land division courts and structured in individual lot.
From this point of view are examined: 1) deployments of these buildings in
accordance with the laws of the time (sanitary code/articles); 2) type and formal
aspects arising from the conformation of lots.

Palavras-Chave/keyword: Oscar Niemeyer
Arquitetura Moderna /Modern Architecture
Centro Histórico de São Paulo/Historical Center of
São Paulo

OSCAR NIEMEYER NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO1
O Centro Histórico de São Paulo e os muitos modernos nele existente
O Centro Histórico de São Paulo2 é formado por uma estrutura urbana e um
parque edificado que constituem um notável acervo de bens culturais. A
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estrutura urbana apresenta uma configuração que guarda relações com uma
ocupação que remonta as origens da formação da antiga vila colonial. Mas,
além disso, documenta as transformações sucessivas por que passou a
cidade, notadamente aquelas que testemunham sua transição de vila colonial a
cidade cosmopolita na virada do século XIX para o século XX. No decorrer de
cinco décadas, constrói-se sobre este tecido colonial, uma cidade préindustrial, sob o domínio da economia cafeeira, que em seguida se transforma
num de centro industrial importante.3
Nesse curto intervalo de tempo, ocorrem modificações substanciais no tecido
urbano, nos estilos arquitetônicos e na dimensão e altura das edificações.
Nesse processo, a estrutura viária e a divisão fundiária que remontam às
origens coloniais sofreram transformações para atender as novas demandas.
Apesar disso, o traçado da cidade tradicional deixou suas marcas de maneira
indelével sob a nova arquitetura da cidade que ali se erguia.
Parte considerável do conjunto edificado, de caráter predominante eclético – de
até seis pavimentos foi rapidamente substituído por edifícios mais altos, na sua
maioria, edifícios modernos, ou melhor, nas diversas modalidades de
modernos ali produzidos; um espectro que abarca edifícios despojados, de
caráter pragmático projetados por engenheiros aos estritamente vinculados às
correntes funcionalistas.
Assim, o Centro Histórico de São Paulo foi o lugar de convergência das mais
variadas correntes, idéias e fatos repletos de significados e ambigüidades tanto na determinação dos traçados viários, quanto na definição formal dos
edifícios.
Sobre estas transformações compareceram diversas idéias de moderno e de
modernização. Algumas consensuais como as preocupações com a
salubridade e a higiene das edificações, outras nem tanto, como as relativas à
concepção dos traçados das vias, parâmetros de ocupação e densidade. Da
cidade do café à cidade industrial transitavam tanto as idéias provenientes de
Haussmann como as de Camilo Sitte e Le Corbusier. Intervenções urbanísticas
significativas contemplaram realizações tão distintas quanto o Parque do
Anhangabaú, de 1911, do urbanista francês Joseph-Antoine Bouvard, e o
Plano de Avenidas, na década de 1930, implantado por Francisco Prestes
Maia. Na base desenvolvia-se uma industrialização acelerada, que promovia
um intenso crescimento populacional e uma notável verticalização.
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O Centro Histórico de São Paulo (CHSP) encontra-se sobre duas colinas, separadas pelo
Vale do Anhangabaú e circundado pelo primeiro perímetro de irradiação do Plano de Avenidas,
implantado por Francisco Prestes Maia (Av. São Luis, Ipiranga e Senador Queiróz).
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As teorias urbanísticas de Le Corbusier tiveram, aparentemente, pouca
influência na determinação dos rumos do Centro Histórico de São Paulo. O
mesmo não se pode dizer acerca de sua importância para a arquitetura
brasileira como um todo e, particularmente, para os edifícios projetados por
Oscar Niemeyer e outros tantos arquitetos brasileiros filiados ao movimento
moderno – que também deixaram obras no Centro Histórico de São Paulo.
Nestes casos, e principalmente nos projetos de Niemeyer, são evidentes as
influências derivadas do ideário corbusiano.
Embora no centro da cidade coexistam distintas manifestações da arquitetura,
são predominantes os edifícios altos e de caráter moderno: sejam eles de
feições modernizantes ou mais nitidamente racionalistas. Se nestes há uma
clara presença modernista, de estilo ou de técnica, no desenho das ruas e
quadras parece prevalecer uma trama característica da cidade histórica. Ali
uma arquitetura moderna baseada em novos parâmetros de aproveitamento do
solo se desenvolve sobre um tecido urbano e a uma divisão fundiária que a ela
resistiu impondo limites e condicionando resultados.
Por outro lado, pode ser um equívoco desconsiderar o papel das idéias
urbanísticas de Le Corbusier na produção de Niemeyer e de outros arquitetos
atuantes na cidade. É sempre oportuno ressaltar que os edifícios de Le
Corbusier, na primeira fase de sua obra, estão estritamente vinculados às suas
idéias de cidade. A rigor não se poderia desvinculá-los do contexto de suas
proposições: o esquema Dom-ino e o pavilhão do Espírito Novo são os
embriões dos Edifícios-Villas, que conformarão os paradigmas de sua “Uma
Cidade Contemporânea; para três milhões de pessoas”.
Le Corbusier em seus projetos teóricos de cidades, não trata os edifícios como
peças isoladas da estrutura que está sendo montada. Pelo contrário, os
edifícios, para habitação ou para os negócios (arranha-céus), estão articulados
em uma estrutura viária e num sistema fundiário que confronta a divisão
tradicional, buscando soluções adequadas em termos de insolação e
ventilação. Nas cidades idealizadas, a forma dos edifícios, sejam as lâminas à
rendent ou os arranha-céus, é decorrente das condições ótimas de orientação
solar, de maneira, a propiciar insolação diária a três fachadas: sul, leste e
oeste. Portanto, para se compreender os edifícios modernos no CHSP, é
preciso tomar em consideração este pressupostos.
Se a arquitetura de Niemeyer estabelece relações com a obra de Le Corbusier,
e por extensão com a arquitetura moderna, ela certamente partilha de boa
parte dos princípios formulados na Carta de Atenas. Aí nada mais paradoxal e
contraditório do que as observações e prescrições contidas na carta, se
confrontadas com o que ocorreu no Centro Histórico de São Paulo. A carta, sob
muitos aspectos, é uma antítese ao Centro de São Paulo.
Na carta o elenco de proposições é amplo. Inicialmente, afirma a condenação
peremptória da rua-corredor como raiz das mazelas da insalubridade, o
elemento da tradição que deve ser combatido e eliminado. Por decorrência,
são condenadas as construções situadas sobre os alinhamentos da rua ou
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sobre as divisas do lote: em outros termos, propõem-se uma nova divisão
fundiária e um traçado regulador que dê conta das novas questões de
circulação surgidas com advento da industrialização.
Na cidade ideal não há história, na Carta sim: porém, sob uma impiedosa visão
reformadora, sob os auspícios de uma salubridade que engendra um rigoroso e
por vezes sectário juízo de valor. Portanto, na Carta de Atenas aquilo que
consta como ponto de doutrina e objetivo a ser combatido, é no centro histórico
de São Paulo elemento constituinte, característico e formador.
Na primeira cidade ideal de Le Corbusier o centro é o cruzamento de um
complexo sistema de circulação, envolto por arranha-céus de negócios de 60
pavimentos (aproximadamente 200 metros) de altura. Coincidentemente, os
arranha-céus e edifícios altos de negócios, são a tipologia predominante no
centro de São Paulo. Todavia, estes edifícios não foram edificados
isoladamente um dos outros e envoltos por enorme área verde. Ao contrário,
eles ergueram-se lado a lado, colados e determinados pelas contingências da
divisão fundiária, da legislação e, principalmente, da rua: pois a partir dela são
determinadas alturas, ocupações e densidades – nos mesmos moldes da
verticalização e dos arranha-céus de Nova York4.
Os objetos-tipo e os contextos pré-existentes
Le Corbusier foi uma personalidade complexa e multifacetada, assim como sua
arquitetura e suas proposições. Ele caminhou pela utopia com plena
consciência de sua empreitada e de suas limitações, manifestadas, muitas
vezes, em suas obras em contextos urbanos pré-existentes. Alan Colquhoun
analisa algumas delas em “As estratégias dos grands-travaux”, em especial o
Centrosoyus, em Moscou, e a Citè de Refuge, em Paris (Colquhoum, p. 125139, 2004). Estes edifícios formaram, do seu ponto de vista, “complexos que
supõem a escala e a textura de fragmentos urbanos.” Na seqüência, observa
tendência de “Le Corbusier a tratar cada um dos projetos não somente com
solução para determinado conjunto de problemas, mas também como um
protótipo em uma nova configuração urbana”.
Não obstante, estes edifícios se tornam híbridos, pois hesitam entre o status de
objetos-tipos ou órgãos dentro de nova cidade e as dificuldades de textura na
zona urbana, onde estes objetos podem se destacar como figuras. Nestas
circunstâncias, estes edifícios deveriam adaptar-se a um contexto urbano
específico, expressar um caráter simbólico e ser representante de um tipo.
Estes problemas enfrentados por Le Corbusier estenderam-se para além da
Europa, alcançando realidades como a do Brasil: o projeto do Ministério da
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Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, em conjunto com arquitetos
brasileiros, é sintomático. Mais do que isso, é exemplar.
Esta relação conflituosa entre o edifício moderno (concebido na cidade
moderna) e a cidade histórica e seus edifícios já fora abordada por Colin Rowe
e Fred Koetter em “Ciudad Collage”5.
No ensaio ‘La crisis del objeto: dificultades de textura”, Rowe e Koetter
esboçam uma teoria e uma crítica à cidade moderna. O arcabouço de fundo é
a teoria da Gestalt manifestada através dos mapas de figura e fundo (ou sólido
e vazio): confrontando a cidade tradicional e a cidade moderna através do
recurso que preenche as massas construídas. Os edifícios modernos e a
cidade moderna, nos termos dos autores, promoveram aquilo que chamaram
de “A crise do objeto”. Ou seja, na cidade tradicional que possui elementos
primários como lote, quadra, rua e praça, que se desenvolveram ao longo de
um longo período, aquilo que se identifica ou se nomeia como figura é o
espaço público; desenhado pelo conjunto dos edifícios. Ao contrário, na cidade
moderna (sobretudo a idealizada), a figura passa a ser o edifício: por
decorrência, tem-se a desvalorização ou descaracterização daquilo que se
denomina como espaço público. Através do novo ideário funcionalista e de
legislações próprias tem origem uma cidade na qual os edifícios
progressivamente isolaram-se no lote. Neste sentido, uma linguagem
arquitetônica nova encontra termos adequados para manifestar plenamente
sua expressão por meio de um objeto solto no espaço. A crise do objeto seria,
então, a incapacidade do edifício moderno de sugerir ou conformar o espaço
público; tão bem delimitado nas nuances das espacialidades contidas na
cidade tradicional.
Parte expressiva da produção da Arquitetura Moderna Brasileira assimilou esta
experiência e buscou desenvolvê-la no interior da cidade pré-existente,
confrontando-se com seus parâmetros, aproveitando situações propícias ou
afirmando seus preceitos em confronto com as imposições da morfologia
urbana pré-existente. É esta a circunstância examinada a seguir, em especial a
partir das obras realizadas por Oscar Niemeyer em São Paulo, a saber: o
Edifício e Galeria Califórnia, Montreal, Eifell, Triângulo, COPAN e Seguradoras.
Edifício e galeria Califórnia
O projeto do Edifício e Galeria Califórnia, de Oscar Niemayer e Carlos Lemos,
foi realizado em 1951. Situado em área de intensa transformação no centro de
São Paulo, o empreendimento, dado seu porte, exigiu o remembramento de
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lotes que se estendem da Rua Barão de Itapetininga à Rua Dom José de
Barros: dando lugar a uma implantação singular, que permitiu alta densidade
associada à permeabilidade do interior da quadra.
Como muitos edifícios no centro da cidade, o edifício e galeria Califórnia é o
resultado dos novos parâmetros de ocupação. Para atender as exigências das
normas e visando obter o maior aproveitamento possível, foi implantado junto
aos alinhamentos do lote, ocupando toda a extensão das faces lindeiras às
duas ruas limítrofes. Cada uma destas faces foi desenvolvida até a altura
máxima determinada pela largura do logradouro. Definida a volumetria das
testadas do lote, a parte interna foi conformada mediante a distribuição dos
conjuntos de escritórios em quatro alas distintas, voltadas para um grande pátio
interno. Uma bateria de seis elevadores, situada no vértice interno do lote
concentra a circulação vertical. Os corredores de acesso aos escritórios,
embora extensos, são largos e se beneficiam de aberturas nos intervalos dos
blocos de escritórios.
Todavia, a realização desta configuração geométrica não foi tarefa simples,
pois o ajuste de cada um dos blocos foi condicionado por vários fatores. Na
face voltada para a Rua Barão de Itapetininga, acima da galeria cujo pé direito
é de 8,40m, o edifício alcança 10 andares de altura, prosseguindo com o
acréscimo de mais três pavimentos, mediante recuos sucessivos, do que
resulta a forma chanfrada que arremata a parte superior do volume. Na face
voltada para a Rua Dom José de Barros, sobre uma galeria mais baixa, devido
às diferenças de nível das soleiras, o edifício atingiu 8 andares no alinhamento.
Porém, o desenvolvimento vertical prossegue com o acréscimo de mais cinco
pavimentos, mediante um único recuo. Dessa forma, as duas faces dos blocos
voltados para o pátio interno igualam-se entre si e aos demais blocos, do que
resultam 13 pavimentos para todo o conjunto.
O intenso aproveitamento da área e as imposições de uma norma urbanística
rígida, não impediram a adoção de muitos dos dispositivos característicos da
arquitetura moderna. Tampouco foram capazes de constranger o
desenvolvimento formal de uma obra que soube conciliar os imperativos de
aproveitamento imobiliário com um notável resultado arquitetônico. Assim, a
elegante presença da volumetria das fachadas externas, acentuada pela
marcação das linhas horizontais, contrasta com a expressão vigorosa e
plasticamente dominante dos elementos de sustentação característicos
daquele período: os pilares em “V”. Correspondente ao pé-direito destas
grandes estruturas de transição, o embasamento do conjunto é atravessado no
pavimento térreo, por uma galeria que interliga as duas ruas. Ao longo deste
percurso, o movimento sinuoso das vitrines das lojas, reiterado pelo desenho
livre do forro, faz o contraponto à rigidez da seqüência alinhada dos pilares
internos de sustentação.
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O edifício e galeria Califórnia reinterpreta uma quadra moderna consolidada
sob um tecido pré-existente, originário da segunda metade do século XIX.
Como já destacado, sua forma arquitetônica resultou da configuração do lote e
das normas urbanísticas então vigentes. Sua volumetria dá continuidade e
completa a ocupação característica das Ruas Dom José de Barros e Barão de
Itapetininga, especialmente esta última, cuja massa edificada constitui um
notável conjunto contínuo de edificações de mesma implantação e altura.
Estes condicionamentos, porém, não são propícios à adoção de determinados
preceitos da arquitetura tal como o desenvolvimento de volumes autônomos
sobre o embasamento. Tratando-se, ademais, de um empreendimento
comercial, não é possível tampouco a liberação integral do térreo pelo sistema
de pilotis. Não obstante, ainda que de forma contida ou híbrida tais dimensões
encontram lugar na obra realizada. De um lado, a subdivisão dos blocos em
prismas trapezoidais parece querer torná-los formas autônomas. Se a solução
é parcial o benefício para a melhoria da iluminação de algumas partes,
notadamente dos corredores é inegável. Se não é possível adotar
integralmente a solução de pilotis, o princípio fundamental deste dispositivo foi
alcançado, uma vez que a presença da galeria restitui à cidade o nível do chão
sob a forma de espaço de utilização pública.
Este edifício, cuja forma arquitetônica parece ser o resultado de uma tensão
entre as normas e parâmetros tradicionais e o impulso para adoção dos
princípios da Arquitetura Moderna, alcançou, pragmaticamente, por meio de um
pátio interno, uma solução de alta qualidade para iluminação e aeração de
suas faces internas. Trata-se de um miolo de quadra que surge não como a
área remanescente de edificações voltadas para as ruas, mas como elemento
partícipe da arquitetura do edifício, cujas faces internas são animadas pelas
fachadas dos blocos que para elas se voltam (figuras 1 e 2)
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Figura 1 e 2: Edifício e Galeria Califórnia

Edifício Triângulo
O edifício triângulo6 ,1953, é um caso muito especial no Centro Histórico. Ele
foi construído em uma área que remonta às origens da fundação da cidade.
Mais do que isso, o seu lote é, na verdade, uma pequena quadra, cuja forma já
se encontrava delineada nas primeiras cartas de São Paulo, que datam do
6
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início do século XIX. Esta pequena quadra foi ocupada por inteiro pelo edifício
que a multiplica dezessete vezes. Assim, nasceu um edifício cuja forma retém
em sua volumetria uma antiga forma colonial.
Na carta de 1810 (Engº Rufino José Felizardo e Costa) a quadra já está
delimitada: sua forma é representada como um triângulo retângulo: com um
pequeno chanfro quase imperceptível. Em cartas subsequentes, este pequeno
chanfro é mais ou menos ampliado, conforme precisão da planta – porém sem
mudanças significativas. Na carta de 1841 (C.A. Bresser) a quadra assume sua
forma quase definitiva: um trapézio de origem triangular. Neste momento, a
espacialidade a sua volta, também, já estava praticamente determinada.
Circundavam a quadra: a igreja da Misericórdia e seu largo (hoje Lardo da
Misericórdia), Rua Direita, Rua do Ouvidor (José Bonifácio), Rua da Cruz Preta
(Quintino Bocaiúva). Nos anos seguintes, pequenas retificações no traçado
das ruas pouco modificaram seu formato de origem.
Se o edifício Triângulo guarda a memória do lote, sua volumetria final pode ser
entendida como uma extrusão literal do lote: ou seja, a fôrma (ou molde) da
qual surgiu a volumetria final foi “desenhada” tanto pela forma da quadra
quanto pela legislação da época. Sua volumetria final reflete estas
condicionantes: em última instância, construiu-se o máximo que se podia no
exíguo lote de 331m².
Como foi, então, possível construir um edifício nestas condições?
Uma primeira razão se encontra na formação das cidades de origem
portuguesas, essencialmente patrimonialistas: fato que pode explicar uma
pequena quadra “perdida” e cercada por ruas de todos os lados. Outra, mais
concreta, encontra-se na legislação da época (Código Arthur Saboya) que
exigia recuos somente a partir de determinadas alturas. No caso do Triângulo,
em ruas com largura superior a 12 metros se podia construir no alinhamento
até duas e meia vezes a largura da rua. Como o lote estava cercado por
diversas ruas, optou-se evidentemente pela maior largura ( 20 metros), que no
caso, correspondia a uma diagonal entre uma ponta do terreno e a esquina
oposta, no encontro das ruas José Bonifácio e Quintino Bocaiúva. Esta
distância multiplicada pelo índice permitia nos alinhamentos alturas máximas
de 50 metros. Altura que corresponde exatamente à primeira volumetria (ou
corpo principal) do edifício. Depois desta altura exigiam-se pavimentos
recuados: por isso os últimos três pavimentos do edifício são recuados. O
artigo 2 do Decreto-Lei nº 92 estipulava altura máxima de 60 m para edifícios
construídos em ruas com largura máxima até 18 metros, mas estes deveriam
atender a um recuo lateral de 2,50 metros, a partir da altura de 40 metros.
Se a volumetria do Edifício Triângulo se explica, em parte, pelas contingências
externas, ou pelo emaranhado de leis da cidade, outras, só confirmam tais
circunstâncias: na cidade tradicional o chão é destinado ao comércio. No
triângulo o pavimento térreo não foge à regra; é destinado a lojas comerciais
que se prolongam no 1º subsolo e no 2º pavimento. O acesso aos elevadores
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está posicionado no 1º subsolo, liberando desta maneira mais área útil para o
comércio, no exíguo pavimento térreo.
Não há dúvidas de o que edifício é fruto de uma extrusão forçada do lote: a
forma arredondada do edifício reproduz fielmente as concordâncias das curvas
do lote . Entretanto, para além destas circunstâncias, houve a afirmação de
uma linguagem moderna, expressa na estrutura independente, na planta livre,
na fachada livre e no para-sol (figuras 3 e 4).

Figura 3 e 4: Edifício Triângulo

Edifício Eiffel
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Um olhar sobre o Edifício Eiffel,1956, na atual Praça da República, no
denominado Centro Novo de São Paulo, não revela de imediato o que está por
de trás de sua forma. Tampouco sua filiação direta ao arranha-céu Cartesiano
(1938) e muito menos a conformação do lote.
A Praça da República ocupa o antigo Largo dos Curros, cujas primeiras
demarcações já estão presentes nas plantas da cidade de São Paulo de 1810
(Engº Rufino José Felizardo e Costa). Nas cartas de 1841(C.A. Bresser) e 1842
(J. Jacques da Costa Ourique) encontra-se definida com a denominação
Campo dos Curros vindo, posteriormente se chamar Largo 7 de Abril. Em carta
de 1890 de Jules Martin aparece com a atual denominação com seus limites já
perfeitamente definidos. O mapa cadastral SARA-Brasil (1930) reitera esta
conformação, acrescida porém do edifício da Escola Normal e respectivo
Jardim de Infância. Em 1940, quando da realização do Plano de Avenidas do
engenheiro Prestes Maia, seu traçado é novamente modificado. O
prolongamento da Av. São Luiz implicou na demolição do Jardim de Infância e
na redefinição de três quadras adjacentes. De uma delas, acertados os cortes
de alinhamento das vias, surgiu o terreno - de forma triangular - onde hoje se
encontra o Edifício Eiffel.
O edifício é de uso habitacional com apartamentos de piso duplo, de três e dois
dormitórios: nos pavimentos térreos, sobreloja e 1º andar o uso é destinado ao
comércio. Um subsolo para garagem complementa o programa.
Um programa, um lote triangular e uma legislação – que estimulava a
verticalização e o máximo aproveitamento do lote – compõem os ingredientes a
serem considerados pelo projeto arquitetônico. Em resposta a estas demandas,
Oscar Niemeyer, com colaboração de Carlos Lemos, adota o modelo do
arranha-céu cartesiano: uma transposição direta sujeita, porém, aos
imperativos das condições locais.
O arranha-céu cartesiano é uma variação do arranha-céu cruciforme proposto
para a Cidade Contemporânea. Como estrutura formal já aparece em alguns
estudos para habitação por volta de 1935. Foram esboçados como solução
crítica aos arranha-céus de Nova York, depois que Le Corbusier vivencia pela
primeira vez a possibilidade técnica e concreta da verticalização na América.
Em “What is the problem of America?”, o arranha-céu cartesiano é apresentado
como célula de uma reformulação urbana para a ilha de Manhattan; como
vários projetos de Corbusier, nasce articulado a uma idéia de cidade.
Dois pontos devem ser salientados nessa proposta de Corbusier: a forma
universal e abstrata do arranha-céu e sua total independência em relação a
rua, ou a qualquer limitaçã normativa dela decorrente.
A forma do arranha-céu cartesiano tem sua origem num exercício de
especulação geométrica. Um triângulo retângulo estruturado a partir da
bissetriz do ângulo reto. Por este eixo central – coincidente com a orientação
norte-sul – nasce um bloco articulado perpendicularmente a uma grande lâmina
horizontal que se desdobra a 45º nas duas extremidades, gerando outros dois
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corpos articulados. Esta forma foi concebida de modo a permitir alcançar
condições ótimas de iluminação e insolação para suas cinco fachadas, ao invés
de três, conforme esboçados nas soluções à rendents da Vila Contemporânea.
Os edifícios encontram-se soltos e isolados no espaço, distante um dos outros
e dispostos no interior de grandes quadras com vegetação abundante.
Dados estes pressupostos, caberia perguntar como Niemeyer poderia se
apropriar de tal modelo para um contexto pré-existente nitidamente adverso às
idealidades nele contidas?
Em relação à orientação, no caso do Eiffel a linha norte-sul coincide com um
dos catetos, portanto, encontra-se deslocada a 45º da posição ideal sugerida
no arranha-céu cartesiano. Porém, esta diferença não chega a constituir
problema no caso das condições encontradas em São Paulo, pois propicia três
orientações satisfatórias para as fachadas: norte, nordeste e leste.
Um segundo aspecto a considerar refere-se a definição da volumetria final.
Neste caso, a alterações volumétricas foram maiores, não sendo possível
manter a conformação de um único bloco trapezoidal numa mesma altura,
como nas diversas formas derivadas do arranha-céu cartesiano. Um corpo
central eleva-se acima dos demais, no dobro de suas alturas.
A legislação da época estabelecia limites de altura, em função da dimensão
dos logradouros, a partir dos quais eram admitidos escalonamentos
progressivos. No caso do Eiffel, um edifício de esquina, havia três requisitos
diferentes a serem conciliados. Dois relativos às ruas laterais e um terceiro em
relação à Praça da República. Uma dificuldade a mais se apresentava: as ruas
Araújo e Marques de Itú não possuíam a mesma largura. Portanto, as alturas
de cada uma das partes constitutivas do edifício, voltadas para elas, seriam
diferentes se mantidos os alinhamentos frontais na divisa do lote. Então era
comum a ocorrência de edifícios com variações de volumetria em
conseqüência de ruas com largura desiguais. Na face voltada para a República
a legislação permitia que as construções atingissem até 80 metros7.
A solução adotada por Niemeyer procurou conciliar legislação e máximo
aproveitamento, sacrificando a uniformidade volumétrica presente nos projetos
do arranha-céu cartesiano. Por isso, a configuração final do Eiffel resultou na
expressão de três corpos. Dois iguais, definidos pela altura da rua de menor
largura (Rua Araújo) e um a torre maior de aproximadamente 80 metros.
A uniformidade e simetria foram prejudicadas na elevação das massas, porém
nas soluções de plantas elas se mantiveram coesas até aonde a legislação
permitia pois, o que se prolonga a partir do 12º pavimento, são a torre mais
elevada e o corpo saliente da circulação.
O arranha-céu cartesiano encontra-se isolado na quadra. O Eiffel, ao contrário,
acha-se amarrado aos limites do lote. Esta condição retira do edifício parte de
7

Decreto-lei nº 92, de Maio de 1941.
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sua condição de figura na trama urbana, embora, sob determinados pontos de
vista a torre se apresenta destacada, aparentando força expressiva autônoma.
Todavia, o edifício como objeto solto no espaço, como figura, nos termos de Le
Corbusier não acontece inteiramente neste caso, não só pelas amarras do lote,
mas também pelo uso destinado ao pavimento térreo, que substitui os
paradigmáticos pilotis por uma galeria comercial nos moldes da configuração
urbana tradicional.
Se o térreo ancora o edifício à cidade, outras soluções o aproximam dos tipos e
esquemas propostos por Le Corbusier: tanto contido nas variações de plantas
em torno do arranha-céu cartesiano, quanto a outras tipologias e esquemas: os
apartamentos duplex – com circulação horizontal alternada, de dois em dois
pisos – o sistema de circulação vertical, a fachada livre e a estrutura
independente (figuras 5 e 6).

Figura 5 e 6: Edifício Eiffel
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O Edifício COPAN
O edifício COPAN,1951, é conhecido por sua forma plástica. Em qualquer
registro visual do centro da cidade sua presença se destaca. As curvas
contínuas de suas superfícies contrastam fortemente com a massa compacta
do aglomerado de edifícios vizinhos.
Mas, a disposição contínua de desenvolvimento linear sugere outros
precedentes. O edifício Viaduto de Le Corbusier seria possivelmente o
protótipo de sua concepção, seja a partir das formulações pioneiras das
propostas para o Rio de Janeiro, seja os desenvolvimentos ulteriores em Argel.
Faz lembrar também algumas experiências locais bem sucedidas como os
conjuntos habitacionais da Gávea e de Pedregulho de A. E. Reydi. Mas a
semelhança é apenas tópica, uma vez que no COPAN, não se aplicam o
contexto da paisagem montanhosa em que se implantaram os edifícios de
Reydi, nem o sentido de mega-estrutura que conjuga edifício e sistema de
circulação viária de Le Corbusier. Do mesmo modo, a estruturação funcional do
edifício COPAN não utiliza a assim chamada ¨rua interna¨, nem foi concebido
para interligar um ponto a outro de seus extremos como ocorre nos
precedentes citados.
Nestas condições que sentido poderia ter esta forma? A primeira vista trata-se
apenas de um segmento interrompido de uma estrutura linear, um fragmento
daquilo que poderia ser o impulso que lhe deu origem. Manifesta, assim, uma
autonomia de sentido como se existisse por si só, como se houvesse nascido
pelo ato gratuito de seu criador: a forma pela forma.
Porém, se sua origem pode parecer o resultado de um impulso arbitrário, sua
gênese demonstra o contrário.
Para a sua compreensão é necessário tomar como referência o desenho do
terreno no qual o edifício se implantou. Trata-se de uma gleba obtida da
reunificação de vários lotes que anteriormente continham vários tipos de uso,
seja edifícios habitacionais pertencentes a uma antiga vila residencial, seja
áreas maiores ocupadas por instalações de serviços. Delimitados pela Avenida
Ipiranga e pela Rua Araújo, a área continha ainda uma alameda interna que
servia às residências, a qual, por sua vez, se conectava com a Avenida São
Luiz. A própria Avenida Ipiranga é de abertura recente, parte do programa de
melhorias urbanas do Prefeito Prestes Maia. A geometria do terreno pode ser
percebida na carta SARA-Brasil, de 1930. Por ela se verificam as
características do parcelamento pré-existente e a configuração do polígono
resultante da reunificação de lotes que permitiu a realização do
empreendimento. Esta condição privilegiada, aliada ao requisito da insolação,
favoreceu a uma disposição voltada para a avenida principal, induzindo,
possivelmente, à acomodação da massa edificada à geometria das linhas
limítrofes do terreno.
Um primeiro estudo, elaborado pelo escritório norte-americano Holabird, Root &
Burgee, do qual persiste apenas um registro publicado pelo jornal a Folha da
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Manhã, demonstra claramente esta escolha. O empreendimento inicialmente
pretendido é constituído de três blocos cuja disposição se ajusta aos limites do
terreno. A maquete apresenta um conjunto composto de três blocos sob a
forma de lâminas verticais implantadas sobre um bloco de embasamento que
reúne todo o conjunto, cuja disposição se ajusta aos limites dos fundos do lote,
liberando a maior frente possível para as faces voltadas para a avenida.
A esbeltez destas lâminas e o movimento sugestivo de sua distribuição
parecem ter conduzido à forma final adotada pelo projeto de Oscar Niemeyer,
reinterpretada, porém, numa forma totalizante, que suaviza as bruscas
mudanças de ângulo à rendant de Le Corbusier.
O conjunto compreendia um ambicioso programa que conjugava dois blocos
distintos, um destinado ao uso residencial e outro à atividade hoteleira. A
viabilidade do empreendimento dependia de uma escala até então sem
precedentes e o conjunto de instalações do “Maciço Turístico do COPAN”,
como então era chamado, compreendia além do hotel e do edifício residencial
um vasto programa de atividades.
O projeto de Oscar Niemeyer teve pelo menos duas versões. Na primeira, o
edifício do hotel se destaca pelo desenvolvimento vertical mais acentuado
enquanto a segunda é aquela em que o edifício residencial se projeta com
altura maior. Em ambas alternativas o conjunto era composto por um
embasamento atravessado por uma rua interna, gerando dois volumes
independentes, porém integrados no nível do terraço, de modo que moradores
e hóspedes pudessem desfrutar livremente dos serviços oferecidos tanto no
hotel como no conjunto residencial.
O edifício do hotel, nunca construído, conheceu ainda uma terceira versão, de
autoria do arquiteto Henrique Mindlin. Em seu lugar, foi realizado, anos mais
tarde, um edifício administrativo que guarda relações com o conjunto original
apenas em suas proporções.
Embora os primeiros estudos tenham sido elaborados no final de 1951, o
projeto foi submetido à aprovação da municipalidade em 1952, conforme
documenta o Processo nº 81482/62 (folha 11). A análise feita se detém sobre
os parâmetros de ocupação do terreno, correspondente a cerca de 30% da
área do lote, sendo admitida para esta projeção uma altura máxima não
superior a 115 metros (decreto-Lei 41/40). O edifício atendia a este requisito,
pois sua altura se limitou a 107 metros de altura.
O edifício residencial é composto de apartamentos para atender a todo tipo de
demanda das pequenas unidades, quarto e sala conjugados àqueles de
grandes dimensões, setorizados segundo distintas prumadas. Trata-se de uma
obra de grandes dimensões, inicialmente prevista com 896 apartamentos e 112
lojas.
O programa residencial do edifício contemplava grande diversidade de tipos
habitacionais, da habitação mínima ao apartamento de luxo. Esta diversidade
de tipos se distribuía em uma mesma torre de dimensões constantes, apesar
16

do movimento das curvas. Cada tipo ou grupo de tipos distintos foi distribuído
em torno dos núcleos dos elevadores constituídos de seis prumadas.
A dimensão constante da lâmina não favoreceu a boa resolução de algumas
das unidades como se verifica no caso dos apartamentos do Bloco A, de dois
quartos, devido a profundidade excessiva do pavimento, causando deficiências
de iluminação e ventilação em alguns compartimentos. O alinhamento das
paredes divisórias de algumas unidades, não coincide a modulação da
estrutura de sustentação das placas horizontais de sombreamento das
fachadas. Esta condição, aliada à profundidade excessiva destes dispositivos,
constitui um dos fatores que perturba o desfrute dos grandes vãos
envidraçados dos apartamentos.
O bloco horizontal foi realizado em vários de seus aspectos, mas ficou truncado
pela ausência de continuidade inicialmente prevista com a construção do hotel.
Porém, nada assegura que sua realização fosse capaz de garantir vitalidade de
sua apropriação pelo uso. Quanto ao terraço, todo o sentido de área contínua
de lazer partilhada entre as duas estruturas se perdeu com a ausência de sua
ligação com o hotel. Assim, este espaço de transição entre o edifício
residencial e sua base tem se mantido ocioso e, quando ocupado, nele se
desenvolvem apenas atividades estranhas à vida do condomínio. No piso
térreo, se a galeria e as lojas comerciais persistem em atividade, elas não
constituem fator de grande atração de público. A permeabilidade dos espaços
ao nível das vias públicas é sem dúvida um aspecto positivo de sua
configuração. Mas, tal característica não é suficiente para estimular uma
apropriação mais intensa de seus espaços. Talvez mesmo pela excessiva
permeabilidade, ao contrário de fazer convergir os fluxos de circulação sua
organização parece ter o efeito difuso de favorecer à dispersão.
O plano de massas inicialmente previsto afinal se realizou. Porém, o contraste
entre o volume prismático e a forma ondulante que o envolve é tal que não
parecem fazer parte de um conjunto. Da mesma forma, a mudança radical de
uso de hotel para edifício administrativo em nada contribuiu para tornar as
partes coesas.
Por outro lado, muito tem sido dito a respeito da concepção deste conjunto e do
suposto propósito de recriar, nos limites do empreendimento, o programa de
uma pequena cidade. Tais atribuições, na verdade, parecem corresponder
mais às projeções de seus analistas do que aos propósitos que motivaram a
formulação do projeto. Mais do que formulações de cunho utópico ou a
experimentação dos modelos propugnados pelos arquitetos das vanguardas
modernas, o COPAN constituía um produto imobiliário claramente inspirado na
experiência de construções de larga escala norte americanas. As grandes
dimensões constituem um problema da escala necessária a multiplicar ao
máximo a rentabilidade do empreendimento. O programa diversificado de
atividades tem como objetivo potencializar o atendimento de serviços e,
conseqüentemente, ampliar o valor comercial da obra.

17

Seus atributos parecem residir mais em sua forma plástica que na qualidade de
suas unidades internas e nas relações que possam a partir delas se
estabelecer. Este é, certamente, um dos fatores que tem contribuído para a
viabilidade desta enorme estrutura residencial. A figura predomina sobre a
textura. O objeto autônomo e a forma escultórica se destacam como foco de
atenção e de identidade. Morar no COPAN significa partilhar do sentido desta
atribuição. Mas se trata de uma relação passiva, de caráter apenas
contemplativo, distinta daquelas que se oferece com a participação direta do
usuário, tal como ainda ocorre com grande vitalidade nas demais galerias
existentes no centro da cidade (figuras 7 e 8).

Figura 7 e 8: Edifício COPAN
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Edifício Montreal
O edifício Montreal, 1954, ocupa a esquina formada pelas Avenidas Ipiranga e
Cásper Líbero: antiga Rua da Conceição que ligava o Triângulo Histórico à
Estação da Luz. Mais uma vez, sobre o tecido da cidade colonial o programa
de abertura de grandes avenidas, realizado na década de 30, pelo prefeito
Prestes Maia, reformulou as feições urbanas: entretanto, esse traçado ainda
permanece configurado nos mesmos termos; a despeito de verticalizações e
eventuais alargamentos de vias. No contexto dessas transformações
inscrevem-se alguns dos exemplares da nova arquitetura. Se essas melhorias
urbanas se dão já no marco de uma cidade cosmopolita de perfil industrial,
submetida ao dinamismo de um intenso crescimento populacional, as
transformações ocorridas ainda guardam relações com os paradigmas
urbanísticos ainda vinculados às concepções de Hausmann e Camilo Site.
Assim, apesar de ter se tornado imperativo viabilizar a circulação urbana e o
aumento da densidade, os parâmetros de ocupação dos lotes pressupõem a
homogeneidade de morfologia urbana, embora o aproveitamento dos lotes seja
determinado pela largura dos logradouros.
No caso do edifício Montreal, por se tratar de um imóvel de esquina, é possível
alcançar grande desenvolvimento em altura: 80 m. Embora relativamente
restrito em suas dimensões, o terreno se beneficia de uma orientação muito
favorável sob o aspecto da insolação para um edifício residencial: a face norte
encontra-se na inflexão da esquina. Da mesma forma, a posição de esquina
permite o destaque da volumetria, permitindo ao observador desfrutar amplas
visuais. Por outro lado, sua forma trapezoidal, com três faces voltadas para as
vias públicas, permitiria examinar várias alternativas de implantação do edifício,
em particular aquelas que permitiriam desenvolver um volume autônomo em
relação à massa contínua da ocupação predominante no quarteirão. Contudo,
a escolha do arquiteto foi por definir o volume do edifício implantado sobre os
alinhamentos prediais: condições que permitiam maior aproveitamento do lote8.
Projetando-se dentro das normas dos alinhamentos, foi proposto como solução
final um volume encurvado de 22 pavimentos e dois outros complementares –
quase imperceptíveis – a uma altura correspondente a 39 m ou 11 andares: um
voltado para a Avenida Ipiranga, outro para a Cásper Líbero. O corpo elevado
dobrando a esquina se explica, como em outras situações mencionadas, pela
possibilidade de rebatimento da volumetria pela via mais largura até a
profundidade de 20 m9; depois dessa distância era obrigatória ater-se ao
gabarito no alinhamento conforme solução adotada nos corpos menores. Dada

8

Situado no ponto de convergência de três grandes avenidas esse edifício corresponde, sem
muitas variações, a outro projeto realizado no mesmo período em Belo Horizonte, para o Banco
Mineiro da Produção. A diferença, nesse caso, é que se trata de um edifício residencial.
9

o

o

Art. 4, § 1 , Decreto-lei n 92, de 2 de maio de 1941.
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à condição de esquina não foi necessário cumprir dispositivo que exigia recuo
lateral mínimo de 2,5 m acima de 39 m.
Essa obra também conheceu dois projetos distintos sem que suas diferenças
se repercutissem em alterações na volumetria externa e no partido volumétrico
do edifício.
A primeira versão do projeto propunha a implantação da caixa de elevadores
na face junto às divisas do terreno de modo que o acesso aos apartamentos se
fazia por um corredor distribuído ao longo das unidades. Essa alternativa previa
apartamentos-tipo dúplex, de dois pavimentos, quartos na parte superior, sala,
cozinha e lavanderia no pavimento inferior. A linha de circulação à volta das
unidades ocorreria alternada a cada dois pavimentos. A solução era
engenhosa, porém, sendo as unidades de pequenas dimensões, resultava uma
solução um pouco constrangida pelos limites de dimensões do lote e do poço
interno, de proporções reduzidas em relação à altura de 22 andares.
Porém, o que de fato se realizou foi um segundo projeto, com apartamentos de
quarto e sala conjugada. Nesse caso, a torre de elevadores foi deslocada para
o centro do triângulo o que, embora diminua a extensão dos corredores,
acabou por prejudicar ainda mais as já reduzidas dimensões do poço interno.
Tratando-se de edifício para finalidades comerciais o aproveitamento do imóvel
é levado até o último limite, seja em termos de gabarito e taxa de ocupação,
seja em relação ao agenciamento de algumas de suas partes. A fim de permitir
o máximo aproveitamento do pavimento térreo para lojas comerciais, o saguão
de acesso foi localizado no subsolo do edifício, a exemplo do Edifício Triângulo.
Assim, as soluções de projeto nascem comprometidas sob vários aspectos,
não apenas em relação às necessidades comerciais e às demandas de
mercado, mas subordinadas às normas urbanísticas e seus parâmetros
reguladores. Nesses limites, a possibilidade do desenvolvimento de
determinados pressupostos da arquitetura moderna se defronta com as
exigências de ordem prática. Nem por isso o resultado arquitetônico deixa de
alcançar êxito e revelar, muitas vezes, resultados inesperados. Em alguns
casos, como nesse edifício, chega mesmo a haver considerável autonomia
entre forma e conteúdo, entre solução plástica e compromissos pragmáticos. O
desenho dos brises e a hierarquia no tratamento entre volumetrias sublinham a
intenção da forma autônoma. Nessa condição os brises como elementos
centrais de uma linguagem moderna e brasileira são empregados tanto como
função de sombreamento, mas também como elemento de arquitetura que faz
ou promove a continuidade da massa que se quer independente. Chama
atenção a interrupção das abas horizontais dos brises na fachada nordeste
voltada para a Avenida Ipiranga; ou melhor, sua extensão na fachada leste
voltada para a Cásper Líbero. No caso, talvez tenha se privilegiado a unidade
formal quando tomada pelas visuais provenientes da Cásper Líbero no sentido
de seu encontro com a Senador Queiróz (figura 9 e 10).
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Figura 9 e 10: Edifício Montreal
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Edifício Seguradoras
O edifício Seguradoras localiza-se na Avenida São João no 313. Seu alvará de
construção data de 1958. Essa foi a última obra projetada por Niemeyer no
Centro Histórico de São Paulo: trata-se de uma obra construída em terreno
situado em meio de quadra. Portanto, uma situação bastante comum, que
abarca considerável variação tipologia.
A Avenida São João é sulco marcado e identificável na cartografia de São
Paulo desde seus primórdios: nascendo no Largo do Rosário e transpondo o
Anhangabaú foi por muito tempo a saída para incursões rumo ao Oeste.
Durante o século XIX passou por consideráveis padrões de ocupação. O lote
do edifício Seguradoras encontra-se no primeiro trecho depois de transposto o
vale do Anhangabaú. Confrontando-se os mapas de 1881 e Vasp-Cruzeiro
percebe-se que um padrão dos lotes estreitos permaneceu. No Sara-Brasil
produzido entre os dois não fica claro a divisão dos lotes: mas pelas fotos de
época se deduz que o padrão ainda permanecia sob uma mesma massa
construída. A profundidade dos lotes ficou pouco alterada. No mapa VaspCruzeiro identifica-se com clareza o lote que dará origem ao Seguradoras: com
certeza fruto de um remembramento. A particularidade desse lote está
justamente na sua regularidade: grosso modo, apenas a divisa dos fundos
apresenta uma leve inclinação; as demais são ortogonais – condição pouco
comum no centro.
Se o lote facilitava pela regularidade o projeto, sua profundidade e largura,
somadas às normas legais nem tanto. Em decorrência desses fatores foram
propostos para o edifício dois corpos de alturas diferentes intermediados por
pátio de iluminação entre eles. O bloco mais alto, de frente para a avenida,
tem dois estágios: um primeiro de 39 m, que compreende o térreo e mais 12
andares e um segundo que atinge os 80 m permitidos, mantendo-se os recuos
laterais. No corpo voltado para os fundos, a altura se limitou aos 39 m. Nesse
bloco a torre não vai mais alto devido à pouca área útil que resultaria se fossem
mantidos os recuos obrigatórios.
Nesse sentido se explica também a solução engenhosa da circulação e
sanitários, que pelas dimensões do lote teriam que estar deslocadas para um
dos recuos laterais – se postadas no meio perderia-se área útil. Dessa forma,
até o 12o piso têm-se quatro elevadores abrindo para um corredor colado na
divisa lateral, interligando os dois blocos. A partir desse piso interrompe-se
essa ligação e inverte-se a abertura dos elevadores, pois não mais existe o
bloco dos fundos.
Essa solução empregada no Seguradoras pode ser identificada em situações
semelhantes no Centro. Tudo parece indicar que as diferenças fundamentais
repousam na ossatura independente e seus desdobramentos. Portanto, na
linguagem e seus princípios. Sob esse aspecto, o Seguradoras é até didático:
planta e fachadas livres e pouco espessas. A ausência dos brises explica-se,
provavelmente, por questões comerciais, tendo-se em conta que a orientação
da fachada voltada para a Avenida São João coincide com a orientação
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nordeste do Califórnia. Por esse mesmo motivo há uma diferença no
tratamento das fachadas: nas faces voltadas para a rua as esquadrias
tripartidas vão do teto ao piso – nos termos da doutrina. Nessas esquadrias,
uma faixa de vidro fosco faz as vezes de um parapeito. Nas fachadas dos
fundos os parapeitos na mesma proporção são de alvenaria; e assim
interrompe a intenção formal em igualar esteticamente todas as fachadas
(Figuras 11 e 12).

Figura 3 e 4: Edifício Seguradoras
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Considerações finais
O encontro entre a arquitetura moderna e a cidade tradicional, produz relações
muitas vezes conflituosas. Nos termos expostos por
Coulqhoun e
Rowe/Koetter dificuldades de textura: porque o edifício moderno nasce como
uma célula no interior de uma cidade que termo a termo – como explicitado na
Carta de Atenas – desmonta aquilo que é parte estrutural da cidade tradicional;
e que foi construído por um longo período de conflitos e representações.
Mais do que duas concepções de cidade, o que se observa é o encontro entre
a arquitetura moderna e o centro histórico: uma ferida ainda maior.
A despeito de todas as modernizações o Centro de Histórico de São Paulo
manteve alguns importantes elementos e ocupações que o caracterizam: um
traçado marcadamente tradicional, a rua, a quadra e o lote individual. Além,
destes destacam-se as construções alinhadas nas divisas dos terrenos e o uso
comercial nos pavimentos de térreos.
Se na cidade idealizada pelo Movimento Moderno o edifício é pensado e
tratado como objeto e como figura, quando edificado em contextos préexistentes, ele é obrigado a se defrontar com sua trama, com suas resistências.
Nada mais adequado e rico que ver estas tensões através da arquitetura de
Niemeyer. Um caminho que oscila entre modelos ideais e conflitos e
acomodações de toda ordem. Mas, na singularidade das obras, é possível
perceber situações ricas, nas quais a arquitetura moderna e a cidade
tradicional, apesar de suas contradições, alcançam alguma sintonia. Prevalece,
porém, a força e a dinâmica da cidade tradicional, ora impondo-se por meio de
uma morfologia enraizada, ora conformando-se por força da legislação e dos
propósitos nela contidos.
O edifício Triângulo é paradigmático: ele é ao mesmo tempo um objeto solto no
espaço, uma quadra colonial, uma extrusão literal da lei e do lote, uma
expressão da lingugem moderna e também seu insucesso. Mas ele é também
a memória de um fragmento de terra que persiste admiravelmente no tempo.
Do outro lado temos o Eiffell e o Copan. Ambos se apresentam como objetos
soltos no espaço: figuras. O Copan com certeza atingiu seu destino: sinuoso e
imponente destaca-se em meio a uma enorme massa edificada. Por
circunstâncias históricas da formação do lote, e daquele fragmento da cidade,
ainda permitiu uma singular porosidade entre o piso térreo, a galeria e a rua. O
Eiffel também favorece as trocas entre o espaço público e o privado por meio
da galeria comercial. Porém, sua forma elevada, atada parcialmente ao lote,
ficou a meio caminho entre a condição de um objeto isolado e a continuidade
das volumetrias lindeiras. Contribuiu para esta situação a opção pela
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transposição do modelo corbusiano: a forma triangular do terreno sugeria a
pertinência da escolha, mas submetida à legislação, mostrou-se oscilante,
como uma forma inacabada.
Entre estas duas polaridades acham-se os edifícios Califórnia e Montreal:
exemplos de fusões bem sucedidas com a trama urbana. O Edifício e Galeria
Califórnia, a despeito, das críticas de Max Bill e outros, conformou-se como
uma precisa cunha que encerra um conjunto urbano. A disposição dos volumes
externos compondo as “paredes internas” da rua e a permeabilidade da galeria,
interligando as ruas Barão de Itapetininga e Dom José de Barros, é de
extraordinario significado para persistência das qualidades da cidade histórica.
No outro extremo, o Montreal encerra uma quadra e faz a transição entre duas
ruas tangentes: promove essa transição e ao mesmo tempo dá continuidade
aos gabaritos previstos para os logradouros. Como fecho de uma significativa
tipologia de edifícios modernos no Centro Historico de São Paulo há,
finalmente, o “Seguradoras”. Nele comparece o pátio interno para garantir
máxima ocupação e boa iluminação às salas de escritório, contidas em duas
volumetrias; neste caso, uma implantação é pragmaticamente resolvida no
limite da rua e dos alinhamentos, configurando uma situação de lote de meio
de quadra.
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Figura 1: Edifício e Galeria Califórnia: registro de 2009
Figura 2: Edifício e Galeria Califórnia: situação atual, em preto, volumetria mais alta; em cinza,
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Figura 3: Edifício Triângulo, década de 50.
Figura 4: Edifício Triângulo: situação atual, sobre base Gegran-Viva o Centro
Figura 5: Edifício Eiffel: registro 2009
Figura 6: Edifício Eiffel: situação atual, sobre base Gegran-Viva o Centro
Figura 7: Edifício COPAN: registro 2007
Figura 8: Edifício COPAN: situação atual, sobre base Gegran-Viva o Centro
Figura 9: Edifício Montreal: registro 2008
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Figura 12: Edifício Seguradoras: situação atual, sobre base Gegran-Viva o Centro
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