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“Na sociedade e na cultura contemporânea, 
sociedade pós-industrial, cultura pós-moderna, a 
questão da legitimação do saber coloca-se em 

outros termos. O grande relato perdeu sua 
credibilidade, seja qual for o modo de unificação que 

lhe é conferido: relato especulativo, relato da 
emancipação”. 

 
Jean-François Lyotard 
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RESUMO 
Este trabalho, trata do contexto da arquitetura 

da cidade de Curitiba no Paraná, durante os anos 
oitenta e noventa e seu inter-relacionamento com os 
acontecimentos de abrangência nacional e mundial. 

A partir do estudo pormenorizado dos casos 
arquitetônicos dos edifícios desenvolvidos em altura, 
se faz uma reflexão crítica a respeito da assimilação 
do repertório pós-moderno como revisão do 
movimento moderno. Ainda aborda a apropriação da 
sua superfície imagística, como recurso comercial de 
tendência a uma “moda” arquitetônica. Analisa 
também a consolidação de grupos de arquitetura 
com características locais específicas. 
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ABSTRACT 
This work is about the context in which the city 

of Curitiba in the Paraná State lies during the 1980’s 
and 1990’s and its interrelations with the events that 
took place nationally and globally.  

From a detailed study of architectural cases of 
buildings developed in height, the work intends to 
have a critical view of the post-modern repertory 
assimilation as a review of the modern movement. 
The work sees the Curitiba post-modern movement 
sometimes as a simple appropriation of a superficial 
image and use it as an architectural “fad” for 
commercial purposes. In addition, the work intends to 
be a consolidation and research of architectural 
groups with local and specific traits. 
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1  A TRANSIÇÃO EM REFLEXÃO 
 
 
As ponderações de Robert Venturi expostas 

em 1966 no livro “Complexidade e Contradição em 
Arquitetura”, transformaram radicalmente as 
percepções perante a arquitetura moderna. 
Inúmeros caminhos começaram a ser 
experimentados na tentativa de superar o estágio da 
arquitetura acadêmica moderna e de agregar novos 
valores desprezados até então. 

Em meados da década de sessenta a 
arquitetura estava reduzida a fórmulas padrão 
espelhadas nos cânones modernos e repetidas 
exaustivamente. A partir daquele momento, as 
propostas de novas possibilidades em arquitetura, as 
quais distanciavam-se do ideário modernista 
ortodoxo, materializaram-se com grande impacto e 
consistência. Esta arquitetura a qual convencionou-
se denominar de pós-moderna disseminou-se 
globalmente e suas manifestações podem ser 
observadas no cotidiano das cidades brasileiras. O 
apogeu destas novas propostas no cenário brasileiro 
aconteceu nas décadas de 80 e 90, e até mesmo 
cidades com alto comprometimento com o 
pensamento arquitetônico moderno como Curitiba, 
enfrentaram estas mudanças. 

Passados cerca de 30 anos desde as 
primeiras manifestações ditas pós-modernas, as 
quais iniciaram-se na arquitetura e proliferaram-se 
por todas as áreas do conhecimento, o 
entendimento deste fenômeno e da sua 
materialização cotidiana já pode ser pretendido por 
existir um certo distanciamento temporal e uma 
pequena perspectiva histórica.  

Com o termo pós-moderno pretende-se, neste 
trabalho, designar o conjunto dos processos de 
modificações ocorridos na cultura da civilização 
moderna, responsáveis pelo fim do prevalecimento 
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de um ponto de vista universal ou do domínio de um 
metarrelato sobre a civilização contemporânea. O 
termo pós-moderno, então, não será utilizado como 
um estilo arquitetônico específico, mas como a 
sensibilidade de um período em processo de 
desenvolvimento e de transformações, caracterizado 
pela revisão crítica da civilização industrial e de sua 
lógica moderna, iluminista e positivista.  

Dentro deste entendimento, a arquitetura está 
focalizada como parte integrante desta cultura, como 
um campo do saber que influencia e é influenciado, 
reage e estimula, compondo o processo de auto-
organização da história da humanidade. A 
arquitetura neste trabalho não será considerada, 
como um resultado, como a conseqüência do 
espírito de uma época, o que seria uma visão linear 
extremamente simplista, nem tão pouco como um 
elemento isolado, auto-suficiente e protegido pelo 
distanciamento de uma torre de marfim. 

O objetivo deste trabalho é o de estudar o 
cenário histórico da arquitetura contemporânea, ou 
seja, as últimas duas décadas e a transição dos 
conceitos modernos para conceitos ditos pós-
modernos em Curitiba. Enfocar e analisar os 
edifícios, os quais revelaram-se agentes da 
sedimentação do crescimento urbano da cidade. 

Mais especificamente, este trabalho objetiva 
identificar exemplos significativos de arquiteturas 
contemporâneas na cidade de Curitiba, relacionar 
estas posturas de projetos locais com referências do 
cenário mundial, analisar as conexões existentes 
entre a pós-modernidade da arquitetura e a condição 
pós-moderna da cultura, da sociedade dita 
informacional e sintetizar os elementos 
representativos destas obras compondo uma visão 
crítica do momento contemporâneo. 

A contribuição deste trabalho para a cidade 
passa pelo diagnóstico de problemas e 
potencialidades presentes na sua arquitetura recente 
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e pela estruturação de um referencial teórico local 
capaz de subsidiar a reflexão e o exercício 
arquitetônico em Curitiba. 

Existe uma grande necessidade de estudar a 
arquitetura contemporânea de Curitiba, área carente 
de registros científicos, uma vez que a maior parte 
dos trabalhos estabelece como foco o planejamento 
urbano da cidade. Os trabalhos sobre os edifícios 
restringem-se, quase sempre, ao período da 
arquitetura moderna, da arquitetura eclética ou da 
arquitetura colonial. 

Esta pesquisa historiográfica e crítica da 
arquitetura recente de Curitiba, pretende contribuir 
também para a formação de um acervo capaz de 
provocar o desenvolvimento de novos trabalhos e 
registros bibliográficos sobre a arquitetura 
contemporânea da cidade. 

Portanto, perseguir rastros do processo de 
desenvolvimento da cultura pós-moderna em 
Curitiba, atendo-se na tipologia de edifícios com 
mais de seis pavimentos, identificar correntes 
teóricas e exemplos práticos que influenciaram o 
fazer arquitetônico local, analisar criticamente grupos 
de projetos considerados pós-modernos e comparar 
suas diferenças com uma arquitetura moderna 
materializada anteriormente na cidade, formam o 
escopo do problema proposto. 

A dissertação além da introdução, (que 
apresenta a contextualização do problema, o 
objetivo e a justificativa do tema, a organização e a 
metodologia do trabalho) estrutura-se em outros seis 
capítulos. 

O capítulo intitulado “Tempos Pós-Modernos” 
evidencia a relação entre a arquitetura e a cultura 
pós-moderna através do seu processo de 
desenvolvimento a partir da década de sessenta. 
Ainda neste capítulo, a revisão bibliográfica e as 
referências teóricas pós-modernas em arquitetura, 
responsáveis pela revisão crítica ao movimento 
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moderno e mais recentemente responsáveis por 
novas tentativas de redirecionar os rumos da 
arquitetura contemporânea, são analisadas 
detalhadamente, afunilando o trabalho sobre a 
disciplina da arquitetura. 

No capítulo “Curitiba em Foco” encontram-se 
relacionados e comentados os eventos locais 
significativos do movimento moderno (utilizados 
como contraponto) e do movimento pós-moderno, 
esclarecendo as iniciativas espontâneas, a influência 
internacional / nacional, suas falhas e suas 
potencialidades. Um levantamento da produção 
artística local estabelece um paralelo com a 
arquitetura, contextualizando a sensibilidade cultural 
durante os momentos do debate moderno x pós-
moderno. Finalmente centra-se a atenção sobre os 
edifícios de Curitiba estabelecendo possíveis 
relações com exemplares pós-modernos de impacto 
imagístico mundial, e examinando o processo de 
transformação desta tipologia arquitetônica na 
cidade. 

Os outros três capítulos referem-se aos casos 
particulares de edifícios. Procuram evidenciar a 
realidade da arquitetura local mesmo que 
considerada como superficial, Kitsch, alegórica e 
comercial, ou seja, procuram não ignorá-la 
considerando-a um “resíduo” arquitetônico mas 
descobrir procedimentos e características que 
justificam-na e validam-na localmente. Ao longo das 
análises de casos foram feitas comparações com 
marcos da arquitetura pós-moderna mundial, os 
quais, inúmeras vezes agregados a nova mídia, e a 
nova realidade virtual, multiplicaram seu poder de 
indução a arquitetos das mais diferentes partes do 
mundo. Os exemplos dissecados com atenção 
específica, submetem-se a um mesmo procedimento 
de análise propiciando parâmetros comparativos 
entre os mesmos. Durante as análises as questões 
apresentadas na introdução, no capítulo específico 
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sobre a condição pós-moderna e na 
contextualização sobre Curitiba são algumas vezes 
resgatadas e outras vezes aprofundadas. 

O primeiro edifício investigado (Alberto 
Abujamra) exemplifica o grande conflito entre os 
pensamentos moderno e pós-moderno e como este 
choque manifestou-se localmente. Significa ainda a 
constatação da materialização da corrente 
historicista e sua vinculação com o star sistem 
internacional, não apenas pela superficialidade das 
imagens copiadas mas pelo manuseio das diretrizes 
compositivas mais significativas. As tentativas de 
utilização de referências históricas locais também 
pode ser ilustrada. 

No segundo edifício (Antoni Gaudi), a grande 
discussão sobre a utilização da arquitetura como 
marketing é representada. A apropriação de imagens 
de gosto testado e aprovado por uma maioria de 
consumidores aliada ao uso de simulacros 
universais, presentes no consciente coletivo de uma 
classe média ansiosa por consumir produtos e 
sonhos, transforma-se em projeto e obra construída. 

O terceiro grupo de edifícios (situados na 
Avenida Visconde de Guarapuava) significa a 
grande massa de produção na cidade e uma 
expressão arquitetônica que manifesta-se em outras 
partes do Brasil. Representa a arquitetura feita pela 
via da inconseqüência, do alienamento cultural. As 
estratégias compositivas desta classe de edifícios 
são apresentadas, revelando a prática diária de 
milhares de profissionais de arquitetura. A sensação 
caótica é comparada com a situação da cultura pós-
moderna universal. Este capítulo demonstra como 
desenrolou-se o processo de verticalização da 
cidade, através da análise do trecho mais 
significativo desta evolução. Demonstra também a 
importância que os edifícios passaram a representar 
na composição urbana da cidade. 
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A conclusão procura sintetizar mediante estas 
análises pormenorizadas algumas das 
características mais significativas no cenário da 
arquitetura dos edifícios de Curitiba, sua recorrência 
e a detecção de “estilos compositivos” que alteraram 
a paisagem urbana local durante as últimas décadas 
do século XX, mostrando suas deficiências, suas 
potencialidades e suas vinculações ao cenário 
mundial. 

A pesquisa proposta visou uma primeira 
aproximação com o tema. A partir de uma 
abordagem qualitativa sobre alguns exemplos que 
causaram impacto no “stablishment” arquitetônico 
das décadas de 80 e 90, formou-se uma perspectiva 
da época e da realidade do saber arquitetônico local. 
Privilegiou-se a tipologia dos “edifícios” (construções 
com mais de seis pavimentos) os quais adquiriram 
importância na transformação da paisagem urbana 
da cidade. Deste cenário geral foram destacados 
alguns exemplos significativos capazes de 
representar grupos recorrentes com características 
de “estilo arquitetônico local”. Não interessou para 
estas análises nenhum critério ou classificação de 
autores, ou seja, o objeto de interesse foram os 
artefatos arquitetônicos dentro da tipologia de 
edifícios desenvolvidos verticalmente, com 
similaridades entre grupos estilísticos presentes na 
cidade durante as últimas décadas do século XX. 
Interessa aqui as obras que apresentaram 
característica de “borda”, de agente transgressor, 
influenciando em algum momento a movimentação 
de procedimentos estilísticos-compositivos até então 
estabelecidos e aceitos no meio arquitetônico local. 

Para a análise foram coletados dados como 
levantamentos fotográficos, projetos, publicações 
especializadas a respeito dos exemplos 
selecionados, entrevistas esclarecedoras com 
arquitetos envolvidos diretamente no cenário dos 
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anos oitenta e noventa e croquis de 
desenvolvimento criativo dos projetos. 

O levantamento bibliográfico de publicações 
de projetos, teorias e notícias a respeito da pós-
modernidade e da arquitetura de Curitiba foram as 
fontes de consulta que complementaram a pesquisa. 

O procedimento da análise detalhada para 
cada edifício, partiu de uma descrição primária 
elencando características técnicas e funcionais da 
obra; passou pela contextualização temporal, 
espacial e filosófica; por uma análise compositiva; 
por análises tipológicas-comparativas e finalizou 
estabelecendo relações entre as teorias pós-
modernas e o conceito estruturador de cada projeto. 

Durante estas análises foi priorizado a 
dissecação das estratégias compositivas, dos 
procedimentos adotados durante o processo criativo 
e as associações às questões teóricas, filosóficas e 
ideológicas. 

Foi um trabalho baseado na observação in 
loco das construções de Curitiba e no conhecimento 
vivenciado das discussões e do impacto que a 
implantação destas obras causou no status quo da 
arquitetura local estabelecida. 
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2  TEMPOS PÓS-MODERNOS 
 
 
Segundo Montaner, imediatamente após a 2ª 

Guerra Mundial, o metarrelato predominante no 
saber da arquitetura erudita estava baseado no 
discurso conservador da continuidade dos princípios 
modernos1. As crises em desenvolvimento 
geométrico alcançaram o campo da arquitetura e 
durante os anos sessenta deflagrou-se a revisão 
crítica do movimento moderno. 

Propostas a la ficção científica como as do 
grupo Archigram na Grã-Bretanha, a crítica 
tipológica manifestada na Itália por Aldo Rossi ou a 
arquitetura comunicativa apresentada por Robert 
Venturi nos Estados Unidos representaram opções 
claras e consistentes, alternativas viáveis para uma 
arquitetura moribunda e para a necessidade de 
adequação a uma nova época aberta a novos 
horizontes. 

O confronto entre crise e continuidade 
presente nos anos cinqüenta foi superado por um 
novo momento na história da arquitetura onde 
doutrinas de caráter metodológico apontavam para 
uma renovação viável na forma de compreender, 
criticar e projetar a arquitetura e a cidade. 
Subsidiando os arrojos neo-tecnológicos, a crítica 
tipológica, a busca do caráter comunicativo, ou 
posteriormente a arquitetura conceitual de Peter 
Eisenman e Hejduk encontrou-se uma estrutura 
complexa e acabada de novas metodologias 
projetuais. 

Para Montaner2, vários fatores comprovam os 
anos entre 1965 a 1969 como um período de 

                                            
1 MONTANER, Joseph Maria.  Después Del Movimiento 

Moderno. Barcelona: Gustavo Gilli, 1993, pág. 110. 
2 Id. Ibid., p. 111. 
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mudanças radicais. Nesta época desaparecem os 
mestres modernos. Em 1965 morreu Le Corbusier e 
em 1969, Mies, Gropius e E. N. Rogers. 
Paralelamente arquitetos como Aldo Rossi, Robert 
Venturi, Charles Moore e outros apresentaram uma 
série de propostas arquitetônicas inusitadas ora 
resgatando elementos da história da arquitetura ora 
demonstrando jogos formais e simbólicos, mas 
sempre questionando e afrontando os conceitos 
estabelecidos da doutrina ortodoxa moderna. Em 
1977 Charles Jencks sintetizou o que era disperso e 
confuso e revelou um estímulo comum inerente às 
recentes manifestações da arquitetura, liberando a 
crítica pesada ao modernismo, decretando sua 
falência e datando sua morte3. 

O surgimento destas concepções inovadoras 
na arquitetura foi estimulado por um ambiente 
cultural propício e estimulante onde a crise da 
sociedade baseada nos padrões industriais 
potencializava novos pensamentos filosóficos e 
culturais.  

A arquitetura foi o campo do saber, foi o setor 
da cultura, que melhor focalizou a imagem de 
mutação de sensibilidades, no pragmatismo e no 
discurso doutrinário, do que convencionou-se 
designar como pós-modernismo4.  

Em todos os campos do saber pôde-se notar 
posicionamentos similares aos ocorridos na 
arquitetura. O romance pós-moderno privilegiou a 
coexistência de realidades díspares e contraditórias 

                                            
3 “A arquitetura moderna morreu em St. Louis, em 15 de julho 

de 1972, às 15h32min (aproximadamente), quando a vários blocos do 
infame projeto Pruitt-Igoe se lhes deu o golpe de misericórdia com 
inamite“. JENCKS, Charles. El Languaje de La Arquitectura 
Posmoderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1984, p. 09. 

 

4 O termo pós-modernismo é tão contemporâneo quanto 
instigante. Capaz de provocar posicionamentos acalorados favoráveis 
ou contrários às suas disposições, continua sendo um pouco 
conhecido na sua essência e muitas vezes seu domínio teórico 
resume-se a limitada versão encontrada no dicionário: Pós-
Modernismo S.M. Termo usado em várias disciplinas para descrever 
um estilo ou um ponto de vista teórico que se opõe a ou trasncende o 
modernismo. Arquit. Tendência contemporânea baseada no 
questinamento das teorias modernistas. (Grande Enciclopédia 
Larousse Cultural). 
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através da instabilidade de personagens complexos, 
em relação ao domínio da realidade pela lente da 
perspectiva moderna. 

Na filosofia as correntes pós-estruturalistas de 
finais da década de sessenta cultivaram uma 
depreciação radical de qualquer manifestação de 
emancipação universal através da herança 
positivista-iluminista da crença absoluta na 
tecnologia, na ciência e na razão.  

Na crítica literária pós-moderna a obra foi 
encarada como um “texto” aberto enquanto a crítica 
moderna obrigava-se a condicionar a obra dentro de 
rígidos modelos, os gêneros, e então julgá-la pela 
sua condição de obediência a suas regras. 

O cinema pós-moderno não marchou na rota 
linear do desvendar de um enigma principal, mas 
sim na degustação de fragmentos de realidades 
imprevisíveis e voláteis.  

Na pintura, colagens de formas e materiais 
com alto grau de incompatibilidade, são realizadas 
preterindo a escolha séptica moderna.  

A teoria da comunicação encontrou na 
interpretação pós-moderna, pós-estruturalista e 
desconstrucionista uma flexibilização na relação 
simplista e mecanicista de elucidar a mensagem e o 
meio e então, dividindo as partes, entender o todo 
difícil. O texto passou então a ser analisado como 
um conjunto indivisível que remete a outros 
conjuntos de significados e novamente a colagem e 
a montagem são valorizadas.  

A pop arte subverteu a disjunção entre cultura 
superior e cultura inferior5. 

Os movimentos da contracultura e a pop arte 
pontuaram nos anos sessenta como expressões de 
uma nova fase do entendimento artístico e político 
onde a pluralidade e as diferenças deveriam mais do 
que serem admitidas, serem valorizadas. 

                                            

 

5 Venturi é quem traduz este fenômeno de maneira mais 
direta para a arquitetura analisando Las Vegas e Levittown. 
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A imagem digital, a televisão e a publicidade 
não puderam ser evitadas, não puderam ter sua 
importância diminuída neste contexto pós-moderno 
de valorização do instante, das superfícies e do 
prosaico. 

Em 1949 o termo pós-moderno foi utilizado 
pela primeira vez, associado à arquitetura, em um 
texto de Joseph Hudnut, intitulado “The Post-Modern 
House”6, uma das primeiras críticas diretas a 
ortodoxia moderna e à casa como uma máquina de 
morar.  

Em 1961, Jane Jacobs, feriu mortalmente o 
urbanismo da Carta de Atenas e a cidade moderna 
através de seu livro “The Death and Life of Great 
American Cities”. Ainda em 1961 o moderno 
internacional, Philip Johnson argumentou que: “Hoje 
existe apenas uma única coisa absoluta, a 
transformação”7. 

Em 1968, o termo pós-moderno tornou-se de 
uso corrente pela crítica literária, mas apenas em 
1975, no trabalho “The Rise of Post-Modern 

                                            
6 “Cabe registrar que, muito embora a expressão <arquitetura 

pós-moderna> tenha se difundido a partir do livro de Jencks, não foi 
ele quem a cunhou. Associada à arquitetura, o adjetivo post-modern 
aparece pela primeira vez em 1949, num texto de Joseph Hudnut 
intitulado The Post-Modern House. Na realidade, a expressão aparece 
apenas no título; mas, no corpo do texto, o autor explicita seu conceito 
de aversão ao modelo de casa do modernismo ortodoxo, símbolo da 
industrialização, da pesquisa tecnológica, da produção em série, bem 
como do despotismo de arquitetos que cultuavam, antes de tudo, a 
originalidade.” SILVA, Elvan. Matrizes do discurso Doutrinário na 
Arquitetura. Uma revisão concisa. Porto Alegre: UFRGS, 2000, p. 117, 
118. [Apostila de Arquitetura], Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, 2000. 

 

7 “El historicismo empieza en Norteamérica a gran escala 
hacia 1960 con las principales obras de Philip Johnson y las variantes 
más kitsch de Yamasaki, Ed Stone y Wallace Harrison. Philip Johnson 
es fácilmente el más experto e inteligente de este grupo; seguramente 
habia pensado en el problema del historicismo bastante antes y 
mucho más tiempo que otros arquitectos. Su primera tentativa de 
ruptura con Mies fue la sinagoga en Port Chester, 1956, que por fuera 
es de una sorprendente simplificación que recuerda las de Ledoux y 
pordentro es como un recuerdo de viaje del museo Soane. Estas citas 
históricas se ubican en un recuadro negro de acero miesiano, y la 
ausencia de ornamento y contenido lo marcan como moderno, lo que 
quiere decir que tanto Johnson como muchos otros miran hacia dos 
lados al mismo tiempo. Seguramente sus escritos y su sensibilidad 
contribuyen más al Posmoderno que su arquitectura.” JENCKS, 
Charles. El Lenguaje de La Arquitectura Posmoderna. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1984, p. 82. 
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Architecture”, Charles Jencks utilizou o termo com a 
propriedade necessária para a arquitetura. 

Ernesto Natham Rogers propôs a idéia do 
diálogo entre a tradição histórica e o momento 
presente da arquitetura, reintroduzindo o conceito de 
monumento e gerando as raízes das idéias 
arquitetônicas, culturais e políticas dos arquitetos 
italianos que reviraram o quadro teórico dos anos 
sessenta. A torre Velasca (Fig. 1) em Milão 
materializou este momento único na história da 
arquitetura moderna em transformação. 

Em 1966, Aldo Rossi, através de seu livro 
“L’Arquitetura Della Cittá”, apresentou o conceito da 
cidade análoga, – valorizando os aspectos 
fenomenológicos sobre os aspectos funcionais. 
Segundo Rossi, a cidade deveria ser entendida 
como arquitetura em construção ao longo do tempo, 
sob a ótica da teoria dos fatos urbanos e pela 
divisão da cidade em elementos primários e áreas 
residenciais, valorizando o relacionamento entre 
ambos. Questões tipológicas, políticas, econômicas, 
de memória, históricas e de obsolescência foram 
enaltecidas. As influências que costuram o processo 
de desenvolvimento da cidade, as escolhas dentro 
do âmbito político, os critérios de ocupação, os lotes 
urbanos e os monumentos são peças importantes na 
dinâmica do autor. A crítica à visão mecanicista – 
funcionalista e a idéia de tipo seriam destacadas e 
super-valorizadas no cenário pós-moderno de então, 
pois além de reforçar o questionamento reflexivo da 
ideologia moderna, fornecia um instrumento de 
projeto repetível e didático. O racionalismo italiano 
apresentava um novo parâmetro para a composição 
dos artefatos arquitetônicos: a cidade e os 
elementos que nela persistem (Fig. 2). 

Figura 1: Ernesto Rogers e Enrico 
Peressulti, Torre Velasca, Milão, 1956-
8. 

Figura 2: Aldo Rossi, projeto para o 
cemitério de Modena, 1972. Ainda em 1966, Venturi apresentou através 

do Museu de Arte Moderna de Nova York, o livro 
“Complexidade e Contradição em Arquitetura”. O 
crítico de arte e arquitetura Vicent Scully, apresentou 
o trabalho de Venturi como tendo o mesmo nível e 
importância para o desenvolvimento do pensamento 
arquitetônico de então como o que representou o 
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livro “Por uma Arquitetura” de Le Corbusier para a 
arquitetura moderna. “Complexidade e Contradição 
em Arquitetura” representou a exposição das 
reflexões sedimentadas a partir de experiências de 
Venturi provenientes de Louis Kahn, seu professor e 
mentor intelectual, das idéias de Corbusier, Wright e 
Aalto, e de sua viagem a Roma, em 19558. 

Relacionou as complexidades socioculturais 
dos anos sessenta, com o momento transitório da 
sociedade pós-renascentista do século XVI e suas 
contradições reveladas pela arquitetura resultante9. 
Contrário à simplificação exagerada da arquitetura 
moderna, apregoada pelos radicais da síntese 
programática, defendeu uma arquitetura sem brilho 
mas repleta de significados superpostos, ao 
contrário da arquitetura do mero utilitarismo pobre 
em significados. Argumentou favoravelmente em 
relação à complexidade e à contradição como um 
processo de resgate de valores sobrepostos na 
arquitetura em detrimento da simplificação 
exagerada e o uso das grandes formas primárias 
defendida por arquitetos como Le Corbusier, Mies 
Van Der Rohe, Phillip Johnson. Neste livro Venturi 
relacionou a nova arquitetura às artes 
contemporâneas como a música pop, a pop arte, a 
literatura sociológica de August Heckscher, com seu 
livro “The Public Happiness” e ao livro “Seven Types 
of Ambiguity” de William Empson o qual enfatiza 
uma visão histórica da arquitetura baseada nas suas 
complexidades, contradições e ambigüidades10.  
                                            

8 Resultado da premiação da Academia Americana, aos 
moldes da Escola de Belas Artes, para estudar os períodos maneirista 
e barroco da arquitetura da Europa. 

9 Como o homem pós-renascentista, reinterpretando 
livremente a rigidez matemática do classicismo greco-romano, Robert 
Venturi propõe uma ruptura com o modelo dogmático vigente 
estabelecido. 

 

10 Venturi valorizou a condição do fenômeno perceptivo da 
arquitetura, a condição da transmissão de mensagens e idéias através 
dos sentidos em relação às formas apresentadas. Quanto aos níveis 
contraditórios repudia a decisão moderna da exclusão e acreditou em 
uma arquitetura que podia comportar ao mesmo tempo espaços 
antagônicos gerando ambigüidade e tensão. Elementos de duplo 
funcionamento considerados um sacrilégio na arquitetura moderna 
foram redescobertos por Venturi. O uso da convenção de maneira não 
convencional, aproximou a arquitetura do universo da pop arte. 
Enalteceu a superadjacência em oposição à arquitetura “serena” 
moderna, o contraste entre interior e exterior em oposição ao espaço 
fluído moderno, a fachada em detrimento do edifício moderno isolado 
e simétrico. 
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Em 1977, Robert Venturi voltou a desafiar o 
movimento moderno, mostrando de forma 
sistemática a existência do valor simbólico na 
arquitetura vernacular comercial americana, o “strip” 
de Las Vegas. Estabeleceu um paralelo entre o 
significado da arquitetura à linguagem. As palavras 
foram integradas ao artefato arquitetônico que 
converteu-se em texto imagístico e iconográfico em 
oposição a perda do significado na arquitetura 
moderna ortodoxa e sua ausência de símbolos e de 
ornamentos. Segundo Venturi a arquitetura como 
emissora de mensagens justifica o tratamento de 
sua envolvente independente do seu tratamento 
interior. Esta postura estava em sintonia com a 
expressão da Pop Arte que manifestou-se com maior 
intensidade entre 1956 e 1966 em Londres e Nova 
Iorque11.  

Em 1972, Charles Jencks advogou, através 
de seu livro, “Adhocism, The Case for Improvisation”, 
por uma nova articulação repleta de significados na 
arquitetura oposta ao pluralismo e às teorias 
exclusivistas. A formulação de um pluralismo Ad hoc 
é contrária à padronização da era da máquina, 
impessoal, homogênea e capaz de conduzir a 
objetos protótipos que seriam as respostas puras 
para metas racionais capazes então de conduzir à 
saúde mental, à maturidade e à retidão moral. 
Jencks comparava a arquitetura moderna de Le 
Corbusier aos princípios industriais de Henry Ford na 
produção de artefatos impessoais e 
estereotipados12.  

                                            
11 A Arte Pop enfocou o mundo especial das grandes 

metrópoles de meados do século XX. Contemplou aspectos 
específicos do ambiente urbano contemporâneo e suas repercussões 
culturais, consideradas até então extremamente superficiais e 
populares no sentido pejorativo. Em oposição à alta cultura, valorizou 
os quadrinhos, os anúncios, as embalagens, o cinema, a música 
popular, parques de diversões e os bens de consumo. A grande ironia 
é que a Arte Pop converteu-se tão comercial como o expressionismo 
abstrato o qual era repudiado por sua exploração comercial só que na 
metade do tempo. 

 

12 O adhocismo baseia-se em aceitar o mundo pluralista no 
qual vive-se, confrontando-se com filosofias diversas e fragmentadas 
onde a condição humana é uma perpétua multiplicidade de fins 
questionadores e questionáveis. 



 15

Através do livro “The Language of Post-
Modern Architecture” de 1977, Jencks analisou, 
definiu e classificou o que seria a arquitetura dita 
pós-moderna, apresentando as obras e os arquitetos 
de maior representatividade. A crise do estilo 
internacional foi analisada como resultado inerente 
ao desenvolvimento da sociedade e a forma e 
conteúdo univalentes desta arquitetura, enfatizadas 
como ineficazes para uma comunicação efetiva com 
a nova realidade do mundo pós-moderno. A 
arquitetura foi comparada com a linguagem através 
dos recursos de metáforas, palavras, sintaxe e 
semântica. O corpo da arquitetura pós-moderna foi 
apresentado a partir de suas principais correntes, ou 
seja, o historicismo, o revivalismo, o neo-vernacular, 
o adhocismo, a metáfora e a metafísica. Destacou 
ainda as características dinâmicas do espaço pós-
moderno e finalizou sintetizando o chamado 
“classicismo pós-moderno” como uma nova 
linguagem pública da arquitetura com uma gramática 
universal, não desvinculada de aspectos de ação 
social e política. O ponto alto do discurso de Jencks 
foi o conceito do duplo código de comunicação, onde 
uma arquitetura “esquizofrênica” dialoga tanto com a 
alta cultura quanto com a cultura popular, tanto com 
os iniciados nas artes e na arquitetura quanto com o 
povo usuário considerado até então despreparado 
para a participação efetiva no jogo semiológico do 
artefato construído. 

No livro “Collage City” de 1978, Colin Rowe, 
criticou as concepções do urbanismo moderno, 
realizado como uma planificação do território, 
contrapondo com a desejável colagem de 
fragmentos, de utopias e com a reinserção do 
indivíduo no devir do ser. Apresentou um sistema 
binário no qual as dualidades representam o conflito 
entre a cultura ortodoxa moderna e uma cultura 
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complexa13. A utopia foi vista como um objeto de 
contemplação e como um instrumento de mudança 
social. A utopia moderna foi encampada pela 
arquitetura total de Gropius e o arquiteto tornou-se a 
figura chave para o design total da cidade. No 
entanto, a cidade ideal seria regida pela ótica do 
bricoler apresentada por Levi Strauss. Como em 
uma colagem pop acomodaria utopias poéticas sem 
ser obrigada as utopias políticas, sem ser obrigada a 
aceitar a idéia total. Esta seria a cidade da colisão. 
Colin Rowe julgou possível conciliar o real e o ideal, 
o passado e o futuro, os valores populares e os da 
alta cultura. A valorização dos objetos trouvés das 
sobras do mundo através da combinação de 
imagens diferentes e da acomodação de 
pensamentos dispares de acordo com preferências, 
referências, valores e interpretações resumem o 
conceito da colagem de Rowe. 

Se Aldo Rossi e Robert Venturi apontaram 
para a história clássica da arquitetura, os arquitetos 
conhecidos como “New York Five”, apontaram para 
um passado mais recente produzindo uma 
arquitetura historicista a partir da reinterpretação de 
símbolos formais e da sintaxe racionalista dos 
grandes mestres do movimento moderno. Peter 
Eisenman concentrou suas atenções na obra de 
Giuseppe Terragni, John Hejduk espelhou-se nos 
neoplasticistas holandeses, Richard Meier, Michael 
Graves e Charles Gwathmey refletiram a arquitetura 
de Le Corbusier. Este redirecionamento das 
atenções para a vanguarda dos anos vinte serviu 
como um contraponto na década de setenta para o 
chamado classicismo pós-moderno. 

James Stirling, representou nos anos oitenta a 
mais profunda tradução da sensibilidade da mutação 
contemporânea em formas, volumes e espaços. 

                                            

 

13 O mecanicismo versus o organicismo, o ouriço versus a 
raposa, o complexo e o simples, Versalhes e a Vila Adriana, a figura 
versus o fundo, o engenheiro versus o bricoler, a cidade total e a 
cidade livre, o privado e o público. 



 17

Contrário à monotonia e à repetição da arquitetura 
moderna, Stirling lançou uma arquitetura pitoresca, 
criando ambientações arquitetônicas que arrebatam 
a atenção do usuário, que exigem o máximo de seus 
sentidos. Uma seqüência de diversas referências 
estilísticas e contrastes formais refletem a miríade de 
posturas da sociedade dos finais do século XX. 

A arquitetura como cenário encontrou na obra 
de Charles Moore, particularmente no projeto da 
Piazza D’Itália em New Orleans, seu ponto extremo 
de elaboração, considerando-se sua justificativa 
comunicativa, sua sintonia com o tempo pós-
moderno dos finais dos anos setenta e a 
supervalorização da fachada com forte influência 
barroca. 

Cerca de 46 anos depois de sua tese sobre 
contexto em composição arquitetônica apresentada 
na Universidade de Princenton, cerca de 30 anos 
depois de escrever “Complexidade e Contradição em 
Arquitetura”, cerca de 25 anos depois de escrever 
“Aprendendo de Las Vegas” (todos trabalhos 
considerados marcos da arquitetura 
contemporânea), Robert Venturi apresentou na 
década de 90 suas teorias, seus pensamentos 
decantados sobre a arquitetura no final do século 
XX. Através do livro “Iconography and Electronics 
Upon a Generic Architecture”14, argumentou por uma 
arquitetura que acomodasse uma dualidade 
maneirista, por uma arquitetura genérica definida por 
Iconografia e Eletrônica. Uma arquitetura genérica 
que não buscasse as glórias de um evento 
magnífico mas as qualidades elementares de 
arquitetura como abrigo e símbolo; que admitisse 
referência, representação, iconografia, cenografia e 
trompe-l’oeil15. Venturi advogou por um simbolismo 
inspirado no Egito Antigo e seus hieróglifos, no 
Antigo Cristianismo e Bizantinos com seus murais e 

                                            
14 VENTURI, Robert. Iconography and Electronics upon a 

Generic Architecture. Massachusets: MIT Press, 1996. 

 

15 Uma arquitetura que acomodasse as realidades 
tecnológicas contemporâneas e que contemplasse o contexto cultural 
e a variedade cultural do mundo atual sendo então capaz de incentivar 
o “simples” ato de viver e não preocupando-se em gerar um cenário 
dramático para uma encenação gloriosa e definitiva da raça humana. 
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mosaicos, nas tradições barrocas e seus efeitos de 
Tromp-l’oeil16. Mas na época atual, a qual Venturi 
intitulou Era Eletrônica, onde a tecnologia permite a 
criação de imagens eletrônicas as quais podem ser 
alteradas rapidamente, estes sinais antes estáticos e 
perenes, dogmáticos e apoteóticos adquirem um 
caráter inteiramente novo e inexplorado, prosaico e 
pop, democrático e temporário. (Fig. 3 e 4) Estes 
sinais, estes ornamentos capazes de se comunicar 
são  os detalhes virtuais de uma arquitetura cuja 
principal qualidade é sua condição de ser 
basicamente genérica17. 

Se nas décadas de 50 e 60 Venturi antecipa a 
necessidade de uma arquitetura atenta ao seu 
contexto e aberta a suas complexidades e 
contradições; se na década de 70 Venturi antecipa a 
necessidade de uma arquitetura que se comunique 
direta e claramente com as pessoas, na década de 
90, Venturi propõe a utilização dos recursos 
tecnológicos disponíveis para criar uma 
ornamentação capaz de dotar a arquitetura com uma 
nova personalidade, com luz própria, com uma 
iconografia High Tec, sem perder sua singela função 
prosaica de abrigo do homem. Para Venturi a era 
eletrônica deve ser explorada e a abstrata 
arquitetura moderna que exalta a engenharia deve 
ser finalmente permitida descansar em paz. 
Promover um “revival” da arquitetura moderna é uma 
característica de final do século a qual Venturi 
classificou de Avant-Garde retardado, a promoção 
de uma realidade morta, de uma arquitetura do 
passado recente, de uma arquitetura-escultura 
decorada com representações de uma engenharia 

Figura 3: Projeto da Philadelphia 
Orchestra Hall, Philadelphia, 1987. 

 

Figura 4: Concurso para pavilhão dos 
Estados Unidos, Expo 92, Servilha, 
1989. 

                                            
16 Estas imagens, sejam hieróglifos, murais, mosaicos ou 

pintura, são antes de tudo fontes ricas em informação, fontes que 
virtualizam, que potencializam mensagens e pensamentos. Estas 
imagens estão comunicando ao mesmo tempo que ornamentando 
arquiteturas genéricas. O construtivismo Russo e suas supergrafias 
parecem ter antecipado as propostas de Venturi. 

 

17 A abordagem de Venturi é evidentemente guiada por uma 
preocupação em entender, e em atender ao espírito presente, a estar 
em sintonia com uma civilização onde a informação, a mudança e a 
tecnologia do computador são elementos claros de sua estruturação 
elementar. 
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ultrapassada enquanto todos sabem que a 
Revolução Industrial e sua postura mono cultural 
universalizante está acabada. A leitura de Venturi 
sobre a arquitetura praticada atualmente levou a 
classificação de quatro modalidades além da sua 
própria, ou seja, da arquitetura da VSBA. O modelo 
ortodoxo, o tardo moderno, o pós-moderno e  o 
deconstrutivista completam o cenário Venturiano. O 
moderno ortodoxo foi apresentado sem alterações 
quanto ao conhecimento estabelecido pelos teóricos 
tradicionais e pela crítica pós-moderna. O tardo 
moderno foi alinhado com a descrição formatada por 
Charles Jencks anteriormente em seu livro 
“Arquitetura Tardo Moderna”. O pós-modernismo foi 
limitado a corrente historicista e sua característica de 
ornamentação e composição clássica. Finalmente o 
deconstrutivismo foi apresentado como uma 
retomada do discurso estético abstrato, do resgate 
dos valores compositivos do movimento moderno. 

Enquanto Venturi radicalizou a crítica negativa 
sobre as propostas arquitetônicas contemporâneas, 
Charles Jencks apresentou em 1995 uma visão 
holística do processo contemporâneo da arquitetura 
relacionando-a com a evolução da humanidade.  

Se existe um consenso sobre a falta de rumo 
da sociedade atual, sobre a desintegração dos 
valores estabelecidos historicamente, sobre a 
ausência de uma filosofia compartilhada sob a forma 
de uma metanarrativa, Charles Jencks enxergou na 
ciência contemporânea o possível metarrelato capaz 
de sintetizar a arte, o design, a filosofia, a 
arquitetura, enfim um novo estágio para o 
pensamento pós-moderno18.  

                                            

 

18 A ciência pós-moderna estaria pautada pelos princípios da 
teoria da complexidade, da catástrofe, do caos, dos fractals, dos saltos 
quânticos, dos mecanismos auto-reguladores. Interessaria à ciência 
contemporânea a compreensão das estruturas complexas e não 
lineares ao contrário das exceções lineares e seletivas da ciência 
moderna de Newton e Darwin onde a máquina era a referência e a 
evolução gradual a regra. 
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A pós-modernidade superaria então a estética 
e sedimentaria sua ética, cuja essência foi sempre 
alvo de pesadas críticas. A ética pós-moderna 
estaria baseada nas ciências pós-modernas onde 
“mais é diferente”, onde a moderação significa inibir 
o processo de súbita organização 19, onde a fronteira 
é a posição desejada, onde conceitos como o Kitsch, 
o grotesco e a dor podem ser avaliados por uma 
perspectiva onde eles signifiquem muito mais do que 
as conotações simplistas e negativas atribuídas até 
então quando analisados isoladamente. 

O cenário contemporâneo mundial pode ser 
analisado sob a ótica de uma bipolarização. Alguns 
arquitetos e pensadores apóiam a crítica à 
arquitetura moderna ou à civilização industrial e 
sustentam a procura por novos caminhos, para 
novos projetos da arquitetura contemporânea. 
Outros arquitetos e pensadores enxergam as 
posturas revisionistas do pensamento pós-moderno 
como uma manifestação superficial e passageira, 
dotada de um maneirismo insensato que aproxima 
sua  arquitetura ao gosto do Kitsch. Defendem a 
idéia de que o projeto inacabado do movimento 
moderno deve ser retomado e finalizado sob a ótica 
da correção da rota e da amenização do discurso 
social. 

Willian Curtis20 acredita que apesar das 
barulhentas manifestações dos pós-modernistas no 
início dos anos oitenta sobre o fim de uma era, o 
vocabulário utilizado foi pouco além do que a 
simples colagem de peças pré-existentes da 
arquitetura moderna, com apliques lá e cá de um 
historicismo superficial. A critica converteu-se 
apenas em uma troca de roupas enquanto que o 
trabalho dos grandes mestres da arquitetura 
moderna alterou a anatomia espacial do design e 

                                            
19 JENCKS, Charles. The Architecture of The Jumping 

Universe. Chichester: Academy Editions, 1997, p. 39. 

 

20 CURTIS, Willian Jr. Modern Architecture. Since 1900. 
London: Phaidon, 1982, p. 687. 
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constituiu uma fundamental reorganização de 
profundas estruturas da arquitetura21. Willian Curtis 
ataca o que considera o classicismo macarrônico 
pós-moderno, ao qual faltaria profundidade de 
compreensão da tradição como um playboy 
promíscuo e sem comprometimento, o que não 
faltaria ao envolvimento amoroso com o espírito 
atrás das formas passadas comum aos arquitetos 
modernos. Com relação ao trabalho de Graves 
declara-o como o resultado de um bizarro estilo 
pessoal que corteja o grotesco e o primitivo. A falta 
de profundidade, de vida e de caráter como 
anúncios publicitários grafitados seriam o legado da 
obra de Graves. 

Josep Maria Montaner22 enxerga um 
predomínio na arquitetura atual de atitudes ecléticas 
a partir de referências fragmentárias fora de seu 
contexto nutridas por imagens desconexas. Dentro 
de uma cultura eminentemente visual cada vez mais 
despontariam os perigosos mecanismos de 
transculturação, de incorporação acrítica de 
contextos estranhos, manifestados em projetos com 
uma incoerente mescla de referências heterogêneas 
– tipológicas, imagísticas, materiais, poéticas – que 
se contradizem por desconhecer os autores das 
diversas posturas e as raízes de cada forma ou 
linguagem.  

Ainda segundo Montaner23, as posições 
arquitetônicas predominantes atualmente podem ser 
agrupadas em seis conjuntos mais ou menos 
                                            

21 Disponibilizando uma expressiva nova linguagem de vasto 
alcance e aplicabilidade com a qual outros arquitetos poderiam 
construir. 

22 MONTANER, Joseph Maria. La Modernidad Superada. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1993, p. 259.  

 

23 MONTANER, Joseph Maria. El Campo dela arquitectura 
em estos últimos años – 1977 – 1992. há venido caracterizado por 
uma multitud de experimentos, abiertos hacia múltiples direcciones y 
que em muchas ocasiones han sabido romper dicotomías 
establecidas: obras preocupadas por la técnica, pero a la vez 
pensadas de maneira singular y adaptables al contexto; arquitecturas 
que han desarrollado al unísono ingredientes abstractos y figurativos, 
como la nueva abstracción formal, basada en un juego hedonista y 
formal de repertorios abstractos: o ciertos clasicismos que han 
reinterpretado la figuración clásica desde actitudes de ironia, 
fragmentación o abstracción” MONTANER, Joseph Maria. Después 
Del Movimiento Moderno. Barcelona: Gustavo Gilli, 1993, p. 259. 
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homogêneos: o historicismo e o revival baseado na 
recuperação do estilismo classicista; a continuidade 
do contextualismo cultural que valoriza 
primordialmente os valores urbanos e históricos de 
cada obra; a versatilidade do ecletismo, baseada na 
busca de novas formas a partir da mescla de 
linguagens e convenções existentes, o paradigma da 
singularidade da obra de arte, o surgimento de uma 
nova abstração baseada em um jogo formal; e a 
continuidade no uso radical da alta tecnologia24.  

Kenneth Frampton25 dedica a formulação de 
sua teoria sobre a forma tectônica em arquitetura 
(em resposta a uma tendência corrente de reduzir a 
arquitetura a pura cenografia), como reação ao que 
considerou o triunfo universal do galpão decorado de 
Robert Venturi onde o abrigo é embrulhado como um 
artigo de consumo gigante. Advoga por um retorno 
para a unidade estrutural como a irredutível essência 
da forma arquitetônica. Frampton acredita que o pós-
modernismo está ligado inseparavelmente ao 
favorecimento da cenografia na evolução do mundo 
burguês. Entretanto, as edificações continuariam 
essencialmente tectônicas e não cenográficas em 
seu caráter. Estas seriam um ato de construção 
primeiramente e não um discurso de superfícies, 
volumes e planos. Acredita que é necessário que os 
arquitetos reposicionem-se frente à tendência 
predominante de reduzir toda expressão 
arquitetônica ao status de um artigo para a cultura 
do consumo. 

Para Hanno-Walter Kruft26 uma real 
alternativa para o funcionalismo não seria 
encontrada em um retorno para estilos indígenas ou 
para neo-classicismo formalísticos, ou em quaisquer 
outras formas de ecletismos históricos. O estudo da 
história da arquitetura e sua teoria poderia somente 

                                            
24 Sendo as três últimas posições as que dão continuidade 

aos métodos mais relacionados com a ortodoxia moderna. 
25 FRAMPTON, Keneth. História Crítica da Arquitetura 

Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

26 KRUFT, Hanno-Walter. Architectural Theory from Vitruvius 
to the Present. New York: Princeton Architectural Press, 1994. 
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revelar os passos práticos que poderiam ser dados 
em uma época cuja estética, fé tecnológica e 
ecológica estariam sendo sacudidas em suas mais 
profundas estruturas. 

Segundo Eduardo Subirats27 hoje reina uma 
crise, um vazio quanto aos valores formais ou éticos 
da arte e da cultura. A arquitetura com consciência 
pós-moderna é insignificante quanto à sua inovação 
estilística, pois apropria-se dos componentes 
estilísticos das vanguardas, despojadas de suas 
dimensões simbólicas e críticas. Apresenta ainda 
uma distorção, fruto da liberação da forma de suas 
dimensões simbólicas, gerando o culto ao sublime, a 
monumentalidade agressiva e ao exagero retórico 
do ornamento. Considera a pós-modernidade como 
a condutora de novas vanguardas que declaram a 
modernidade liquidada, elevando os gestos 
decadentes do valor fetichista e mercantil da obra de 
arte a uma consagração social. 

Para Collin Rowe, houve um tempo no qual o 
arquiteto desejava salvar a sociedade. Imaginou a 
possibilidade, animou-se com a grandeza do projeto. 
Com estas ilusões tão úteis, a arquitetura moderna 
converteu-se em algo tanto produto lógico do 
presente como algo superior. Algo maior do que o 
aço e o concreto e converteu-se em uma essência 
mística, em um princípio de transcendência. A 
arquitetura moderna deveria ser entendida como um 
símbolo de uma ordem perfeita a qual o futuro 
estaria prestes a revelar28. O futuro chegou e estas 
utopias não concretizaram-se. 

Portoghesi acredita que os Estados Unidos 
desempenharam importante papel na condução da 
crítica pós-moderna, e identificou a Itália como a 

                                            
27 SUBIRATS, Eduardo. Da Vanguarda ao Pós-Modernismo. 

São Paulo: Nobel, 1991. 

 

28 ROWE, Collin. Después de Qué Arquitectura Moderna? 
Barcelona: Annals 1, 1983, p. 07. 
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precursora no continente europeu pela reavaliação 
da ortodoxia moderna29. 

De acordo com Mahfuz30, o Movimento 
Moderno não foi uma tendência unificada e 
homogênea, embora até certo ponto internacional. 
Sob a mesma denominação se abrigam muitas 
tendências diferentes, as quais, na maioria dos 
casos, mantêm pontos de contato bastante tênues 
entre si. Segundo ele o Pós-Modernismo também 
não é um movimento definido, com uma plataforma 
ou direção clara. Na verdade, o termo cobre pelo 
menos cinco correntes de pensamento diferentes, 
senão antagônicas. Finalmente, o pós-modernismo 
não antagoniza o Movimento Moderno como um 
todo, mas apenas uma de suas variações, a mais 
disseminada delas, que é o chamado estilo 
internacional, também designado funcionalismo. 
Além disso, pode-se dizer também que o pós-
modernismo é um estágio de evolução do 
modernismo, iniciada no século XVIII. 

Fernando Freitas Fuão em “Papel do Papel” 
publicado em julho de 1994 ilumina o processo de 
assimilação superficial da arquitetura. A adoração de 
determinadas arquiteturas baseada em seu valor 
fotogênico disseminadas por incontáveis revistas 
especializadas de abrangência mundial, e 
recentemente pela virtualização da internet, produz o 
efeito da “Moda de Arquitetura”. Rapidamente 
arquiteturas tornam-se tendência, são “copiadas” 

                                            
29 “Se nos Estados Unidos, a partir da reforma kahniana e 

das declarações de princípio de Johnson, é possível estabelecer uma 
linha contínua de desenvolvimento desde o fim dos anos cinqüenta até 
hoje, no que diz respeito ao panorama europeu encontramo-nos, pelo 
contrário, face a uma série de movimentos oscilantes, de hesitações 
que nos últimos anos tem mostrado significativos avanços.Com vista à 
saída da ortodoxia do Movimento Moderno trabalham, nos princípios 
dos anos sessenta, um discreto número de arquitetos italianos. 
Particularmente os mestres da geração média, de Ridolfi e Michelucci, 
Albini, a Gardella, empenham-se num claro confronto com a história e, 
nesta linha, são seguidos, como já vimos, pelo grupo de jovens que 
dão vida ao Neo-Liberty: Gabetti, Isola e Raineri em Turim; Gregotti, 
Canella, Rossi e Aulenti em Milão.” PORTOGHESI, Paolo. Depois da 
Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1985, p. 155. 

 

30 MAHFUZ, Edson da Cunha. Quem tem medo do pós-
modernismo? Revista Projeto 101. p. 133. 
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excessivamente, cansam e caducam. A imagem, a 
fotografia da arquitetura, transforma protótipos em 
estereótipos. A arquitetura confunde-se com a 
simples visualização de imagens e o entendimento 
das suas reais virtudes sucumbem frente a uma 
preguiça estimulada pela “facilidade” de sua 
apropriação imagística31. 

Curitiba experimentou de maneira particular a 
onda pós-moderna de transformações. Deve-se 
entender a apropriação da arquitetura moderna local 
também dentro de um cenário de peculiaridades 
principalmente na década de 60, a qual conquistou 
destaque nacional, merecendo inclusive publicações 
como a de Xavier32. Sua contestação e superação 
difere do que aconteceu em outros cantos do 
planeta. A força de uma geração local vencedora de  
concursos como explicou Gnoato33, atrasou o 
entendimento e a discussão das propostas pós-
modernas e a superação de preconceitos 
superficiais provenientes da cartilha da estética 
moderna. 

                                            
31 FUÃO, Fernando Freitas. Papel do Papel. Revista Projeto 

nº 176. São Paulo, n. 176, julho 1994. 
32 “A década de 60 caracterizou o surgimento, no cenário 

nacional, de um grupo de arquitetos paranaenses, através da 
participação expressiva em inúmeros concursos de arquitetura. O 
significado de que se revestiram, o fato de se destinarem em sua 
totalidade a outros Estados e de terem sido objeto de divulgação 
atenta pelas revistas de arquitetura, desviou a atenção de um conjunto 
importante de obras desse mesmo grupo, realizadas paralelamente e 
sediadas, em sua maioria, na capital paranaense.” XAVIER, Alberto. 
Arquitetura Moderna em Curitiba. São Paulo: Pini, 1985, p. IX. 

 

33 “Com a repercussão do Concurso do Plano de Brasília 
difundiu-se a prática de concursos públicos, quer de âmbito local quer 
como nacional, orientados principalmente pelo IAB. A atividade de 
escritórios em Curitiba era intensa, e havia saudável disputa entre as 
equipes que revezavam seus integrantes. Esta atividade teve 
importantes desdobramentos na Cidade. A participação e premiação 
em Concursos de Arquitetura constituiu a práxis do debate do 
modernismo em Curitiba. Muitas vezes mais de uma equipe 
paranaense figurava entre os primeiros colocados e as menções 
honrosas. A realização destas obras foi a base de formação de uma 
geração nos dois Cursos de Arquitetura, UPPR e PUC-PR. Uma das 
explicações para o sucesso destas premiações, além do talento de 
seus participantes, era a competência com que os projetos eram 
elaborados, no atendimento do programa. Os arquitetos paranaenses 
não estavam interessados em fazer de seus projetos, instrumentos de 
discussões ideológicas.” GNOATO, Luis Salvador Petrucci. Introdução 
do Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba. São Paulo: FAU-
USP, 1997, p. 64. Dissertação [Mestrado em Arquitetura], Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1997. 
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Oba34 sintetizou uma vontade coletiva sobre a 
espera de um novo manual de como projetar 
retratando uma posição altamente cômoda e 
subordinada do saber arquitetônico local. 

Diversos teóricos e estudiosos da civilização 
contemporânea como Toffler, Lyotard, Levy, Harvey, 
Jamenson, Baudrilard, De Masi, Connor, Debord, 
entre outros, detiveram-se na análise deste 
momento de transição ainda em processo de 
evolução inacabado. 

A análise do processo evolutivo da cultura até 
o estágio atual pode ser realizada através do 
enfoque de uma civilização em transformação ou, 
como diz Alvin Toffler, através de uma onda de uma 
maré violenta que está chacoalhando o mundo e 
alterando hábitos institucionalizados. Esta 
transformação indica novos procedimentos de 
relacionamento na medida que destrói 
procedimentos antigos. Interessa notar que por trás 
desta aparente confusão um novo código de conduta 
pode ser identificado35. 

                                            
34 “A discussão sobre as crises do movimento moderno e o 

surgimento de inúmeras correntes indicando direções diversas não 
pode ser concluída hoje. Especialmente porque estamos envolvidos 
diretamente como sujeitos e objetos dessas transformações. Os 
compromissos de cada um com os diversos paradigmas, e os 
preconceitos presentes, os espíritos aventureiros que oferecem novas 
alternativas para essa massa desorientada, tudo indica que estamos 
passando por uma época de transição. Para detectar uma nova 
tendência que está germinando e crescendo dentro dessa totalidade 
confusa seria necessário um maior distanciamento histórico. Mas 
devemos ficar estacionados à espera dessa conclusão? Devemos 
esperar um novo “manual”? Os paradigmas surgem ou desaparecem 
de uma hora para outra apenas excepcionalmente. Em geral eles se 
transformam e coexistem como competidores. Não cremos que desta 
vez seja uma exceção. Não surgiu nada de novo que estabeleça um 
rompimento como foi o movimento moderno no seu início. OBA, 
Leonardo Tossiaki.  Transformação na Arquitetura. Curitiba: UFPR, 
1992, p. 233. Doutorado [Tese de Arquitetura], Universidade Federal 
do Paraná, 1992. 

 

35 Se analisarmos a “onda longa” da evolução humana, 
perceberemos que, durante milênios, o homem trabalhou e produziu 
segundo modalidades rurais e artesanais que permaneceram mais ou 
menos idênticas. Depois, há apenas duzentos anos, iniciou-se a 
experiência industrial baseada na produção em massa e mais tarde na 
organização científica do trabalho. Essa experiência, mais violenta e 
cruenta do que muitas outras, e no entanto, extremamente vital e 
funda, estabeleceu em apenas dois séculos as premissas da própria 
superação e da instauração de um terceiro ordenamento social – a 
“terceira onda”, de que fala Toffler – profundamente diferente dos 
outros e, em muitos sentidos, imprevisível quanto a seus 
desdobramentos futuros. DE MASI, Domenico.  A Sociedade Pós-
Industrial. 2.Ed. São Paulo: Senac, 1999, p. 96. 
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Em seu livro “A Terceira Onda”, Toffler 
baseou-se na grande metáfora das ondas de 
mudança que colidem, representando o 
deslocamento civilizacional da atualidade. A 
humanidade, segundo Toffler, teria suportado até 
agora duas grandes ondas de mudança, cada uma 
devastando culturas estabelecidas e substituindo-as 
por modos de vida inconcebíveis para os que 
viveram antes. A primeira onda de mudança seria a 
revolução agrícola que durou milhares de anos, a 
segunda onda seria a civilização industrial, que 
durou cerca de 300 anos, e atualmente o mundo 
estaria presenciando um processo ainda mais veloz, 
altamente tecnológico, informacional, anti-industrial e 
catastrófico. Esta seria a terceira onda, onde nasce 
uma nova civilização desafiando os conceitos 
anteriores em todas as áreas sem qualquer 
exceção36. 

Este momento aparentemente confuso que 
enfrenta-se se deve em grande parte a tendência de 
virtualização. Pierre Lévy esclarece que além da 
visão simplista onde virtual se manifesta como irreal, 
deve-se entendê-lo como um exercício de 
inteligência e de questionamento intenso de uma 
forma nunca antes experimentada na história da 
humanidade. 

Segundo Lévy, um movimento geral de 
virtualização estaria afetando hoje não apenas a 
informação e a comunicação mas também os 
corpos, o funcionamento econômico, os quadros 
coletivos da sensibilidade ao exercício da 

                                            

 

36 A Terceira Onda é para os que crêem que a história 
humana, longe de terminar, está apenas começando. Uma poderosa 
maré se eleva através de grande parte do mundo inteiro, criando um 
ambiente novo, freqüentemente extravagante, para trabalhar, brincar, 
casar-se, criar filhos e aposentar-se. Neste contexto confuso, os 
negociantes nadam contra correntes econômicas extremamente 
caprichosas; os políticos vêem as suas classificações subirem e 
descerem loucamente como bóias de cortiça; as faculdades, os 
hospitais e outras instituições lutam desesperadamente contra a 
inflação. Os sistemas de valores se estilhaçam e se destroem, 
enquanto os botes salva-vidas da família, a igreja e o estado são 
violentamente sacudidos. Examinando estas mudanças violentas, 
podemos considerá-las provas isoladas de instabilidade, colapso e 
desastre. Se entretanto, olharmos mais de longe, notaremos várias 
coisas que, de outro modo, passavam despercebidas.” TOFFLER, 
Alvin. A Terceira Onda.  22.Ed.  Rio de Janeiro – São Paulo: Record, 
1997, p.15. 
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inteligência. A virtualização atingiria o 
relacionamento dos grupos, as modalidades de estar 
juntos, a constituição do “nós”. Desta forma 
comunidades virtuais, empresas virtuais, 
democracias virtuais ultrapassariam amplamente a 
importância na constituição do saber 
contemporâneo, do que erroneamente se atribui ao 
papel da digitalização e da informatização37. 

Neste cenário os discursos modernos 
corroídos desmoronaram e novos jogos de 
interrelacionamento estabeleceram-se na mesma 
velocidade com que antigos desapareceram. Os 
jogos de linguagem não podem mais ser 
padronizados. Lyotard38 considera que o saber, 
então, mudando de estatuto paralelamente à 
passagem da sociedade para um período pós-
industrial conduziu a cultura ao que denomina-se um 
estado pós-moderno. Para ele esta passagem 
começou lá pelo final dos anos 50, marcando para a 
Europa o fim de sua reconstrução. 

Para Harvey o que parece ser o fato mais 
espantoso sobre o pós-modernismo é sua total 
aceitação do efêmero, do fragmentário, do 
descontínuo e do caótico, características que 
formavam uma metade do conceito baudelairiano de 
modernidade. Mas o pós-modernismo responde a 
isso de uma maneira em particular; ele não tenta 
trancendê-lo, opor-se a ele e sequer definir os 
elementos “eternos e imutáveis” que poderiam estar 
contidos nele. O pós-modernismo nada, e até se 
espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes da 
mudança, como se isso fosse tudo o que existisse. 
Segundo Harvey, Foucault (1983, XIII) nos instrui, 
por exemplo, a “desenvolver a ação, o pensamento 
e os desejos através da proliferação, da justaposição 
e da disjunção” e a “preferir o que é o positivo 

                                            
37 LÉVY, Pierre. O que é o Virtual? 1.Ed. São Paulo: Editora 

34, 1999, p. 11. 

 

38 LYOTARD, Jean François.  O Pós-Moderno. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1986. 
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múltiplo, a diferença à uniformidade, os fluxos às 
unidades, os arranjos móveis aos sistemas”39. 

Enquanto alguns pensadores 
contemporâneos como Jamenson ou Newman 
consideram o pós-modernismo como a “lógica 
cultural do capitalismo avançado”40 sob a forma de 
uma domesticação do moderno com finalidade 
comercial, outros como Foucault, ou Lyotard 
advogam pelo fim dos metarrelatos acolhendo a 
fragmentação e a efemeridade, o descontínuo e o 
caótico através da proliferação, da justaposição e da 
disjunção.  

O modo particular de experimentação do 
mundo sob a ótica pós-moderna, aproxima-se em 
alguns momentos do colapso total de uma cadeia 
significativa, como propõe Derrida na valorização 
dos “presentes puros e não relacionados no 
tempo”41, e este pensamento, se alinhado às 
posturas de Deleuze a Guattari na hipótese do 
relacionamento entre esquizofrenia e capitalismo, 
caracteriza o artefato pós-moderno como 
esquizóide42. Uma nova ordem passou a ser 
conhecida por títulos como capitalismo tardio, 
capitalismo multinacional, pós-industrialismo, a 
sociedade de consumo, a sociedade informacional, a 
cultura pós-moderna, entre outros. Independente do 
título utilizado é mais fácil definir o início deste novo 
período do que o seu término o qual parece ainda 
indecifrável. 

A desmistificação da salvação do mundo 
através da via iluminista, produziu em um primeiro 
momento da cultura pós-moderna um fenômeno tão 
expressivo a ponto de ser confundido com a 
essência do movimento. A ruptura temporal das 

                                            
39 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: 

Loyola, 1992, p. 49. 
40 Id. Ibid., p. 47. 
41 Id. Ibid., p. 57. 

 

42 A definição de Lacan tomando esquizofrenia como 
desordem lingüística clarifica a distinção entre a personalidade mais 
problemática do pós-modernismo se comparado a paranóia moderna 
da perseguição frustrada de um futuro redentor. 
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coisas, possibilitou o resgate de fragmentos 
históricos em franca oposição à linguagem futurista 
moderna, mas sem comprometimento com 
continuidade e memória histórica no rigor 
arqueológico. Uma apropriação balizada na citação, 
na referência e na pilhagem através do filtro de 
imagens e simulacros pop contemporâneos.  

Esta apropriação superficial responde ao 
estímulo pós-moderno do culto ao instantâneo, ao 
evento, ao happening, ao blip informacional, 
valorizando as qualidades transitórias do cotidiano e 
rivalizando mais uma vez com o conceito moderno 
dos sentidos essenciais. Qualifica a cultura popular 
frente a “alta cultura”. Ironiza a tese de Barthes de 
que “há prazeres inferiores para a ralé, isto é, a 
cultura de massas e há Nouvelle Cuisine do prazer 
do texto, Jouissance”43.  

Os caminhos trilhados pela arquitetura 
contemporânea revitalizaram a discussão sobre o 
kitsch44, o qual adiquiriu um significado mais 
evoluído e complexo do que entendia-se na primeira 
metade do século XX. 

Segundo Moles45 a palavra kitsch no sentido 
moderno, aparece em Munique, por volta de 1860. 
Kitschen significaria atravancar, verkitschen 
significaria trapacear, receptar sempre com um 
pensamento ético pejorativo, uma negação do 
autêntico. 

Para Ludwig Giescz, em “Phaenomelugie des 
Kitshces”, haveria duas versões distintas para a 
origem do vocábulo. Derivaria de uma corruptela do 
termo inglês sketch, quando na segunda metade do 
século XIX, turistas americanos compravam imitações 
de arte por preços irrisórios. 

                                            
43 HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São Paulo: 

Edições Loyola, 1992, p. 59. 
44 A origem etimológica do termo está ligada à cultura alemã. 

Intraduzível e intuitivo não encontra-se um termo latino adequado para 
defini-lo. O termo russo pochlost é o único capaz de aproximar-se 
semanticamente do kitsch. 

45 MOLES, Abraham. O Kitsch. São Paulo: Perspectiva, 1994. 
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Várias definições conformam um contorno 
impreciso sobre o termo, o qual acaba sendo utilizado 
inconsistentemente quando qualquer definição mais 
objetiva sobre um artefato artístico ou arquitetônico 
torna-se inviável46. 

De acordo com Moles o Kitsch seria a arte do 
aceitável. Diluindo a originalidade da obra para que a 
mesma pudesse ser aceita pela maioria detentora do 
poder econômico sempre buscando uma sintonia com 
a desejabilidade dos usuários e constituindo-se assim 
na arte da felicidade. Moles esclarece ainda que 
kitsch não seria o objeto em si mas a atitude perante 
o mesmo. 

Para Anatol Rosenfeld, o kitsch seria uma 
pseudo-arte. Esta visão redutora pressupõe a arte 
como um fenômeno absoluto e imutável. Se 
comparada com as duas definições anteriores.47, 
demonstra a carga de pré-julgamentos a ela 
embutidos pois a classificação de caráter pejorativo 
de uma obra como kitsch, estaria estreitamente 
dependente de parâmetros da camada sócio-cultural 
de inserção do fruidor e do crítico. 

Este caminho leva para a comparação da 
dialética entre cultura de massa e cultura superior, 
entre vanguarda e o kitsch. Para Eco48, enquanto o 
Masscult abrigaria a espontaneidade popular, o 
fenômeno do Midcult, bastardo do Masscult, estaria 
sujeito aos mesmos desejos do público como no 
Masscult, mas pela aparência convidaria o fruidor a 
uma experiência dita privilegiada e difícil, 
corrompendo então a alta cultura. Emprestaria os 
processos da vanguarda, tornando-os desfrutáveis a 
todos, empregaria estes processos quando já 
conhecidos, divulgados, gastos e consumidos. 
                                            

46 A definição mais simplória encontra-se nos dicionários como 
sendo “qualquer manifestação (decorativa ou outra) que adota 
elementos inusitados ou populares considerados de mau gosto pela 
cultura estabelecida (Dicionário Aurélio). 

47 GUIMARÃES, Dinah; CAVALCANTI, Lauro. Arquitetura 
Kitsch Suburbana e Rural. Rio De Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

 

48 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: 
Perspectiva, 1976. 
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Construiria a mensagem com o objetivo de provocar 
os efeitos. Venderia-se como arte, tranqüilizando o 
consumidor, convencendo-o do encontro com a alta 
cultura. Desta maneira a utilização de velhas 
descobertas como as da Bauhaus isoladas do 
contexto cultural da época seriam um exemplo Midcult 
Kitsch tanto quanto um edifício pós-moderno 
historicista desconectado de seu momento de 
contestação dos cânones modernos e da 
revalorização do ornamento figurativo. 

Mas esta definição do Kitsch conserva uma 
característica danosa, um aspecto esnobe e 
presunçoso da não difusibilidade cultural, onde toda 
tentativa de midialidade tornar-se-ia má, pois o 
homem médio seria irrecuperável e os modos 
formativos da vanguarda tornar-se-iam suspeitos tão 
logo compreendidos pela maioria. Esta definição gera 
a dualidade do in e out dos happy-few, dos superiores 
e dos inferiores. 

Desta forma não se pode considerar como 
kitsch a característica do gosto popular, pois a 
sociedade de massa é tão rica em determinações e 
possibilidades que nela se estabelece um jogo de 
mediações e reportações entre cultura de descoberta, 
de puro consumo, de divulgação e mediação, 
dificilmente redutíveis às definições do belo ou do 
Kitsch. 

Não se pode considerar kitsch a arte que 
solicita efeitos, pois a arte não define-se apenas pela 
característica de suscitar o empenho do fruidor na 
difícil e reservada operação do entendimento da 
complexidade estética responsável, mas também no 
desejo de gozar seus efeitos mais superficiais.  

Não se pode considerar kitsch o desequilíbrio 
formal. Segundo Dorfles49 a cotidianidade do fato 
artístico, desligado da tradição e ligado na 
contemporaneidade, acontece descontinuamente, 

                                            

 

49 DORFLES, Gillo. O Devir das Artes. Lisboa, Portugal: 
Edições 70, 1986. 
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assimetricamente, policentricamente e de forma 
desarmônica. 

Não se pode considerar Kitsch a utilização de 
ornamentos e de estilemas de contextos diferentes. 
Para Dorfles50 o ornamento constitui um motivo 
característico para a criação artística de uma época 
cultural e somente em condições anômalas e com 
muita dificuldade existiria uma obra onde o ornamento 
não entrasse no jogo criativo e compositivo. A 
vanguarda imitou o ato de imitar. A pop arte 
emprestou do Kitsch seus estilemas sem pecar no 
gosto. Para Jencks51 o Kitsch apropriado em um 
contexto surrealista como os “fish buildings” de Gehry 
ganha um novo aspecto positivo, um novo código 
estético capaz de apresentar beleza a partir do kitsch 
como nas apropriações de Warhol. 

Não se pode confundir o Kitsch com a oposição 
ao funcionalismo moderno. Jencks quando questiona 
em qual estilo devemos construir atualmente, ressalta 
que para os modernistas este seria um assunto 
encerrado, decidido no século XIX. Arquitetura seria 
função, tecnologia, construção, luz, espaço e nada 
mais. Estas fórmulas reducionistas foram 
responsáveis pela caracterização de Kitsch a 
qualquer artefato no qual suas partes não pudessem 
ser totalmente avaliadas quanto a sua condição 
funcional. Para Dorfles a arquitetura necessita de 
formas para a beleza e não apenas para a utilidade. A 
arquitetura quando resultado restrito da função 
aproxima-se do simples objeto de consumo asséptico, 
comercial e ordinariamente utilitário. Moles relata que 
o funcionalismo chegou mesmo a ser considerado a 
fórmula do anti-kitsch no início do século XX. 

Situações Kitsch estão presentes em todos os 
momentos na relação objeto e fruidor. Para Dorfles, 
todo edifício de uma estética atual deve aceitar que, 

                                            
50  DORFLES, Gillo. O Devir das Artes. Lisboa, Portugal: 

Edições 70, 1986. 

 

51 JENCKS, Charles. The Architecture of The Jumping 
Universe. Chichester : Academy Editions, 1997. 
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em um mesmo território sejam compreendidos 
elementos meta-artísticos, para-artísticos e anti-
artísticos. Para Eco, sem o Kitsch não existe hoje a 
arte. Para Portoghesi52  mais vale o resultado Kitsch 
da Disneylândia do que os esforços da alta cultura 
dos arquitetos modernos para constituírem pedaços 
de cidades autênticas os quais resultaram apenas em 
pedaços de falhas. Para Dorfles, bastaria um só 
estímulo maior causado pelo Kitsch para que se 
pusessem de quarentena todas as definições teóricas 
sobre o bom e o mau gosto. 

As definições mais evoluídas a respeito da 
condição Kitsch podem ser encontradas em Décio 
Pignatari e em Umberto Eco. 

Segundo Pignatari o Kitsch seria um fenômeno 
protótipo do consumo, constituindo uma redução do 
repertório estético vigente nas camadas superiores da 
cultura, traduzindo um código mais amplo para um 
mais reduzido e para um auditório mais largo. 

Conforme Eco, o Kitsch surgiria consumido, 
chegaria às massas ou ao público médio porque 
estaria consumido. O Kitsch justificaria sua função de 
estimuladora de efeitos, pavoneiando-se com os 
espólios de outras experiências e vendendo-se como 
arte sem reservas. O kitsch poderia ser inadvertido ou 
intencional, poderia estar presente na mensagem ou 
nas intenções do fruidor, do criador ou do oferecedor 
e possuiria uma vontade de prestígio manifestada 
claramente. 

Jencks deixa claro sua convicção de que a 
fronteira atual entre o belo e o Kitsch é delicada, 
volátil e instável. A própria definição do termo altera-
se ao longo do tempo. Da falsificação e da trapaça, 
passou a ser associado à sociedade de consumo de 
massa, à classe burguesa, ao anti-funcional. Estas 
definições mostraram-se inadequadas quando 
analisadas no contexto contemporâneo. 

                                            

 

52 PORTOGUESI, Paolo. Depois da Arquitetura Moderna. São 
Paulo: Martins Fontes, 1985. 
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O limite entre uma arquitetura pós-moderna e 
uma arquitetura Kitsch estaria na apropriação de 
estilemas deslocados de seu contexto original e 
caracterizando uma mensagem falsa, preocupada em 
estimular experiências largamente assimiláveis por 
fruidores interessados no prestígio de participar de 
uma cultura superior, de um contexto artístico 
sofisticado e seleto. Para que isto aconteça, a 
mensagem apresentada deve estar amplamente 
disseminada e consumida, reconhecida e aceita pela 
classe fruidora. 

Aqui reside a dificuldade e o perigo da 
classificação de uma obra como kitsch, ou seja, 
saber separar a estratégia mercantil que utiliza 
superficialmente o já apropriado, da proposta pós-
moderna do diálogo em níveis com o fruidor. Saber 
separar, como esclarece Dorfles, a rapidez das 
transformações artísticas e culturais, facilmente 
atribuídas ao capricho do mercado, das propostas 
de uma nova vanguarda pós-moderna em constante 
tentativa de sintonia com a civilização 
contemporânea, com seu cotidiano, com seu 
Zeltgeist. 

A proliferação de propostas desqualificadas 
cujas características superficiais assemelhavam-se 
às propostas pós-modernas, à incompreensão da 
nova doutrina, o não entendimento do papel de 
propostas com vinculação a um período de tempo 
menor e específico da cultura contemporânea, 
aliados à crítica racionalista ao pós-modernismo 
pronduziu recentemente  um estado de resgate da 
linguagem arquitetônica moderna, particularmente 
com inspiração nas obras de Mies Van Der Rohe e 
sua assepssia e sua economia de meios. A aversão 
radical da cultura pós-moderna ao discurso moderno 
produz a falsa expectativa que o simples 
posicionamento em um extremo oposto aos 
princípios da simbologia e da ornamentação, seja 
ela figurativa ou abstrata, além de uma aproximação 
com a estética moderna criticada, significaria uma 
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descontaminação rápida e eficaz em relação ao 
estado pós-moderno da cultura contemporânea. No 
entanto, a impossibilidade do resgate da utopia 
moderna limita o resgate à superficialidade estética 
tornando esta postura tão pós-moderna quanto o 
resgate da estética clássica ou tão historicista 
quanto a releitura da arquitetura moderna realizada 
pelos “New York Five”. Como uma nova moda o 
minimalismo53 reveste-se de um moralismo capaz de 
abafar uma situação de tentativa de rediscutir os 
caminhos da arquitetura atual.  

No entanto, outros posicionamentos recentes 
e arquiteturas praticadas nas últimas décadas, 
conformam um cenário por vezes mais amadurecido 
se comparados com as propostas iniciais do pós-
modernismo, com a preocupação excessiva em 
representar o confronto com a arquitetura moderna 
contida nas propostas historicistas e com a 
alienação minimalista. A dualidade, moderno x pós-
moderno, deixa de ser o foco destas arquiteturas e 
novas possibilidades de um pós-modernismo 
revigorado apresentam-se, associadas a 
pensamentos sobre a cultura atual, e às filosofias 
sobre o saber contemporâneo. 

 

                                            

 

53 Além de Mies Van Der Rohe, Adolf Loos, Hannes Meyer e 
Ludwig Hilberseimer que propuseram uma redução máxima em 
arquitetura e urbanismo, o movimento de escultura contemporânea 
denominado na década de sessenta como arte minimalista 
representou outra fonte de inspiração para a produção arquitetônica 
que ressurge a partir da década de oitenta. As correntes minimalistas 
desenvolveram-se também na música com John Care, Philip Glass e 
John Adams, na dança, na literatura, na fotografia, no desenho 
industrial, no cinema e na moda. A busca de uma unidade obtida a 
partir do uso de pouquíssimas formas e materiais arquitetônicos com a 
vontade de conseguir o máximo e o melhor com o mínimo, manifesta-
se no trabalho de arquitetos como Tadao Ando, Eduardo Souto de 
Moura, Jacques Herzog e Pierre de Meuron. 
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3  CURITIBA EM FOCO 
 

A arquitetura brasileira apresentou 
peculiaridades relevantes enquanto engajava-se ao 
movimento moderno. O discurso progressista sob a 
tutela do autoritarismo político encontrou nas 
propostas ortodoxas modernas, reavaliadas pelos 
arquitetos locais, uma fonte de ratificação de suas 
conquistas desenvolvimentistas. A arquitetura 
monumental trazia consigo as referências 
necessárias para representar o ideário de um país 
em vias de tornar-se uma nova potência industrial e 
de agregar os benefícios inerentes a esta nova 
condição.  

Mais uma vez a arquitetura serviu como uma 
perfeita ferramenta de marketing político. Em 1960 
Brasília representaria o apogeu desta união entre 
cultura e política, entre o discurso arquitetônico 
moderno e o discurso político de um estado-nação 
industrializado. Nesta época a arquitetura brasileira 
conquistou notoriedade internacional e bipolarizou-
se em torno das escolas paulista e carioca. 

Figura 5: Frederico Kirchgassner.
Residência do arquiteto em Curitiba. 

A ocorrência de obras modernas no Paraná 
concentrou-se em primeiro momento no norte, na 
cidade de Londrina, onde o curitibano Vilanova 
Artigas54 projetou a Estação Rodoviária local, 
imbuída do repertório racionalista e com forte 
tendência “wrightiana”. 

Em Curitiba as primeiras manifestações 
modernas ocorreram na década de 30, através do 
arquiteto Frederico Kirchgässner55 (Fig. 5). O 
afastamento dos grandes centros culturais 

                                            
54 ARTIGAS, Vilanova.  A Função Social do Arquiteto. São 

Paulo: Nobel, 1989, p. 80. 

 

55 GNOATO, Luis Salvador. Introdução do Ideário Modernista 
na Arquitetura de Curitiba. São Paulo: FAU-USP, 1997, p. 67. 
Dissertação [Mestrado em Arquitetura], Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1997. 
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brasileiros e a inexistência de cursos de arquitetura 
na cidade criou uma característica local onde a 
prática profissional, exercida por engenheiros, 
afastava-se de conceitos teóricos e passava a ser 
considerada autônoma e superior à teoria da 
arquitetura. Os arquitetos paulistas Oswaldo Arthur 
Bratke, Adolf Franz Heep e Elgson Gomes 
realizaram inúmeras obras durante os anos 
cinqüenta, porém a atuação mais expressiva neste 
momento coube aos arquitetos cariocas Ernani 
Vasconcelos, Sergio Bernardes, Paulo Antunes 
Ribeiro e Ulisses Burlamaqui.  

Figura 6: Teatro Guaíra, 1948. 

A materialização da linguagem moderna em 
Curitiba aconteceu durante o mandato do 
Governador Bento Munhoz da Rocha, com a 
definição do projeto para o Centro Cívico dentro da 
estética moderna da escola carioca e na opção pelo 
projeto de Rubens Meister para o Teatro Guaíra, 
rompendo publicamente como estilo eclético que 
dominava o cenário local, (Fig. 6). Se a escola 
carioca se fez presente na cidade pelos edifícios do 
Centro Cívico, projetados por uma equipe de 
arquitetos liderados por David Azambuja, a escola 
paulista foi representada inicialmente pelos trabalhos 
de Vilanova Artigas através de diversas casas e do 
Hospital São Lucas. A vertente paulista, liderada por 
Artigas dentro da Faculdade de Arquitetura da USP 
e da Mackenzie, seria a responsável pelo 
pensamento moderno estruturador do curso de 
arquitetura da Universidade Federal do Paraná56, 
através da personalidade marcante de professores 
oriundos das escolas paulistas de arquitetura. Luiz 
Forte Netto, Roberto Luiz Gandolfi, seu irmão José 
Maria Gandolfi e Joel Ramalho formaram o “Grupo 
Bandeirante” egresso da Mackenzie e convidado a 
desbravar o interior do sul do Brasil, a conduzir a 

                                            

 

56 GNOATO, Luis Salvador. Introdução do Ideário Modernista 
na Arquitetura de Curitiba. São Paulo: FAU-USP, 1997, p. 67. 
Dissertação [Mestrado em Arquitetura], Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1997. 
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Escola de Arquitetura de Curitiba e a liderar o 
Instituto de Arquitetos do Brasil do Paraná. 

Figura 7: Edifício Sede da Petrobrás,
1968. 

O enaltecimento do pragmatismo da 
arquitetura aconteceu durante as décadas de 60 e 
70 através da metodologia projetual que conduziu 
equipes de arquitetos locais a vitórias em diversos 
concursos de nível nacional. As equipes atribuíam 
seu sucesso à preocupação funcional imune aos 
discursos teóricos e às manifestações ideológicas, 
presentes principalmente na Escola Paulista de 
então57. 

Os projetos, em Curitiba, do Clube Santa 
Mônica e do Clube Curitibano, inspirados no Ginásio 
Clube Atlético paulistano de Paulo Mendes da 
Rocha, a sede da Petrobrás no Rio de Janeiro (Fig. 
7), a sede do BNDS em Brasília, a sede do 
Departamento Federal de Segurança Pública em 
Brasília, durante a década de sessenta, a sede da 
Eletrosul em Florianópolis e o Centro de 
Convenções de Pernambuco, durante a década de 
setenta, justificaram a eficácia do discurso praticista 
do movimento moderno de Curitiba58. 

Uma das primeiras manifestações modernas 
no espaço urbano da cidade ocorreu na década de  

                                            
57 “Durante o período da ditadura militar de fato, entre o Ato 

Institucional número 5 e o Pacote de Abril de 1977, a arquitetura 
produzida em Curitiba chegou aos seus ápices, com vitórias 
sucessivas em concursos nacionais e internacionais. Os envolvidos 
atribuem estas vitórias ao pragmatismo e à objetividade no momento 
de projetar. Isso significava desinteresse por questões ideológicas. Os 
engenheiros que criaram o curso de arquitetura e urbanismo da UFPR 
se diziam técnicos e apolíticos. Depois, os professores de maior 
destaque do curso, egressos do Mackenzie, mantinham-se afastados 
de qualquer debate ideológico”. DUDEQUE, Irã. Espirais de Madeira. 
São Paulo: Studio Nobel, 2001, p. 312, 313. 

 

58 “O que explica este fato inusitado, a ponto de terem esses 
arquitetos ficado conhecidos como “papa-concursos”? De um lado, a 
mobilidade capaz de assegurar a permanente renovação das equipes, 
favorecendo assim o debate. Foram cerca de dez profissionais 
participando continuadamente, ao longo de dez anos, de equipes 
compostas de maneiras as mais diversas, ora grandes, ora pequenas, 
concorrendo muitas vezes mais de uma equipe a um mesmo 
concurso. De outro lado, a repercussão destes resultados junto aos 
arquitetos e estudantes – o ciclo de vitórias em concursos tem inicio 
exatamente no ano da implantação do curso de arquitetura – criando 
um clima propício para a participação permanente em novos eventos”. 
XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna Brasileira, Depoimento de uma 
Geração. São Paulo: Pini, 1985. 
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quarenta através do plano urbano conhecido como 
plano Agache. Durante os anos sessenta uma nova 
proposta urbana foi apresentada para Curitiba pelo 
plano preliminar do Consórcio Serete e Jorge 
Wilheim, desenvolvido posteriormente por um grupo 
local composto por funcionários da Prefeitura e por 
arquitetos locais, os quais compuseram a APPUC – 
Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba. Em 1965, a APPUC tornou-se IPPUC – 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba. Aliado a outros órgãos públicos como 
Comec, Fundepar e Cohab, foram responsáveis pela 
retirada de significativa parcela de projetos da 
iniciativa privada, constituindo, então, certa 
homogeneidade nas arquiteturas oficiais do estado e 
da capital. A força do discurso político, aliado ao 
discurso moderno progressista, de situar a cidade 
como um pólo de desenvolvimento peculiar no 
Brasil, aos moldes do primeiro mundo, tornou o 
plano urbano de Curitiba um marco referencial da 
arquitetura moderna no Paraná59.  

A crise econômica mundial durante a década 
de setenta acentuou o panorama de 
descontentamento com a repressão política-cultural 
imposta pelo regime militar no Brasil. Nas escolas de 
arquitetura desenvolveu-se uma forte discussão 
social-política que chegou a renegar o projeto de 
arquitetura, por tornar-se um instrumento de 
colaboração com o status quo político dominante.  

Temas como arquitetura participativa, 
reurbanização de favelas, arquitetura ecológica e a 
sub-habitação vieram à tona neste período. O maior 
diálogo com o contexto urbano, com as soluções 

                                            

 

59 “De todos os personagens envolvidos com a administração 
pública da cidade em tempos recentes, o que melhor soube se 
aproveitar das oportunidades de consecução de um ambicioso projeto 
político foi, sem dúvida, Jaime Lerner. Isso se deu não só pelo fato de 
ter sido prefeito em três diferentes gestões. Cabe sublinhar a eficácia 
da sua política de contatos com os empresários, de caráter 
“democrático”  como destacou com muita propriedade na ACP”. 
OLIVEIRA, Dennilson de. Curitiba e o Mito da Cidade Modelo. 
Curitiba: UFPR, 2000. 
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ecológicas, a valorização da história da arquitetura e 
sua utilização como referencial de projeto, a 
reciclagem de edifícios e de centros históricos 
tombados, o projeto participativo que 
supervalorizava o usuário durante a sua concepção 
e a amenização do rigor da cartilha moderna de 
projeto, passavam a constituir as diretrizes projetuais 
da nova vanguarda brasileira60. 

A obra de Severiano Porto foi valorizada 
como exemplo de interpretação do contexto e da 
arquitetura vernacular, em um caráter regional 
antagônico à arquitetura internacional moderna. Em 
Belo Horizonte surgiu a Revista Pampulha, 
representando o discurso pós-moderno de um grupo 
coeso de arquitetos mineiros, como Éolo Maia e 
Sylvio Enrich de Podestá. O grupo mineiro e a 
realização do XII Congresso Brasileiro de Arquitetura 
em 198561, em Belo Horizonte, representou um 
apoio e serviu como catalisador da vontade 
reprimida em experimentar as novas opções 
arquitetônicas sob a filosofia pós-moderna62. 

O pós-moderno internacional revelava o fim 
de um período onde a crença no poder reformador 
da arquitetura moderna posicionava o arquiteto 
como elemento fundamental para a salvação da 
sociedade e, no Brasil, significava o 
desmoronamento da base filosófica do grupo de 
Vilanova Artigas. Obras como o SESC Pompéia63, 

                                            
60 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil – 1900 – 1990. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997, p. 191. 
61 “O tema do congresso era “ A produção do espaço 

habitado no Brasil contemporâneo – Avaliação e perspectivas”. 
Dividido em 9 sub-temas o espectro de discussão era bastante amplo 
e questoes relacionadas às novas tendências foram debatidas 
conjuntamente com aspectos amplos relacionados com as questões 
da categoria, da constituinte, e outros temas. O signo do evento foi 
criado por Éolo Maia e Silvio Emrich Podestá é um contraponto da 
fachada da igreja de São Francisco de Assis em São João Del Rei de 
Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho com uma fachada abstrata, 
com adereços pós-modernos”. MARQUES, Sérgio Moacir. Tendências 
da Arquitetura Contemporânea no Rio Grande do Sul: Mudanças de 
Paradigmas nos Anos 1980. Porto Alegre: UFRGS, 1999, p. 154. 
Dissertação [Mestrado em Arquitetura], PROPAR – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1999. 

62 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil – 1900 – 1990. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997, p. 197. 

63 Id. Ibid., p. 197. 
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de Lina Bobardi, apresentavam um novo 
posicionamento perante a arquitetura moderna 
institucionalizada no país, servindo como estímulo à 
curiosidade e à experimentação por novas 
possibilidades de estratégias compositivas onde a 
proposta de “referência” seria o principal princípio 
estruturador do projeto. 

Em 1980, o Congresso “Cidades do Futuro”, 
em São Paulo, reuniu personalidades internacionais 
da cultura pós-moderna. Em 1987, o Instituto de 
Arquitetos do Brasil, departamento São Paulo, 
promoveu o I Ciclo de Debates focando o novo 
pluralismo da arquitetura. O IAB, de Porto Alegre, 
promoveu inúmeras atividades durante este período 
destacando a necessidade de um envolvimento 
crítico perante as possibilidades pós-modernas na 
arquitetura64. 

Curitiba não passou ilesa durante as décadas 
de setenta, oitenta e noventa. A crise econômica e a 
descrença política foram seguidas pela perplexidade 
frente a avalanche de imagens de uma arquitetura 
irreverente contida nas revistas importadas.  

O sucesso alcançado pelo plano urbano de 
Curitiba65, transformou o IPPUC em referência para 
os arquitetos locais e gerou uma supervalorização 
das disciplinas de planejamento urbano na 
Universidade Federal do Paraná. Esta ênfase sobre 
o planejamento rivalizava com a postura de atelier e 
com o pragmatismo arquitetônico defendido pelo 

                                            
64 MARQUES, Sérgio Moacir. Tendências da Arquitetura 

Contemporânea no Rio Grande do Sul: Mudanças de Paradigmas nos 
Anos 1980. Porto Alegre: UFRGS, 1999, p. 146. Dissertação 
[Mestrado em Arquitetura], PROPAR – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 1999. 

 

65 “O marketing territorial é acionado pela própria Prefeitura 
de Curitiba e órgãos afins, como a CIC – Cidade Industrial de Curitiba, 
empresa que trata do programa de atração de novos investimentos e 
indústrias. Observamos mais uma vez aqui a promoção da imagem de 
Curitiba pela oposição à imagem de Curitiba no exterior: “Curitiba 
singular em meio ao caos urbano brasileiro”. Se nos anos 70 vendia-
se o projeto – o planejamento, hoje procura-se vender a cidade, ou 
seja, o planejamento realizado”. GARCIA, Fernanda Éster Sanches. 
Cidade Espetáculo. Curitiba: Palavra, 1997, p. 116, 177. 
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grupo paulista de professores das disciplinas de 
projeto arquitetônico e seus seguidores66. 

Contudo, a materialização do plano de 
Curitiba, traria consigo, ao longo do tempo, a 
revelação de problemas para o clima urbano local e 
problemas funcionais pelo rigor de uma setorização 
especializada a la “Carta de Atenas”67.  

A principal diretriz do Plano Preliminar de 
1965 era a linearização do crescimento da zona 
central, que seria servido por vias tangenciais de 
circulação rápida, ou seja, a disciplinarização do 
crescimento em torno de eixos, os chamados 
setores estruturais. 

O plano diretor induziu o desenho da 
volumetria das edificações, do prisma resultante da 
equação da maximização do potencial construtivo e 
da utilização geométrica do terreno. Principalmente 
nos “corredores estruturais”, toda uma tipologia de 
edifícios seria desenvolvida, implantada e 
influenciaria o surgimento de edifícios similares 
mesmo quando implantados em outras regiões da 

                                            
66 “Desde a origem, a base do curso de arquitetura da UFPR 

(e, depois, da PUC-PR) era o significado quase místico dado à 
prancheta. A história da arquitetura era ensinada através de 
programas positivistas que dilapidavam as poucas horas disponíveis 
divagando sobre arquiteura egípcia, babilônica, românica e outras 
evasões no espaço e no tempo, que serviriam, quando muito, para 
roteiros de viagens. Já a teoria da arquitetura ia pouco além de 
explicar as diferenças entre orgânicos e racionais, e detinha-se em 
detalhamentos de portas, janelas, coberturas, fluxogramas ou 
metragens de construções. Alguns mandarins do curso afirmavam que 
leituras eram desnecessárias, pois atrapalhavam a genialidade  do 
arquiteto, história, teoria e reflexão eram considerados luxos 
supérfluos, um verniz que garantiria conversas de salão”. DUDEQUE, 
Irã. Espirais de Madeira. São Paulo: Studio Nobel, 2001, p. 313, 314. 

 

67 Uma das contribuições mais importantes do detalhamento 
ao plano foi a idéia da união do sistema viário (estruturais), legislação 
do uso do solo e transporte coletivo como indução ao crescimento 
desejado da cidade. A disposição das massas edificadas de forma 
paralela ao longo das ruas com grande altura dos edifícios e pouca 
distância entre os mesmos resulta em um recinto urbano repleto de 
inconvenientes à boa qualidade de vida dos habitantes destas regiões. 
Esta situação vem sendo dominada de “efeito paredão”. Os problemas 
decorrentes desta morfologia podem ser classificados em: problemas 
de ventilação, problemas de insolação, problemas de umidade, 
problemas acústicos, problemas de temperatura, problemas de 
poluição atmosférica, problema de consumo de energia, problemas de 
obstrução visual, problemas de saúde e estresse dos habitantes.  
Estes problemas supracitados, atuam em conjunto e tornam-se causa 
e consequência um dos outros numa relação caótica e agressiva à 
boa qualidade de vida urbana. 
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cidade, mesmo que não afetadas pelas normas 
urbanas dos “setores estruturais”. A expressão 
arquitetônica da cidade deve às peculiaridades do 
plano diretor, principalmente aos “eixos trinários 
estruturais”, sua forma atual68. 

Uma contradição se estabeleceu no 
pensamento do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba, enquanto 
mensagem doutrinária para os arquitetos e 
estudantes. Se por um lado atendia radicalmente 
aos princípios ortodoxos modernos da “Carta de 
Atenas”, por outro lado, no tratamento da micro 
região e do desenho do mobiliário urbano, 
apresentava uma liberdade estética e formal que 
simulava o privilégio do simples, do artesanal, do 
local, do rústico e do vernacular, expressando uma 
grande sintonia com alguns aspectos do discurso 
pós-moderno como a comunicação direta com o 
usuário através de um forte apelo figurativo – 
imagístico69. Esta postura rivalizava mais uma vez 
com a Escola Moderna de Curitiba, com o 
monumentalismo das grandes estruturas de concreto 
aparente, com o volume puro, com o terraço jardim e 
com o vidro temperado fumê. Surgia uma arquitetura 
mais tátil redescobrindo a madeira, o telhado em 
duas águas, a telha francesa e o lambrequim, 

                                            
68 “O processo mais visível da implantação dos eixos 

estruturais foi a imediata valorização das suas terras e das que lhe 
eram adjacentes. Uma vez que o potencial de aproveitamento dos 
terrenos e tais áreas seriam mais cedo ou mais tarde beneficiadas 
com toda a infra-estrutura urbana, assistiu-se a um intenso processo 
de especulação imobiliária, com grandes construtores e 
incorporadores correndo para adquiri-las”. OLIVEIRA, Dennilson de. 
Curitiba e o Mito da Cidade Modelo. Curitiba, UFPR, 2000, p. 179. 

69 “Nada com a tua Curitiba oficial enjoadinha narcisita  
toda de acrílico azul para turista ver da outra que eu sei (...)  
a melhor de todas as cidades possíveis (...)  
Curitiba européia do primeiro mundo (...)  
Curitiba alegre do povo feliz  
essa é a cidade irreal da propaganda 
ninguém não viu não sabe onde fica  
falso produto de marketing político  
ópera bufa de nuvem fraude arame  
cidade alegríssima de mentirinha  
povo felicíssimo sem rosto sem direito sem pão 
dessa Curitiba não me ufano 
não Curitiba não é uma festa 
os dias da ira nas ruas vem aí”. 
TREVISAN in GARCIA, Éster Sanches. Cidade Espetáculo, 
1997, p. 105. 
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associadas a uma coletânea mais pop de mobiliário 
urbano baseado em leves estruturas metálicas, 
acrílicos e a um forte apelo ao imaginário cultural de 
Curitiba70. 

O quadro geral acadêmico, durante a década 
de oitenta, pode ser resumido como um corpo 
docente pretendendo transmitir uma imagem aos 
estudantes de que nada estava acontecendo no 
saber da arquitetura mundial, negando debates 
livres de preconceitos e de radicalismos sobre o 
entendimento das novas posturas que abalavam o 
status quo global71. 

O aprofundamento teórico esteve em um 
primeiro momento a cargo das iniciativas dos 
próprios estudantes, que se organizavam 
independentemente em grupos de estudos e traziam 
suas conclusões sob a forma de projetos, 
apresentados como trabalhos das disciplinas de 
projeto arquitetônico, o que gerava acaloradas 
discussões e conflitos ideológicos entre alunos e 
professores. Em 1985, alguns estudantes da 
Universidade Federal do Paraná constituíram um 
grupo de estudos72 visando estimular o debate sobre 
conceitos os quais lhes pareciam envelhecidos e 
descolados da realidade de então. Desta 
colaboração estreita nasceram artigos e ensaios 

Figura 8: Projeto Germen. Gráfico da
Cultura Contempotânea. 

                                            
70 Através de referências figurativas diretas aos símbolos 

locais como o pinhão, a pinha e o pinheiro. 
71 “O moto-perpétuo da ignorância garantiu que idéias 

arquitetônicas jamais fossem discutidas. Logo, tanto faz um arquiteto 
como outro. Não há base para se julgar quem é melhor. Quando 
convém, os pranchetistas juram que o melhor critério de julgamento é 
medir a metragem quadrada que cada um já projetou. O que é mais 
uma mostra do despreparo crítico, pois este raciocínio, levado ao 
limite, mostraria que um cartorário qualquer é melhor escritor que 
Shakespeare pois, afinal, “escreve mais”. Zaha Hadid, por exemplo, 
construiu pouquíssimo. Mas construiu novidades, relações entre 
elementos arquitetônicos que jamais existiram. Com isso, garantiu um 
lugar nos almanaques de arquitetura. Há gente que projetou e 
construiu milhões de metros quadrados repetindo soluções já 
existentes”. DUDEQUE, Irã. O Maior Erro da Arquitetura Curitibana. 
Locus nº 2, Curitiba, PUC-PR, 1999. 

 

72 Formavam o “Projeto Germen” Antonio José Gonçalves Jr, 
Aurélio Santana, Frederico Carstens e Rossano Lúcio Fleith. 
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publicados em jornais e em revistas 
especializadas73. (Fig. 8). 

Simultaneamente, outro grupo de estudantes 
participantes do GAU – Grêmio da Arquitetura da 
UFPR, articulava-se em torno dos ideais políticos de 
esquerda, baseados na força de um proletariado 
organizado e defendiam as propostas de 
reurbanização de favelas e moradias populares 
como os únicos elementos de real interesse para a 
arquitetura. Estas idéias eram qualificadas por 
diversas premiações em concursos locais, nacionais 
e latino-americanos. Em um segundo estágio as 
disciplinas de teoria de arquitetura passaram a 
abordar, ainda que timidamente, discussões e 
análises a respeito de semiótica, pós-modernismo e 
civilização pós-industrial. 

A desvalorização das cadeiras teóricas, o 
acervo medíocre da biblioteca de arquitetura e a 
agressividade com que incursões em propostas pós-
modernas eram recebidas pelos professores de 
projeto, refletiu em uma pobreza de pesquisa, em 
uma superficialidade no entendimento da doutrina da 
arquitetura e na idéia de que todos os problemas 
deveriam ser resolvidos sobre a prancheta e muito 
pouco sobre os livros. Este quadro situou Curitiba 
como uma das regiões do Brasil onde menos 
estudou-se a arquitetura, onde o primeiro curso de 
                                            

 

73 Publicações do Projeto Germen: “A Nova Arquitetura”. 
Revista AU. nº 08, Pini, Outubro, 1986; “Pós-Modernismo, uma 
Discussão Menor”. Revista Projeto nº 91. Projeto Editora Associados, 
Setembro, 1986; “A casa Viva”. Revista Projeto nº 95. Projeto Editora 
Associados, Janeiro, 1987. “A Inércia Modernista da Arquitetura e da 
Sociedade Brasileira”. Revista Projeto nº 99, Projeto Editores 
Associados, Maio, 1987; “Paranismo, Neo Paranismo, Pós Paranismo, 
Pós Modernismo” Revista Associação Paranaense de História nº 
14/15, Dezembro, 1987; Publicações no Jornal “O Estado do Paraná” 
– Almanaque: “Arquiteto – O Planejador do Espaço – Julho, 1987”, “Le 
Corbusier – Agosto, 1987”; “Arquitetura Pós Paranista – setembro, 
1987”, “O Pós Paranismo em Arquitetura – outubro, 1987”; “A Crítica 
da Arquitetura” novembro, 1987; “A Casa Viva” janeiro, 1988; “Pós 
Moderno – Uma discussão menor” fevereiro, 1988, “A Nova 
Arquitetura” março, 1988, “Cidade – O resgate da Aldeia” maio, 1988, 
“Construa Certo Contrate um Arquiteto” junho, 1988, “Geração sem 
Futuro” julho, 1988, “Memória Urbana” Agosto, 1988, “Crise da 
Realidade” agosto, 1988. “A Nova Arquitetura” Nicolau nº 13, 1988, 
Publicação “Folha de São Paulo”, Idéias de Toffler Ajudam a Repensar 
a Arquitetura” (A nova Arquitetura), 1988. 
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mestrado aconteceria apenas no ano de 1999, e 
onde até mesmo o uso do computador como 
ferramenta projetual foi evitado ferozmente durante a 
década de oitenta.  

Durante a década de noventa a Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná consolidou-se 
como o principal reduto da discussão acadêmica da 
arquitetura, seja pela iniciativa de promover, em 
conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, o primeiro curso de mestrado de Curitiba, 
bem como pela abertura permitida aos seus alunos 
em experimentar novas possibilidades na 
arquitetura. Esta abertura foi evidenciada através da 
exposição realizada em agosto de 2000 denominada 
“Arquitetura 25”, como comemoração dos vinte e 
cinco anos do curso de arquitetura e urbanismo da 
PUC74. Segundo a curadoria75 do evento, na década 
de oitenta, a preocupação com a estrutura diminui e 
cede lugar a uma tendência mais orgânica e mais 
criativa, os anos noventa são considerados como um 
período de recortes das décadas antecedentes, 
onde a mistura estética seria a tônica dos projetos, e 
a tendência do final da década de noventa seria uma 
concepção “futurista” com uso de alta tecnologia e 
cores como o prata e o azul76. Em outras palavras, 
analisando a exposição, pode-se sentir o predomínio 
tardo-moderno em escala de vizinhança durante os 
anos setenta, o pós-modernismo historicista com 
forte influência palladiana nos anos oitenta, e uma 
arquitetura de caráter expressionista durante a 
década de noventa, variando entre posições 
minimalistas e deconstrutivistas a la Bernard 
Tschumi.  

                                            
74 Nesta mostra, a trajetória do curso foi passada a limpo e 

mais de 500 trabalhos foram selecionados e divididos em anos 
setenta, oitenta e noventa. 

75 A curadoria do evento “2000 Arquivo 25 Puc-PR” estava a 
cargo de José Marcos Novak, Alessandro Faria Araújo e Orlando 
Busarello. 

 

76 RIBEIRO, Andréia. Uma História Bem Arquitetada. Jornal 
do Estado. Quarta-feira, 2 de agosto de 2000, p. D1. 
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A produção da arquitetura fora da escola 
estava dividida em dois segmentos. Os projetos 
públicos foram monopolizados pelo Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que 
através de uma equipe coesa e com mesma visão 
projetual, repetia modelos arquitetônicos com forte 
apelo de marketing político77. Segundo a tese do 
arquiteto Leonard Tossiaki Oba78, ficou evidenciada 
a participação efetiva do IPPUC (Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) na 
formação dos marcos referenciais pós-modernos 
curitibanos. Estes novos marcos estariam ligados às 
funções culturais e de lazer públicos. O caráter 
lúdico e a ênfase no tratamento das superfícies com 
objetivo de manipulação psicológica79 se deu através 
da redefinição de antigos marcos como o setor 
histórico, a Rua XV de Novembro, a Praça 
Tiradentes, o bairro de Santa Felicidade, a antiga 
Estação Ferroviária e a Rua Barão do Rio Branco; e 
através de novos marcos como os eixos estruturais, 
o Teatro Paiol, a Estação Rodoferroviária, os 
parques diversos, os portais étnicos, a Rua 24 horas, 
os Faróis do Saber, as Ruas da Cidadania e o 
Memorial da Cidade.  

Os portais étnicos foram umas das poucas 
exceções onde os arquitetos fora do domínio 
governamental puderam expressar seu pensamento 
em projetos públicos, pois foram realizados 
concursos para a escolha de seus autores. Ficou 
evidente nestes projetos a filiação às posturas pós-
modernas de Moore, Graves e Venturi. O Portal 
Italiano foi o primeiro80. A aglutinação de diversas 
referências a construções relevantes do bairro de 

Figura 9: Portal Italiano. Paulo
Pacheco e Renato Koswiski,
Curitiba, 1990.                                             

77, Leonardo T. Oba. Os Marcos Urbanos e a Construção da 
Cidade: A Identidade de Curitiba. São Paulo: FAU-USP, 1998, p. 293. 
Doutorado [Tese de Arquitetura], Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paul, 1998. 

78 Id. Ibid., p. 293. 
79 “De uma “sociedade do espetáculo” onde a existência real 

pobre e fragmentária se submete a uma realidade de imagens”. 
DEBORD, Guy. La Société Du Spectacle. Paris: Gallimard, 1992 

 

80 Portal Italiano. Paulo Pacheco e Renato Kosowiski, 
Curitiba, 1990. 
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Santa Felicidade e a imigração italiana, estruturaram 
a composição plástica deste portal. A torre da igreja, 
a casa dos arcos e a casa dos gerânios foram 
estilizadas em uma colagem tridimensional (Fig. 9). 
O Portal Alemão, o Japonês e o Ucraniano 
complementam o cenário étnico pós-moderno da 
década de noventa. 

Para os arquitetos excluídos do âmbito 
público restavam o mercado imobiliário e os projetos 
comerciais, e foi dentro desta perspectiva que as 
propostas pós-modernas começaram a se 
materializar e a sofrer a crítica dos iniciados e dos 
usuários em geral. 

O Shopping Center Mueller, através de uma 
pseudo-reciclagem, que pareceu servir mais ao 
propósito de uma ocupação total do terreno do que à 
preservação das fachadas de uma das primeiras 
fábricas de Curitiba, apresentou nos anos setenta 
uma postura historicista com forte apelo pop e 
comercial81. 

Muito mais timidamente do que o movimento 
pós-moderno mineiro, Curitiba apresentou durante 
os anos setenta e oitenta alguma atenção à sua 
história local recente, através do resgate do 
movimento paranista da década de vinte82. Segundo 
Adalice Araújo o “paranismo” foi uma tentativa local 
de ver a arte com “olhos livres” através dos olhos de 
artistas paranaenses como Ghelfi, Lange de 
Morretes e Turin, valorizando as formas plásticas 
associadas aos símbolos locais da pinha, do pinhão 
e do pinheiro83. Utilizando a composição eclética e 
artdéco estas representações extrapolaram os 
poemas, pinturas e esculturas para alcançar a 

                                            
81 OBA, Leonardo Tossiaki. Os Marcos Urbanos e a 

Construção da Cidade: A Identidade de Curitiba. São Paulo: FAU-
USP, 1998, p. 293. Doutorado [Tese de Arquitetura], Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paul, 1998. 

82 O qual caracterizou-se como uma resposta local aos 
movimentos nativos como o “pau-brasil” ocorrido em São Paulo, em 
1924. 

 

83 ARAÚJO, Adalice. “Paranismo”, um Movimento Precursor 
do Pós-Modernismo. Jornal Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 30 
de outubro de 1994, p. 6. 
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arquitetura com colunas, pórticos e pedestais de 
inspiração paranista. 

A retomada pós-paranista deu-se através da 
apropriação das estilizações da araucária, pela 
arquitetura oficial, em detalhes do mobiliário urbano 
de Curitiba84. Posteriormente, estudantes de 
arquitetura da UFPR85, sistematizaram o 
entendimento da viabilidade de uma releitura 
paranista na arquitetura local. Esta postura pós-
paranista repercutiu entre as outras áreas da arte em 
um caminho inverso ao da década de vinte. A 
agência do antigo banco local Bamerindus, atual 
HSBC, representou a utilização superficial da 
metodologia pós-moderna paranista, comprovando a 
proliferação da vontade pós-moderna na cultura 
local durante os anos oitenta, ainda que sem a 
profundidade teórica necessária86. Nesta obra o uso 
de lambril de pinho do Paraná nos forros e a criação 
de uma “floresta” de Araucárias, através dos pilares 
estilizados na galeria externa do plano massa, 
caracterizaram a referência “neo-paranista”87 (Fig. 
10).  

O desenrolar da arte em Curitiba 
complementa a visão panorâmica da cultura local e 
serve como contraponto para o entendimento da 
arquitetura da cidade88. 

                                            
84 “Foi possível criticar o decorativismo de soluções rasteiras 

e unívocas, que acreditavam que o emplastramento de referências ao 
pinheiro representaria a cultura do Paraná”. DUDEQUE, Irã. Espirais 
de Madeira. São Paulo: Studio Nobel, 2001. 

85 Os componentes do “Projeto Germen” iniciaram as 
teorizações acerca do pós-paranismo. 

86 A agencia Bamerindus – HSBC foi projetada pelo arquiteto 
Winston Ramalho. 

87 Segundo Winston Ramalho “consolidou-se a idéia central 
do projeto: conceber uma arquitetura com forte referência aos valores 
locais, quase um neo-paranismo enfatizando a araucária estilizada 
nos pilares de sustentação e o uso de muita madeira em diversas 
áreas do banco”. 

 

88 O movimento da arte em Curitiba passou por uma fase de 
afirmação regional, de desejo de inscrever uma identidade cultural 
para o Paraná através do paranismo. Em 1948 definia-se paranismo 
como todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera, e que 
notadamente a demonstra em qualquer manifestação de atividade 
digna, útil à comunidade paranaense. Entretanto na década de 
quarenta a geração Joaquim, representada pela Revista Cultural 
Joaquim (1946/1948), editada por Dalton Trevisan, apresentou uma 
postura contrária objetivando a universalização da cultura, 
combatendo o paranismo e reagindo à repressão nacionalista cultural 
do estado novo que expurgava qualquer idéia externa. 
Figura 10: Agência Bamerindus –
HSBC. Winston Ramalho, Curitiba.
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Os Salões Paranaenses89 de Belas Artes 
representaram uma síntese dos acontecimentos 
artísticos e culturais em Curitiba. Os mais polêmicos 
aconteceram durante os anos de 57, 59, 62 e 86. No 
salão paranaense de 1956, acirra-se o duelo entre 
modernos e conservadores, enquanto o projeto de 
Lúcio Costa vencia o concurso para Brasília e 
acontecia a primeira exposição de arte concreta em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1957 artistas 
paranaenses em protesto contra um júri considerado 
por eles como “acadêmicos” retiraram suas obras do 
salão realizando, então, uma mostra paralela e 
qualificaram o salão de Belas Artes como “burrice 
oficializada”. Em 1959 os artistas repudiaram 
novamente a mostra oficial. Em 1961 surgiu nova 
polêmica agora entre figurativos e abstratos. O 
expressionismo tornou-se sinônimo de modernidade 
em Curitiba valorizando a linguagem abstrata. Uma 
verdadeira ditadura da abstração segue-se até a 
aparição da Pop Arte. No Paraná poucos exploraram 
o cubismo, surgiu a arte experimental da Pop Art, as 
performances, instalações e a Op Arte junto aos 
primitivos e ingênuos.  

O império abstrato cedeu a outras linguagens, 
principalmente aos popistas, em uma aproximação 
neodadaísta pois despersonalizou os mitos e 
resgatou o indiferente e o anônimo situando-se entre 
o concreto e o abstrato. Alguns críticos já 
comentavam esta situação da década de setenta 
como pós-moderna, principalmente quando surgiram 
os objetos Kitsch como renúncia ao bom gosto e à 
beleza, explorando o humor, a paródia, o uso do 
plástico e de colagens. Em 1986 a exposição 
tradição/contradição agitou a cidade, e 
desentendimentos entre as propostas neo-
expressionistas e a temática pop-conceitual 
acentuaram-se. Seguiu-se o predomínio de 

                                            

 

89 MARIA, José Justino.  50 anos do Salão Paranaense de 
Belas Artes. Curitiba: Funpar, 1995. 
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instalações e performances na direção da arte 
comportamental explorando estruturas abertas 
relacionando corpo/obra/ambiente e comportamento, 
incorporando o teatro às artes plásticas. Os críticos 
locais estavam atônitos perante a dificuldade de 
estabelecer o que seria ou não arte, o que seria ou 
não contemporâneo, moderno, pós-moderno, ou 
crime90. 

As influências pós-modernas, questionadoras 
do status quo moderno, foram sentidas 
primeiramente nas artes do que na arquitetura local, 
pois em meados da década de sessenta a crítica 
local já detectava as primeiras manifestações 
preocupadas em explorar novos caminhos para a 
arte contemporânea, ainda que totalmente atrelada 
aos acontecimentos internacionais. Este pioneirismo 
das artes plásticas, ainda que frágil, favoreceu a 
formação de um clima mais propício para as 
primeiras incursões pós-modernas na arquitetura. 

A visualização da arquitetura do Paraná no 
âmbito nacional confunde-se com a arquitetura de 
Curitiba, apesar de sua insuficiente e 
descomprometida bibliografia. Alberto Xavier 
realizou um trabalho que continua singular, 
catalogando as obras modernas em Curitiba. 
“Arquitetura Moderna em Curitiba”91 apresenta uma 
síntese do desenrolar da arquitetura moderna na 
cidade92. 

Constata-se em Curitiba uma quantidade 
reduzida de monografias, dissertações, teses e livros 
sobre a arquitetura da cidade. Entre estas poucas 
dezenas de trabalhos, a grande maioria dedica-se 

                                            
90 MARIA, José Justino.  50 Anos do Salão Paranaense de 

Belas Artes. Curitiba: Funpar, 1995. 
91 XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna Brasileira, 

Depoimento de uma Geração. São Paulo: Pini, 1985. 

 

92 A situação do profissional arquiteto, os planos urbanos, o 
ensino e as tipologias de habitações individuais, habitações coletivas, 
edifícios para uso misto, edifícios de escritórios e comerciais, hospitais 
e clínicas, parques, praças e equipamentos urbanos, indústrias, 
escolas, edifícios para fins recreativos e esportivos, edifícios para fins 
especializados, templos, estações de transporte coletivo, bancos, 
edifícios públicos e edifícios para fins culturais. 
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ao estudo do plano urbano. Pouquíssimos trabalhos 
apresentam considerações sobre a arquitetura 
contemporânea e nenhum retrata o pós-modernismo 
ou os edifícios atuais da cidade. De qualquer forma, 
destacam-se os trabalhos de Oba e Gnoato93. 

Leonardo Tossiaki Oba apresenta sua tese 
“Transformação na Arquitetura”94 analisando a 
inevitabilidade deste evento ao longo do tempo e 
destacando seus indutores tecnológicos, 
econômicos, sociais e culturais. Apresenta também a 
tese “Os Marcos Urbanos e a Construção da 
Cidade”95 dissecando as aspirações e as 
necessidades de cada período histórico de Curitiba e 
a consolidação dos marcos referenciais até a década 
de noventa. 

Luis Salvador Petrucci Gnoato, em obra sobre 
a arquitetura modernista em Curitiba intitulada 
“Introdução do Ideário Modernista na Arquitetura de 
Curitiba”, avalia o período compreendido entre os 
anos de 1930 a 196596. Navega através do tempo 
focalizando o contexto urbano, a configuração do 
ideário modernista através da obra de Vilanova 
Artigas, o curso de Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade Federal do Paraná, os concursos de 
arquitetura, a obra do modernista Frederico 
Kirchgassner, a influência do Governo Estadual na 
consolidação do discurso moderno, a importância do 

                                            
93 “O legado da obsessão pela prancheta é que todos 

acabaram se tornando ilustres desconhecidos, nomes escritos na 
água, como no verso que está gravado no túmulo de Keats. É por isso 
que o primeiro trabalho de reflexão sério sobre a arquitetura moderna 
de Curitiba surgiu apenas em 1997, (Introdução ao Ideário Moderno 
em Curitiba, de Luis Salvador Gnoato), 35 anos depois da fundação 
do curso homônimo. É por isso que ainda não há trabalhos sérios de 
reflexão sobre arquitetos individuais de Curitiba, trabalho que os insira 
no contexto histórico e os analise criticamente”. DUDEQUE, Irã. O 
Maior Erro da Arquitetura Curitiba. Lócus nº 02, PUC, abril de 1999, p. 
23. 

94 OBA, Leonardo Tossiaki.  Transformação na Arquitetura. 
Curitiba: UFPR, 1992. Doutorado [Tese de Arquitetura], Universidade 
Federal do Paraná, 1992. 

95 OBA, Leonardo Tossiaki. Os Marcos Urbanos e a 
Construção da Cidade: A Identidade de Curitiba. São Paulo: FAU-
USP, 1998, p. 293. Doutorado [Tese de Arquitetura], Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paul, 1998. 

 

96 GNOATO, Luis Salvador Petrucci. Introdução do Ideário 
Modernista na Arquitetura de Curitiba. São Paulo: FAU-USP, 1997. 
Dissertação [Mestrado em Arquitetura], Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1997. 
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Engenheiro Rubens Meister e do Arquiteto Elgson 
Ribeiro Gomes. 

Fica constatado que os trabalhos teóricos a 
respeito da arquitetura de Curitiba concentram suas 
atenções no período moderno, compreendido entre 
as décadas de trinta e sessenta.  

Até mesmo os periódicos de arquitetura 
quando se referem a arquitetura do Paraná 
concentram sua atenção nos exemplares modernos 
deste contexto. A Revista Projeto, canal nacional 
especializado em arquitetura com constância e 
compromisso formal quanto às sua política editorial, 
retratou em escassos momentos a arquitetura 
local97. Em 1987 o número 101 abordou o 2º 
Encontro de Arquitetos do Paraná, evidenciando a 
preocupação dos arquitetos locais por um 
envolvimento social responsável da classe com a 
sociedade, e onde nenhuma discussão conceitual ou 
sobre uma estética pós-moderna foi alvo dos 
trabalhos. Curitiba volta à cena da revista em 1989 
através do trabalho sobre interferência urbana 
premiado no concurso Ópera Prima.  

Em 2001, a Revista Projeto, número 251, ao 
fazer uma revisão da arquitetura brasileira dos anos 
noventa, encontra espaço para o Paraná através das 
“obras pontuais na cidade modelo”, todas elas parte 
da arquitetura oficial do IPPUC e do Governo do 
Estado. 

                                            

 

97 No número 74 de 1985, a revista enaltecia o projeto de Léo 
Grosmann para o Shopping Center Água Verde cujos edifícios aliariam 
a simplicidade construtiva e de materiais à horizontalidade das áreas 
comerciais. Ainda em 1985, no número 82, o edifício sede do Citibank 
projetado pelos irmãos Gandolfi era apresentado como uma obra com 
volumetria movimentada no embasamento e extremamente simples e 
funcional na torre de vidro que abriga os locais de trabalho. Em 1987, 
dois fascículos de números 87 e 89 apresentam tentativas de relatar o 
panorama da arquitetura do Paraná através dos projetos-padrão das 
escolas da Fundepar no primeiro e um panorama maior no segundo, 
que abrangeria o “Bem montado e atuante sistema de planejamento 
de Curitiba” como cartão de visitas a urbanistas; a arquitetura eclética 
pré-moderna; as obras modernas pioneiras de Rubens Meister e 
David Xavier Azambuja; a obra do Sesc da esquina de 1978, um dos 
últimos projetos de Meister; a Assembléia Legislativa de Joel 
Ramalho, Zamoner e Oba; a Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná de Manoel Coelho; diversas obras de Léo Gorssman, entre 
outros exemplares modernos concentrados em Curitiba. 
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Enfim, o quadro apresentado para o Brasil 
durante os anos oitenta e noventa refletiu a falta do 
debate e do amadurecimento da arquitetura de 
Curitiba, resumindo-se aos exemplares modernos 
(que evidenciavam uma insegurança quanto ao seu 
ideário), à arquitetura oficial e às raras iniciativas de 
novas experimentações que estiveram sempre 
reservadas aos trabalhos dos alunos premiados no  
concurso Ópera Prima98. 

A cultura, as artes e a arquitetura também 
atingem a grande massa através dos jornais. Uma 
leitura diagonal do jornal com maior tiragem em 
Curitiba, mais especificamente no “Caderno G” da 
“Gazeta do Povo”, durante o final do século XX e 
início do século XXI, revela um panorama onde o 
teatro, a música, a pintura, a dança e a arquitetura 
apresentam características da pós-modernidade e a 
condição de agentes de uma contemporaneidade 
que desafia padrões pré-estabelecidos. 

A cultura pop pode ser constatada na música 
de Arrigo Barnabé99. No final dos anos oitenta Arrigo 
Barnabé abandona seu trabalho com a letra 

                                            
98 O projeto “Escola de Dança e Teatro” premiado no 

concurso Opera Prima de 1991, divulgado na revista número 142, se 
moderno na forma, apresenta inovações significativas na 
apresentação, valorizando a grafia e na concepção, respeitando a 
contextualização e a geração do espaço. O número 152 de 1992, 
destina parte significativa da revista para as obras públicas sob a 
tutela do IPPUC e do Arquiteto Jaime Lerner. Neste mesmo ano, no 
número 156 da Revista Projeto, três menções de trabalhos de 
estudantes no concurso Opera Prima, apresentam projetos modernos 
marcados pelos cacoetes locais das janelas-fita e da “movimentação” 
volumétrica. Na edição número 164, um trabalho premiado e outro 
merecedor de menção no Concurso Ópera Prima de 1993, introduzem 
as inquietações acerca das propostas de Aldo Rossi, Jean Baudrillard, 
Paul Virilio, e compositivamente assemelham-se a concatenações 
volumétricas e articulações espaciais a La Tschumi ou Zaha Hadid. 
Em 1993 e 1994, os números 170 e 177 voltam ao tema da arquitetura 
oficial enfatizando a Universidade Livre do Meio Ambiente e do design 
da Prefeitura da Cidade de Curitiba. Em 1995 a edição 188 focaliza 
nova menção no concurso Ópera Prima com destaque para a 
revitalização urbana e para a solução estrutural arrojada. Em 1996, o 
número 196 da revista volta a destacar a obra oficial através do 
gabinete ecológico do Governador Jaime Lerner. 

 

99 Compositor paranaense influenciado pela narrativa dos 
quadrinhos e pela fusão do erudito com o popular criando 
personagens urbanos e solitários e fazendo alusões aos 
equipamentos característicos da metrópole, como o telefone público, o 
drive-in e as diversões eletrônicas, sob um forte almágama de música 
erudita, radicalizando um discurso antagônico ao tropicalismo e seu 
elogio ao descartável e ao consumo. 
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solidificando sua tendência em refutar a música de 
consumo100. 

O artista plástico Tom Lisboa realiza a mostra 
fotográfica “Where the Streets Have no Name”, 
exercitando o olhar pop, estimulado visualmente 
pela arquitetura, fotografia, videoclipes, enfim, pela 
vida urbana101. As fotos são extraídas da televisão, 
fragmentos de uma cidade imaginária mas universal, 
lembrando a narrativa das histórias em quadrinhos e 
a linguagem dos videoclipes102. 

O poeta pop multimídia Paulo Leminski, 
falecido em 1989, é lembrado anualmente pela 
festividade performática Perhappines. Na sua 11ª 
edição em novembro de 2000, as performances 
poéticas não se limitaram a revitalizar a imagem do 
agitador Leminski, mas instigaram a manifestação de 
neoconservadores contrários à sua obra103. 

O minimalismo aparece em matéria sobre o 
performático curitibano Cláudio Mello104. Em uma 
hora movimenta-se lentamente, no ritmo da 
respiração em um espaço delimitado105. 

As referências pós-estruturalistas são tímidas 
e variam entre propostas deconstrutivistas e 
relacionadas com a teoria do caos, ainda que não 
explicitamente. O músico Chico Mello106 desafia a 
estética, considerada intocável pelo público ortodoxo 
da música brasileira107.  

                                            
100 GONÇALVES, Maria Fernanda. “Evolução da Expressão 

Corporal”. Jornal Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 31 de janeiro 
de 2001. 

101 E o próprio batismo da série de imagens leva o nome de 
uma música da banda pop irlandesa “U2”. 

102 NICOLATO, Roberto. Clara Crocodilo Escapuliu... Jornal 
Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 17 de dezembro de 2000.  

103 ZIBORDI, Marcos. “Perhappiness: Formato Todos por Um. 
Jornal Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 21 de novembro de 
2000. 

104 Suas intervenções performáticas minimalistas correm 
contra o ritmo frenético do mundo da virada do milênio. 

105 PERIN, Adriane. Movimentos em Doses Homeopáticas. 
Jornal Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 1º de junho de 2001. 

106 Faz releitura das canções de Noel Rosa, Pixinguinha e 
Chico Buarque através de uma aproximação experimentalista ora 
tendendo ao original da canção e ora o experimentalilsmo aparecendo 
na interpretação, no cantar entre o estilo “antigo” de cantar com 
fragmentos de peças de orquestra de sua autoria com interpretação 
da orquestra de Berlin 

 

107 BROWNE, Rodrigo. Experimentalismo Homeopático. 
Jornal Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 18 de janeiro de 2001. 
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No teatro, César Almeida, deconstrói a peça 
“Esperando de Godot”, de Samuel Becket, buscando 
uma aproximação crítica e cáustica da realidade 
contemporânea108. 

O projeto editorial gaúcho movido pela 
estética do acaso e do inacabado, “Falas 
Inacabadas”109, foi outro tema de destaque no 
jornal.110. 

Na dança uma metodologia semelhante foi 
discutida no “1º Encontro das Novas Dramaturgias 
do Corpo”111. 

A arquitetura se fez presente no “Caderno G” 
do domingo, dia 03 de outubro de 1999, através de 
um forte questionamento sobre a arquitetura 
contemporânea da cidade112. A paisagem urbana de 
Curitiba, construída ao longo dos últimos 25 anos e 
resultado das intervenções das administrações 
municipais e também dos empresários da 
construção civil, é discutida através dos objetos 
arquitetônicos. Fica evidenciado na matéria o 
empobrecimento da arquitetura pela falta do debate 
e pela omissão dos próprios arquitetos. Para 
Fernando Bini, professor e doutorando em estética 
em Paris, quase a totalidade dos monumentos 
públicos construídos nos últimos anos como o 
Jardim Botânico, a Ópera de Arame, o Memorial de 
Curitiba, entre outros, seriam enquadrados como 
exemplos do Kitsch arquitetônico. Ainda nesta 
matéria o IPPUC – Instituto de Pesquisa e 

                                            
108 SLOWIK, Humberto. A Desconstrução de Um Mito. Jornal 

Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 05 de outubro de 2000. 
109 A idéia da expressão como falência, como não conclusão 

nascida do acaso e opondo-se à operação racionalista ligada a 
civilização aproxima-se da estratégia da bricolage definida por Lèvi-
Strauss e seu pensamento selvagem oposto frontalmente ao modus 
operandi civilizado. Selvagem não pelas referências mas pelo método, 
renunciando a ilusão iluminista de criar sentidos fechados e 
assumindo um discurso que nasce da própria precariedade, atonal, 
desconexo e casual. 

110 NETO, Miguel Sanches. A Estética do Acaso e do 
Inacabado. Jornal Gazeta do Povo. Caderno G, domingo, 25 de julho 
de 2000. 

111 Provocando a investigação de novas linguagens corporais 
desfragmentado os movimentos e estudando os códigos que passam 
pela organicidade do corpo, pesquisando a dramaturgia do corpo 
buscando reconstruir um corpo instável, em crise, sem padrões 
prévios de movimentos. 

 

112 KASPCHAK, Carlão. Uma Estética Kitsch? Jornal Gazeta 
do Povo. Caderno G, domingo, 03 de outubro de 1999. 
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Planejamento Urbano de Curitiba, pelo número 
reduzido de obras e questionando a definição do 
Kitsch, alegou que a “linguagem utilizada nos 
projetos públicos perseguiu uma linguagem coerente 
para criar uma unidade”. Os prédios foram o último 
alvo da reportagem e os edifícios Gaudi, o “pombal” 
na Avenida João Gualberto e o Edifício Senador 
Artur Santos, ilustraram a dúvida entre o que seria o 
bom ou o mau gosto, a boa ou a má arquitetura no 
final do século XX em Curitiba. O professor de 
arquitetura Key Imaguirre Jr, mestre em história, 
ainda declara que o pós-moderno deixou um vácuo 
e que os arquitetos ainda não souberam encontrar 
um novo caminho apropriado. 

O caderno imobiliário do Jornal Gazeta do 
Povo, foi outro importante veículo na divulgação das 
tendências da arquitetura contemporânea dos 
edifícios de Curitiba, mas, infelizmente, serviu mais 
para confundir e difundir conceitos superficiais e 
equivocados do que para acrescentar qualidade ao 
cenário da arquitetura local.  

Curitiba não abrigou um debate sobre o saber 
pós-moderno com intensidade, seriedade e a 
organização suficiente para balizar um 
desenvolvimento maduro do confronto inadiável 
entre os preceitos modernos e a crítica pós-
moderna. O aprofundamento intelectual a respeito 
da abordagem teórica e sua materialização em 
projetos e obras esteve a cargo de iniciativas 
particulares de alguns profissionais que acreditavam 
na indissociabilidade entre teoria e prática da 
arquitetura.  

Durante as décadas de oitenta e noventa 
proliferaram experiências práticas de um pós-
modernismo superficial baseado na cópia de motivos 
arquitetônicos pós-modernos, divulgados nas 
revistas de arquitetura que tornavam-se clichês de 
contemporaneidade.  

 

O aquecimento imobiliário, fruto do plano 
cruzado em meados dos anos oitenta, durante o 
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governo de José Sarney, foi responsável pelo 
surgimento de um conjunto numeroso de edifícios, 
na sua maioria residenciais, que foram implantados 
linearmente induzidos pelo plano urbano de Curitiba, 
e formaram um novo cenário na cidade, alterando 
seu desenho urbano e refletindo as novas posturas 
da arquitetura local, alternando os valores 
sedimentados nas décadas de sessenta e setenta. 

Antes de uma análise mais contextualizada a 
respeito dos atuais edifícios contemporâneos da 
cidade de Curitiba, vale uma breve apreciação do 
desenvolvimento desta tipologia arquitetônica e sua 
relação com os acontecimentos em escala mundial. 

A construção de edifícios em altura, foram 
para a Curitiba dos anos 30 sinônimo de avanço 
cultural e progresso econômico e tecnológico. 

Dois exemplares importantes desta época são 
executados no centro da cidade, nas duas esquinas 
da Avenida Luiz Xavier (Rua das Flores). O Palácio 
Avenida de 1927 e o Edifício Moreira Garcez de 
1936, considerado o primeiro arranha-céu da cidade, 
segundo Gnoato113. O estilo eclético tardio e 
simplificado alinhado à linguagem Art-Deco destes 
edifícios viriam a estimular as referências dos 
edifícios pós-modernos das décadas de 80 e 90 na 
cidade114. 

                                            
113 “Se em São Paulo, os edifícios Banespa e Martinelli 

acompanham o Chrysler Building e o Empire State Building de New 
York, o Edifício Moreira Garcez é a versão curitibana do arranha-céu 
daquela época”. GNOATO, Luis Salvador Petrucci.  Introdução do 
Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba. São Paulo: FAU-USP, 
1997, p. 13. Dissertação [Mestrado em Arquitetura], Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1997. 

114 Os edifícios de apartamentos alinham-se esteticamente 
também a linguagem eclética / Art deco e a resolução espacial e das 
plantas aproximam-se das primeiras acomodações burguesas em 
altura, blocos para aluguel construídos em Paris durante 1880 a 1914 
os quais recebiam um tratamento plástico Art Noveau ou Art deco, em 
pleno período haussmaniano. 
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A habitação assumiu papel de protagonista 
durante a arquitetura moderna115. Uma nova 
tipologia surgia. A concentração residencial em 
altura capaz de liberar grandes áreas de terreno, 
materializava-se na década de 20 com as “Immeuble 
Villas” de Le Corbusier116. Mais tarde em 1947 a 
concentração residencial em altura materializou-se 
na unidade de habitação de Marselha117. Em 
Curitiba somente a partir da década de 50, Rubens 
Meister e Elgson Ribeiro Gomes, introduziram os 
princípios de um “racionalismo” em projetos de 
edifícios, no entanto a distribuição espacial interna 
continuava a mesma, situação comum em todo o 
Brasil118. Experimentações mais profundas foram 
exceções neste sentido, cabendo ao Parque Guinle 
de Lúcio Costa um dos raros exemplos de novas 
alternativas do espaço interno desta tipologia119. 

Durante os anos setenta, oitenta e noventa o 
edifício de apartamentos popularizou-se e assumiu 
diversas identidades. Do extremo da área mínima de 

                                            
115 Justificada pelo enfoque social, conceitualmente 

considerado a base de uma boa arquitetura e do papel estratégico do 
arquiteto perante a sociedade. Nenhum outro programa refletiria 
melhor esta preocupação do que a habitação coletiva vertical. 

116 A unidade Immeuble-Villa foi finalmente trabalhada em 
detalhe e exposta como protótipo no Pavillon de L’espirit Noveau, em 
Paris, em 1925. A unidade básica, o apartamento de Immeuble-Villa, 
baseado na Maison Citrohan de 1920 representou a tentativa de Le 
Corbusier em apresentar à burguesia a possibilidade de participar da 
nova sociedade industrial, a tentativa de apresentar uma alternativa 
burguesa de moradia, a máquina de morar burguesa, tão padronizável 
e empilhável a ponto de liberar grandes áreas verdes em seu entorno 
imediato. As concessões a este novo modo de morar seriam 
compensados pelo pé-direito duplo na área social e no supreendente 
terraço ajardinado, além do mobiliário standart como poltronas 
inglesas do tipo “club”, móveis Thonet de madeira curvada e peças 
parisienses padronizadas de ferro fundido. 

117 Como verdadeiro quarteirão em pé associado a uma 
variedade de serviços capaz de suprir as necessidades de cada 
família, das diversas faixas etárias e de substituir os espaços mais 
generosos das habitações isoladas suprimidos nas unidades em série. 

118 Como observou Yves Bruand: “trata-se simplesmente de 
uma superposição de residências, numa versão desmensuradamente 
ampliada do prédio para aluguel que esteve em voga na Europa do 
século XIX”. BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 
São Paulo: Perspectiva, 1981. 

 

119 Último trabalho de Lúcio Costa como arquiteto segundo 
suas próprias palavras em entrevista a Souza (1978), é um projeto 
típico de incorporação imobiliária onde a família Guinle pretendia 
explorar um dos pontos mais bonitos do Rio de janeiro ao lado do 
morro Santa Tereza e foi um tipo completamente novo de proposta 
habitacional até então. 
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uma kitinete passando pelas enormes mansões 
verticais. No entanto, a tipologia de três quartos foi a 
mais utilizada e difundida por todo o país. O quarto 
de empregada tendeu ao desaparecimento, a 
cozinha diminuiu e ganhou uma infraestrutura 
elétrica e hidráulica ampliada, a sala foi sofisticada 
no novo formato em “L” e na agregação da varanda, 
os banheiros diminuíram em tamanho mas 
aumentaram em quantidade, o quarto do casal 
transformou-se em suíte e equipamentos de uso 
coletivo como play-grounds, salão de festas, piscinas 
e churrasqueiras compensaram a diminuição da área 
útil das unidades habitacionais. 

A Memória Urbana do cidadão comum, 
apesar de pontilhada por monumentos como 
parques, praças e equipamentos urbanos, não pode 
deixar de associar o crescimento da cidade de 
Curitiba ao surgimento dos edifícios, que 
apareceram ao longe, invadiram seu bairro e 
continuaram a serem levantados ao longo das 
principais avenidas da cidade. Esta imagem é 
resultado da concentração da alta densidade, 
transporte de massa e do uso residencial e 
comercial proposto pelo plano urbano de 1965 ao 
longo das vias estruturais, formando o sistema 
trinário, e induzindo a cidade a um crescimento 
linear. 

A grande maioria dos edifícios foi direcionada 
para o uso habitacional, porém os edifícios 
comerciais adquiriram importância pelo cuidado na 
sua localização e pela monumentalidade de sua 
arquitetura. 

A tipologia120 do edifício residencial em 
Curitiba permaneceu praticamente inalterada, 
principalmente quando analisamos sua unidade 
básica, o apartamento tipo composto por um 

                                            
120 Entendida como um “esquema deduzido mediante um 

processo de redução de um conjunto de variantes formais a uma 
forma base ou esquema comum. 
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ambiente de estar adjacente ao acesso principal da 
moradia, módulo de quartos e módulo de serviço, 
ambos ligados ao estar. 

Quanto à sua relação com a Rua, nota-se 
duas principais diferenças entre os edifícios das 
décadas de 60, 70 e dos edifícios de 80, 90 em 
Curitiba.  

A primeira diferença é seu diálogo com o 
entorno. Enquanto os edifícios modernos parecem 
estar preocupados em manter sua integridade 
formal, os edifícios contemporâneos, muitas vezes, 
interpretam e procuram se adequar a seu locus. A 
implantação em esquina evidencia esta 
preocupação, onde o edifício moderno parece 
ignorar sua posição referencial no contexto da 
Cidade. Também a relação frente e fundo torna-se 
mais respeitada. 

A segunda diferença está mais relacionada 
com a constituição das adjacências. Enquanto o 
edifício moderno apresenta fachadas como se 
fossem resultado de uma “extrusão”, dirigindo uma 
mensagem única ao observador durante toda a 
marcha que desenvolve  pela rua e de todos os 
ângulos observados, o edifício contemporâneo é 
dotado de uma composição de fachada muito mais 
livre e dinâmica, chegando em alguns momentos a 
lances de exagero. 

Quanto à sua acessibilidade e permeabilidade 
em relação ao pedestre, notamos uma tendência de 
maximização da segregação entre os espaços 
público e privado. Enquanto os edifícios mais antigos 
apresentam muitas vezes jardins como espaços de 
transição entre a calçada (pública) e o edifício 
(privado), fiel aos princípios modernistas, os edifícios 
mais recentes apresentam verdadeiras barreiras no 
alinhamento predial com muros e gradis, além do 
surgimento de um novo elemento arquitetônico de 
segurança, a guarita no alinhamento predial, que 
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tende a substituir o espaço da portaria no corpo da 
edificação. 

Os usos do pavimento térreo continuam 
praticamente os mesmos dando sempre preferência  
a espaços de uso comum como salão de festas e de 
jogos, o que diminui ainda mais a integração dos 
moradores com a rua e a acessibilidade visual.  

Esses espaços constituem-se em áreas de 
transição entre a rua e o lar, mas apenas para a 
coletividade do prédio (condôminos). 

A conformação da planta do pavimento Tipo 
dos edifícios modernos, segue na grande maioria 
das vezes um extremo rigor na preservação da 
forma prismática retangular, simples e limpa, 
esperada da volumetria final do edifício. Os espaços 
internos são forçados a se adequar ao retângulo 
maior  e a planta resultante é a composição de 
diversos retângulos perfeitos submetidos à forma 
exterior. Os ambientes resultantes são na sua 
maioria monótonos e de pouca complexidade. 

Algumas vezes a convivência de 
apartamentos com programas diferentes como 2 e 3 
quartos acontece na tentativa de viabilizar o rigor 
formal exterior. 

Nos edifícios atuais, existe uma preocupação 
de concatenar e dimensionar os espaços de forma a 
atingir a melhor relação funcional, não estando preso  
a uma forma externa absoluta, a qual é resultado da 
planta e é trabalhada posteriormente quase que 
independente das funções internas. 

O anseio do usuário final é muito respeitado e 
soluções antes descartadas numa atitude 
reducionista em favor da forma pura, como 
ventilação e iluminação direta para todos os 
ambientes, são agora fundamentais. 

O longo corredor de acesso dos quartos tão 
comuns nos edifícios modernos são suprimidos até a 
formação de halls, diminuindo o percurso no setor 
íntimo do apartamento. 
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A valorização de espaços como suítes, 
closets e sacadas com churraqueira, encontram-se 
em consonância com as espectativas dos usuários, 
enquanto que tais soluções eram descartadas 
anteriormente, muitas vezes por prejudicarem o 
resultado formal desejado. 

Figura 11: Philip Johnson, American 
Telephone and Telegraph Building, 
New York, 1979. 

A circulação comum do pavimento tipo 
também sofreu alterações consideráveis com a 
diminuição dos corredores de acesso e a exigência 
de escadas enclausuradas. 

Quanto aos edifícios comerciais, nota-se a 
consolidação da tipologia de pequenas salas em 
detrimento das soluções em open plan, resultando 
em prismas retangulares com lojas no pavimento 
térreo voltadas para a rua e pavimentos tipo 
compostos por circulação vertical e salas entre 30 e 
60m2. Estas soluções estão mais próximas das 
propostas da escola de Chicago do que da 
arquitetura internacional moderna. 

Figura 12: Edifício Comercial Picadilly 
Center. 

Nesta observação panorâmica lançada sobre 
o conjunto dos edifícios de Curitiba, sente-se um 
deslocamento estético em relação à limpeza e à 
funcionalidade moderna e influências das propostas 
de alguns arquitetos do contexto do pós-modernismo 
mundial. 

Esta influência vem mais da imagem do que 
da teoria, mais do projeto do que do pensamento, 
mais da foto do que da estrutura conceptiva. Os 
exemplares de maior impacto, divulgados através da 
mídia arquitetônica mundial, serviram de instrumento 
para uma assimilação particular e periférica das 
novas elaborações estéticas (em desenvolvimento 
na arquitetura européia e americana) e passaram a 
constituir estratégias compositivas para as fachadas 
dos edifícios de Curitiba, seja como inspiração 
conceitual ou como simples apropriação de partes, 
de fragmentos formais, como o uso de um catálogo 
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para projetar em sintonia com a “moda”, com a 
“tendência” da arquitetura do primeiro mundo121. 

O AT&T, American Telephone and Telegraph 
Building, de Philip Jhonson, foi o primeiro exemplar a 
ser admirado (Fig. 11). Significava então uma nova 
abordagem para a fórmula da dura caixa de vidro122. 
A entrada principal destacada, o lobby com grandes 
colunas, e as citações históricas municiariam vários 
arquitetos locais em seus projetos durante o final do 
século XX (Fig 12, 13). 

Figura 13: Edifício Comercial Curitiba
Trade Center. 

Outro clássico para a arquitetura local foi o 
Portland Building de Michael Graves (Fig 14), sendo 
rapidamente “pilhado” e tendo suas partes 
espalhadas por diversos exemplares na cidade. Do 
edifício de Oregon, interessou a composição de 
cores, as rusticações, a forma da pedra-chave e a 
apropriação estilizada dos elementos clássicos da 
história da arquitetura. (Fig 15, 16 e 17). 

Os exemplos de Ricardo Boffil123 (Fig 18) 
mais especificamente o conjunto residencial em 
Marne-la-Valeé, na periferia de Paris, estimularam 
propostas onde um monumentalismo clássico e uma 
maior aglutinação de referências históricas faziam-se 
presentes. 

Figura 14: Michael Graves, Portland
Building, Portland, Oregon, 1980-3. 

A Piazza D’Italia124, (Fig 19), de Charles 
Moore e seu ecletismo pós-moderno transformando 

                                            
121 “A experiência pós-moderna da década de 80 de certa 

forma assistiu a alta capacidade de metabolização do mercado 
imobiliário e a conseqüente pasteurizaççao da linguagem eclética do 
pós-modernismo... Este fenômeno, no entanto, particiou na 
inquietaçcão dos arquitetos em busca de sua especificidade no 
significado do projeto arquitetônico e na reflexão a respeito da 
produçao arquitetonica brasileira recente”. MARQUES, Sérgio Moacir. 
Tendências da Arquitetura Contemporânea no Rio Grande do Sul: 
Mudanças de Paradigmas nos Anos 1980. Porto Alegre: 1999, p. 352. 
(Mestrado em Arquitetura) PROPAR, UFRGS. 

122 A qual poderia ser decorada sem interferir nas limitações 
interiores. Aqui o edifício estava “enriquecido” pelo resgate da divisão 
tripartida dos altos edifícios da década de 30 nos Estados Unidos tão 
explorada por Sullivan. 

123 A intenção de Boffil era a de construir um “Versalhes para 
o povo”. 

 

124 “A Piazza tenta reescrever o mito italiano trazendo um 
pedaço da terra mãe para os imigrantes do New Orleans”. BARBOSA, 
Marília. Releitura na Arquitetura – O Passado Relido por Olhos do 
Presente. Porto Alegre, p. 100. (Mestrado em Arquitetura). PROPAR – 
UFRGS. 
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as ordenações, materiais e composições clássicas 
significaram uma liberação, uma licença 
arquitetônica perante o uso destes artifícios 
compositivos. (Fig. 20, 21, 22) 

 

Figura 15: Edifício Maison Ecoville. 

A casa Rotonda, de Mário Botta, (Fig 23), sua 
introspecção, espiritualidade e solidez arquitetônica 
resultante de um trabalho de escavação em um 
sólido simples, repercutiu sensivelmente entre os 
arquitetos locais (Fig 24 e 25). 

O conjunto sw apartamentos Gallaratese125, 
em Milão de Aldo Rossi (Fig 26), com sua 
simplicidade, repetição de elementos básicos como 
as janelas quadradas e as colunas retangulares, e 
sua ausência de “adornos enriquecedores” serviu 
como apoio para algumas propostas dos edifícios da 
cidade (Fig 27, 28, 29, 30 e 31). 

 

Figura 16: Edifício Maison Ecoville. 

O Guild House de 1962, de Robert Venturi 
(Fig 32), foi o ícone do edifício que exprimia os 
principais conceitos apropriados pela classe de 
arquitetos locais na prática diária de seu exercício 
profissional126. 

Muitos edifícios em Curitiba passaram a 
apresentar então a fachada hierarquizada em três 
níveis com uma base, um corpo e um coroamento, 
(a exemplo da Guild House no início dos anos 60) 
através de elementos decorativos na fachada como 
faixas, aberturas e “janelas luneta” no coroamento.  

 

Figura 17: Hotel Bourbon. 

Outros edifícios apresentaram propostas 
plásticas singulares com referências paranistas (Fig 
33), ou referências às construções sem arquitetos 
(Fig 34) e outras ainda seguiram o caminho de uma 
nova abstração formal desconsiderando as 
premissas do pós-modernismo clássico e alinhando-
se às referencias das arquiteturas pop e 

                                            
125 Rossi usa o edifício linear organizado por galerias trazendo 

os elementos da tipologia tradicional da Lombardia. 

 

126 A arquitetura da Guild House parecia extraordinária no seu 
tempo devido a seu aspecto ordinário. Guild House não eram mais um 
prisma puro, solto no espaço com toda monumentalidade possível, 
mas um edifício genérico, simples, acomodado no lote e na tessitura 
urbana. 
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deconstrutivista (Fig 35, 36, 37 e 38) ou da 
arquitetura tardo moderna das grelhas paulistas a La 
Gasperini. (Fig 39, 40). 

Figura 18: Ricardo Bofill, Le Palais
d’Abraxas housing, Marne-la-Vallée,
France, 1978-83. 

 
Figura 19: Charles Moore, Piazza
d’Italia, New Orleans, 1975-9. 

 

 
Figura 20: Edifício Senador Arthur
Santos. 
 
Figura 21: Edifício Senador Arthur
Santos. 
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Figura 22: Edifício Rua Ângelo
Sampaio. 

Figura 25: Edifício Alto da Glória 2. 

 
Figura 26: Aldo Rossi, Gallaretese 
Apartment Block, Milão, 1969-76. 

 

Figura 23: Casa Rotonda. 

Figura 27: Edifício Empresarial Jatobá.

 

Figura 24: Edifício Alto da Glória. 
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Figura 30: Edifício Arlequin. 
Figura 28: Edifício Comercial Princesa
Isabel.  
Figura 32: Robert Venturi, Guild 
House, Filadélfiia, 1962-6.. 

Figura 31: Edifício Comercial Central. 

Figura 29: Edifício Comercial Centro
Cívico. 
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Figura 33: Edifício Tower Club House.
Figura 36: Edifício Mackenzie. 

Figura 34: Edifício Casario 

Figura 37: Edifício Aspen. 

Figura 35: Edifício Nasuada 
Figura 38: Edifício Albert Ditchfield. 



 

 

71

 
Figura 40: Edifício Lilian. 

 
Figura 39: Edifício Comercial 
Workstation. 
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4  EDIFÍCIO ALBERTO ABUJAMRA 

Figura 41: Alberto Abujamra, vista frontal. 
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Um estranho no ninho. Talvez esta seja a 

síntese do que representa o edifício Alberto 
Abujamra. Talvez este seja o motivo da polêmica 
gerada desde sua inauguração. Ao lado de 
importantes referências arquitetônicas e urbanísticas 
de caráter local e nacional (se considerado o 
contexto histórico), a inserção deste edifício onde o 
adorno, o tratamento compositivo historicista do 
desenho das fachadas e sua evidente postura 
paralela aos ícones da arquitetura pós-moderna 
mundial, foi recebida como uma forma de 
contestação, de desafio direto à arquitetura então 
estabelecida em Curitiba. A supercodificação 
apresentada neste prédio foi motivo de discussões e 
questionamentos. A sua classificação como uma 
obra kitsch, no sentido mais pejorativo que o termo 
carrega, foi diversas vezes requisitada por "experts" 
locais. Entretanto, uma leitura mais elaborada deste 
projeto pode revelar estratégias compositivas 
conscientes e testar a consistência da sua proposta 
de arquitetura. 

Este edifício comercial está situado no bairro 
denominado Centro Cívico, na Avenida Cândido de 
Abreu. O bairro do Centro Cívico abriga as principais 
atividades de serviços públicos da Capital do Paraná 
como o Palácio do Governador, a Assembléia 
Legislativa, a Prefeitura Municipal e diversos 
Tribunais, entre outras, que juntas constituem uma 
rede básica de atendimento da população do 
estado127. 

A Avenida Cândido de Abreu se constitui 
também no principal acesso ao bairro e é o eixo 
monumental de ligação entre a área Cívica 
propriamente dita e a Praça Tiradentes, ou seja 

                                            

 

127 O Alberto Abujamra está próximo ainda de importantes 
referências urbanas de Curitiba como a praça 19 de dezembro, 
símbolo da emancipação política do estado, o edifício da Federação 
das Indústrias do Paraná (FIEP), centro do poder industrial, e do 
shopping center Muller, o primeiro e maior centro de compras da 
cidade, o que confere ao edifício em questão uma grande facilidade 
quanto a memorização de sua localização. 
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entre o Poder Público e o sítio da formação inicial da 
cidade. 

Sua visualização a partir da Avenida é 
possível apenas para quem o observa de frente ou 
do sentido do centro para o bairro, já que o edifício 
vizinho a sua esquerda possui um recuo frontal 
menor obstruindo sua visão para um observador 
situado no outro extremo da Cândido de Abreu.(Fig. 
42). 
Figura 42: Alberto Abujamra, João Guilherme Dunin, Curitiba,
1986/1989. Situação. 
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Projetado em 1986 pelo arquiteto João 

Guilherme Dunin128, em um lote convencional da 
região medindo 27,81 metros de frente por 40 
metros de profundidade e totalizando 1123,60 
metros quadrados, este edifício comercial é 
constituido por um andar térreo, 12 pavimentos tipo, 
pavimento de cobertura e 2 subsolos, alcançando 
46,25 metros de altura. Seus 7915,08 metros 
quadrados de área construida totalizam um 
coeficiente construtivo de sete vezes a área do 
terreno e uma taxa de ocupação de 47,58 %, ou 
seja, o projeto em questão obedeceu fielmente a 
legislação urbanística prevista para a região, 
inclusive com recuo frontal de dez metros exigido e  
denominado de plano massa para paisagismo da 
Avenida129. 

O programa do edifício contempla uma 
grande área comercial no térreo com pé direito duplo 
de aproximadamente 6 metros de altura onde 
funciona atualmente uma agência bancária. Ainda 
no térreo a recepção e a circulação vertical, 
composta por 3 elevadores e escada enclausurada, 
estão localizados nos fundos gerando um extenso e 
desproporcional corredor de acesso. Os dois 
pavimentos de subsolo comportam vagas de 
garagem. A torre possui em cada um de seus 12 
pavimentos tipo, 9 conjuntos comerciais e na 
cobertura, inserida sob o telhado, 4 conjuntos 
comerciais além de uma área sócio recreativa 

                                            
128 João Gulherme Dunin é arquiteto formado em 09 de 

janeiro de 1983, na Universidade Católica do Paraná. Possui projetos 
e trabalhos nas áreas de planejamento urbano, edifícios religiosos, 
esportivos, culturais, hospitalares, residenciais, comerciais, 
administrativos e de paisagismo. 

 

129 O decreto 580 da prefeitura municipal de Curitiba dispõe 
sobre o setor especial do Centro Cívico, e exige para os terrenos com 
frente para a Avenida Cândido de Abreu uma faixa de recuo de dez 
metros, constituindo um jardim contínuo, que deverá obedecer ao 
projeto global de paisagismo da Avenida; muro de divisa somente 
após estes dez metros de recuo; taxa de ocupação de 50 %; 
coeficiente de aproveitamento construtivo computável de cinco vezes 
a área do terreno e afastamento das divisas de três metros com soma 
oito para edifícios com mais de quatro pavimentos. 
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comum aos condôminos e equipada com copa, 
sanitários e um terraço com vista panorâmica para a 
Avenida Cândido de Abreu. O setor de circulação 
vertical está posicionado de maneira a ocupar o que 
seria o módulo de um conjunto comercial, a partir de 
onde se desenvolve uma circulação em "L" que 
coduz às salas comerciais, as quais, podem ser 
integradas entre elas através da remoção de suas 
paredes divisórias. Os sanitários e copas dos 
escritórios estão concentrados ao longo do corredor 
de acesso e são ventilados por meio de dutos 
verticais. A disposição dos sanitários dos conjuntos 
frontais não seguiu o mesmo padrão, prejudicando a 
simetria das salas sem gerar nenhum ganho 
perceptível para o projeto. Foi previsto ainda no 
projeto a possibilidade de equipar cada sala 
comercial com aparelhos individuais de ar 
condicionado de janela. O sistema estrutural 
convencional de estrutura independente em concreto 
armado, posiciona a grande maioria dos pilares nas 
paredes periféricas o que facilita a flexibilidade de 
diferentes configurações e agrupamentos das salas 
(fig. 43, 44, 45, 46). 
 

 

Figura 43: Alberto Abujamra, Implantação. 
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Figura 44: Alberto Abujamra, Planta térreo. 
 
 

 

Figura 45: Alberto Abujamra, Planta tipo. 

 

 

Figura 46: Alberto Abujamra, Planta pavimento de cobertura. 
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A concepção do Centro Cívico130, o centro 

administrativo de um Estado então recente, estava 
ligada a um ideal progressista típico do ideário 
modernista, concentrando e hierarquizando as 
funções básicas da “cidade funcional”: moradia, 
lazer, trabalho, transporte e edifícios históricos131. 
(Fig 47). 

O projeto dos edifícios e do desenho urbano 
propostos por Agache foi alterado por uma equipe 
de arquitetos da escola modernista Carioca formada 
por Olavo Reidig de Campos, Flávio Almicar Regis e 
Sergio Roberto Santos Rodrigues, coordenados pelo 
arquiteto David Xavier de Azambuja132. (fig. 48, 49) 

Na década de sessenta o Engenheiro Rubens 
Meister133, racionalista e alinhado ao pensamento de 
Gropius projeta a Prefeitura Municipal de Curitiba e a 
Federação das Indústrias do Paraná, ambos na 
Avenida Cândido de Abreu. 
                                            

130 Foi idealizado por Alfred Agache no plano urbano para a 
cidade de 1943, quando definiu diversos "centros funcionais", onde a 
função de produção estaria concentrada nos centros comercial e 
industrial, a função de consumo nos centros residenciais, a função 
social  nos centros educativos e recreativos, e a função de comando 
no centro cívico ou administrativo. Agache concebeu inclusive os 
edifícios públicos em estilo eclético, dispostos no alinhamento de 
contorno do praça principal, o "Centro Cívico" propriamente dito. Alfred 
Hubert Donat Agache (Tours, França, 1875 – Paris, 1959) estudou na 
escola de Belas Artes de Paris. Pertenceu a Escola Francesa de 
urbanismo, iniciada por Georges Eugene Haussmann. Poitiers, 
Dieppe, Tours, Orleans, Lisboa, Rio de Janeiro, entre outros. 

131 “O zoneamento é a base de todo o plano de urbanização 
podendo-se mesmo dizer que sem ele o plano não é urbanismo. 
Caindo o zoneamento ruirá todo o plano...” Plano de Urbanização de 
Curitiba (Plano Agache) Boletim PMC. Curitiba: Prefeitura Municipal 
de Curitiba, 1943, p. 56. 

132 David Xavier Azambuja, curitibano, formado e radicado no 
Rio de janeiro, expunha sobre o projeto: "...reflete claramente os 
princípios urbanísticos do CIAM. Valeu, fundamentalmente, como um 
ato de reconhecimento do poder público à nova arquitetura, pois o que 
até então se fazia era eclético e obra de engenheiros; agora era 
moderno e trabalho de arquitetos." XAVIER, Alberto. Arquitetura 
Moderna em Curitiba. São Paulo: Pini, 1985, p. XII. 

 

133 "A Arquitetura de Meister dominou o cenário de Curitiba, 
desde o projeto do Teatro Guaira (1948) até o início do Curso de 
Arquitetura (1962) na UFPR. É autor dos mais importantes edifícios de 
órgãos públicos, nos anos 50 e 60 quando a modernidade identificava-
se com o ideário do Estado Desenvolvimentista Meister é racionalista, 
dentro da linguagem de Mies van der Rohe e Walter Gropius.". 
GNOATO, Luis Salvador Petrucci. Introdução do Ideário Modernista na 
Arquitetura de Curitiba. São Paulo: FAU-USP, 1997. Dissertação 
[Mestrado em Arquitetura], Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, 1997. 
Figura 47: Plano Agache, Alfred 
Agache, Curitiba, 1943. Perspectiva e 
Planta do Centro Cívico. 
Figura 48: Centro Cívico Estadual, 
David Azambuja e equipe, Curitiba, 
1951. 

Figura 49: Palácio do Governo, David 
Azambuja e equipe, Curitiba, 1951. 
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No final da década de 60 e durante as 
décadas de 70 e 80, importantes obras modernistas 
inspiradas hora nas "curtain walls" de Mies, hora nos 
"palácios" de Niemeyer, consolidaram o caráter 
modernista e progressista da região. Destacam-se 
neste contexto o Tribunal de Contas do Estado, 
projetado por Roberto Gandolfi e José Sanchotene, 
em 1967, o Banestado (fig. 50), projetado por 
Lubomir Ficinski Dunin e Luiz Amora, em 1973, o 
Montepar (fig.51), Projetado por Alfred Willer, José 
Sanchotene e Oscar Mueller, em 1974, os edifícios 
Conrado Riedel (fig. 52), projetados por Luiz Forte 
Netto, Orlando e Dilva Busarello, em 1975, o anexo 
da Assembléia Legislativa, projetado por Joel 
Ramalho Jr, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner 
Neto, em 1976, os edifícios das Secretarias, 
projetados por Luis Forte Netto, Orlando e Dilva 
Busarello, em 1977, e o Banestado de Samuel 
Okino,  projetado em 1982. Estas obras, bem como 
seus autores, são considerados marcos da 
arquitetura moderna do Paraná e aconteceram 
sucessivamente e concentradas no bairro do Centro 
Cívico, em particular na Avenida Cândido de 
Abreu134. 

Figura 50: Banestado, Lubomir
Ficinski Dunin e Luis Amora, Curitiba,
1973. 

Figura 51: Montepar, Alfred Willer,
José Sanchotene e Oscar Mueller,
Curitiba, 1974. 

Figura 52: Conrado Riedel, Luis Forte
Neto, Orlando e Dilva Busarello,
Curitiba, 1977. 

Esta tradição modernista foi radicalmente 
questionada no final dos anos oitenta, quando o 
edifíco Alberto Abujamra começou a ser construído. 
A arquitetura pós-moderna já não estava tão 
distante, nem resumida a exemplos de revistas ou a 
arquitetura comercial de lojas em shopping centers. 
Um exemplo tão real e tão próximo fazia agora parte 

                                            
134 "A década de 60 caracterizou o surgimento no cenário 

nacional, de um grupo de arquitetos paranaenses, através da 
participação expressiva em inúmeros concursos de arquitetura. O 
significado de que se revestiram, o fato de terem sido objeto de 
divulgação atenta pelas revistas de arquitetura, desviou a atenção de 
um conjunto importante de obras deste mesmo grupo, realizadas 
paralelamente e sediadas, em sua maioria, na capital paranaense." 
XAVIER.Op. cit., p. IX. 
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do cotidiano da cidade. Dentre as principais 
características que tornavam este prédio singular, 
estavam a sua localização estratégica, onde um 
edifício modernista seria a alternativa esperada; as 
referências estéticas intrigantes que apesar de 
chocarem naquele momento inseriam-se com certo 
cuidado no contexto, dialogando com a linguagem 
historicista das fachadas recicladas do shopping 
Mueller, respeitando recuos, gabarito, cores e 
proporções do entorno; a manutenção do caráter de 
um edifício comercial apesar da linguagem 
decorativa proposta (que remete muito mais a 
atividades de ofícios tradicionais como consultórios 
de homeopatas do que atividades de ponta como 
informática); e a solução convincente de um 
programa recorrente na cidade de pequenos 
escritórios, resolvendo inclusive problemas 
prosaicos, como o efeito estufa causado pelos 
grandes panos de vidro, e a falta de programação de 
locais apropriados para a instalação dos aparelhos 
de ar condicionado de janela, problemas estes 
presentes nos edifícios vizinhos. Mas a principal 
característica estava no fato de significar a aceitação 
pelo mercado imobiliário e consumidor local, de uma 
nova linguagem arquitetônica na cidade. O Alberto 
Abujamra representou então, o início de novos 
estudos e pesquisas pós-modernas pelos arquitetos 
e pelo mercado incorporador, a certeza de que esta 
nova arquitetura havia definitivamente se instalado 
em Curitiba, e a amplificação das dúvidas e das 
discussões mais aprofundadas sobre o tema nos 
meios acadêmicos (fig. 53, 54, 55). 
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Figura 53: Alberto Abujamra, vista lateral. 

Figura 54: Alberto Abujamra, vista coroamento. 

Figura 55: Alberto Abujamra, vista embasamento. 
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A interpretação feita pelo autor do projeto do 

programa inicial, ou seja, dos imperativos primordiais 
do projeto e das suas condicionantes funcionais, 
parece ter resultado em um posicionamento de 
respeito pela simplicidade do programa de 
necessidades com salas pequenas, infraestrutura 
mínima e áreas de apoio reduzidas. Mas foi no 
tratamento plástico onde o arquiteto revelou uma 
vontade de apresentar novas possibilidades. A 
opção adotada buscou o tratamento das superfícies 
das fachadas, buscou um tratamento epitelial, onde 
as referências às partes arquitetônicas históricas 
direcionariam o desenrolar do projeto. A esta diretriz 
compositiva aliou-se o uso de tecnologia e detalhes 
convencionais da construção civil local, contrastando 
com as propostas dos edifícios modernos da 
vizinhança onde o desafio, a procura por tecnologia 
e detalhes de ponta estavam relacionadas de forma 
diretamente proporcional a qualidade de suas 
propostas estéticas. 

Figura 56: Sobral Pinto, vista lateral
direita. 

Comparando este conceito estruturador do 
projeto em questão com o edifício Sobral Pinto, outro 
edifício comercial projetado pelo mesmo autor, na 
mesma Avenida, mas algumas quadras acima em 
direção ao bairro, e construido alguns anos depois, 
observa-se uma coerência na postura de respeito ao 
programa convencional, a simplicidade da 
infraestrutura e na postura de um tratamento mais 
elaborado no desenho das elevações (fig. 55, 57). 
Nota-se ainda a divisão clássica do prédio em base, 
corpo e coroamento. Se no Sobral Pinto esta divisão 
é amena e talvez até timida, revelando um respeito 
ao rio que condiciona sua implantação, no Alberto 
Abujamra o embasamento e o coroamento são 
proeminentes. 

Figura 57: Sobral Pinto, vita lateral
esquerda. 

Ainda com respeito ao tratamento das 
fachadas, é nitida a intenção de diferenciar as 
fachadas de frente, fundos e laterais, sempre com 
uma diretriz de busca de simetria mesmo que para 
atingir este parâmetro algumas simulações de uso e 
de funções sejam elaboradas (fig. 58, 59, 60, 61). 
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Figura 58: Alberto Abujamra, elevação frontal. 

 

Figura 59: Alberto Abujamra, elevação posterior. 

 
Figura 61: Sobral Pinto, elevação lateral direita. 

 
Figura 60: Sobral Pinto, elevação frontal. 
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Analisando alguns estudos de 

desenvolvimento, evidencia-se a preocupação 
primordial, que acaba se revelando como partido de 
organização formal deste projeto, com os conceitos 
de simetria e de valorização do embasamento e do 
coroamento da edificação (Fig. 62). As proporções 
entre a base, o corpo, e o topo do edifício são 
alteradas e testadas nestes esboços. Alturas, 
intercolúnios, interseções e elementos decorativos 
são experimentados. O frontão superior que 
inicialmente insinuava as interpenetrações de duas 
fachadas como as de São Giorgio Maggiore em 
Veneza (Fig. 63), uma das composições gramaticais 
mais audaciosas de Palladio135, acaba por se 
separar completamente e suas laterais sofrem 
inflexões ao gosto germânico, ainda divide-se ao 
meio, reforçando a simetria da fachada principal ao 
mesmo tempo que confere uma característica de 
complexidade arquitetônica ao conjunto, o qual pode 
ser percebido tanto como um volume único quanto 
como dois volumes espelhados frente a frente. Os 
únicos elementos que corrompem esta segmentação 
são os frisos que separam o corpo do edifício de sua 
base e de seu coroamento reforçando a origem 
clássica desta divisão136. A importância conferida a 
fachada frontal e a garantia da simetria do volume 
do edifício obriga o deslocamento da circulação 

 
Figura 62: Alberto Abujamra, estudos de 
desenvolvimento. 

Figura 63: Giorgio Maggiore, Andrea 
Palladio, Veneza, 1565-1610. 

                                            
135 “A parte da fachada em frente da nave central dá a 

impressão de um pórtico aberto de um templo, por trás do qual se 
estende uma parede fechada. A colunata central que, mais uma vez, 
serve para um "crescendo" de fora para dentro, apresenta-se 
consideravelmente alargada, em comparação com os intercolúnios 
laterais. A importância de San Giorgio Maggiore, na história da 
evolução da arquitetura européia, só se pode comparar à nova 
construção de São Pedro, em Roma, por Miguel Angelo. Palladio 
oferece uma estruturação volumétrica do todo e das partes, numa 
dimensão até então desconhecida." WUNDRAM, Manfred e PAPE, 
Thomas. Andrea Palladio. Germany: Taschen, 1994, p.151-154. 

 

136 “A divisão clássica de "altos" edifícios foi inventada por 
Louis Sullivan e exposta no ensaio publicado em 1896, entitulado "The 
Tall Office Building Artistically Considered". "...O teorema de Sullivan e 
sua imagem do arranha-céu baseavam-se na redefinição da coluna 
clássica, se não em um conceito mais abrangente da natureza (pés, 
corpo, cabeça; raízes, tronco, galhos)". CURTIS, Willian Jr. Modern 
Architecture. Since 1900. Londres: Phaidon, 1982, p. 49. 
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vertical para os fundos comprometendo a 
funcionalidade do acesso aos conuntos, desta forma 
a grande loja térrea acaba sendo favorecida tendo 
seu salão livre de qualquer estrangulamento 
espacial. 

O embasamento avança em direção a 
calçada criando um cenário lúdico onde dois "túneis" 
formados por pórticos constituem os acessos laterais 
à loja e à torre de escritórios, enquanto um pórtico 
central tripartido indica um acesso monumental 
impossível, que conduz a lugar nenhum, pois nem 
mesmo possui portas, e cuja aproximação é 
desistimulada pelo paisagismo do recuo frontal. 

A parte central da base e do coramento se 
referenciam mutuamente através dos elementos em 
forma de arco e de pirâmide. 

Ainda com relação a elevação frontal, o corpo 
da edificação é tratado com janelas cuja modulação, 
proporções e rusticações são analisadas 
criteriosamente durante os estudos iniciais como se 
a busca por uma harmonia entre as partes estivesse 
sendo perseguida. O desenho final do módulo base 
das janelas tem uma concepção de esquadria 
propícia para a instalação de aparelhos de ar 
condicionado evitando aberturas nas paredes ou 
balcões com venezianas. 

O arco central da base do edifício além de 
originar uma interpretação equivocada sugerindo ali 
ser o acesso principal apresenta uma curvatura 
excepcional em toda a composição a qual não 
agrega valor por ser mais um elemento em um 
conjunto supercodificado e por não dialogar com o 
arco situado no mesmo eixo no coroamento da 
edificação. 

Além disto, a valorização do eixo da elevação 
através da pirâmide do pórtico, confunde o 
observador e transmite uma falsidade que em nada 
contribui para a composição como um todo, pelo 
contrário, uma solução parecida com a adotada na 
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elevação posterior, valorizando os verdadeiros 
acessos do edifício enalteceria a idéia estruturadora 
do fluxo geral do projeto além de aliviar a carga 
decorativa em prol do coroamento do prédio. 

Se na elevação frontal as janelas são 
pequenas aberturas na parede, como as janelas 
tradicionais, nas elevações laterais, elas se 
aproximam disfarçadamente uma das outras na 
porção superior e inferior da fachada, e se aglutinam 
com maior intensidade no centro, formando um 
rendilhado de vidro e esquadrias contido por uma 
grelha em alvenaria com modulação variável e 
crescente no sentido axial da fachada. 

Esta maximização da área envidraçada e sua 
articulação por meio de grelhas estabelece um 
diálogo com os edifícios Conrado Riedel, cujas 
elevações são condicionadas totalmente a este 
princípio compositivo. Esta característica se repete 
no edifício Sobral Pinto, mais especificamente na 
fachada esquerda do edifício, fachada que espelha a 
fachada de seu edifício vizinho, o próprio Conrado 
Riedel. Desta forma quando avança-se na Avenida 
Cândido de Abreu no sentido centro-bairro 
visualizamos as fachadas do Alberto Abujamra, dos 
edifícios Conrado Riedel, e do Sobral Pinto, numa 
sintonia estética, apesar das suas  diferenças 
relevantes. Novamente o artifício, tanto como137, se 
faz presente, pois estes edifícios são tanto parecidos 
quanto são diferentes entre eles. 

Se o ritmo da elevação frontal é constante e 
previsível, o mesmo não acontece nas elevações 
laterais onde a sobreposição de diversos grids 
reguladores oferecem ao espectador um ritmo 
dinâmico e intrigante. A malha das janelas 
                                            

 

137 "A tradição ou caracterizou a arquitetura moderna ortodoxa: um 
brise-soleil não é, paradoxalmente, mais do que isso. Se a fonte do 
fenômeno "tanto como" é a contradição, sua base é a hierarquia, a qual 
produz numerosos níveis de significados entre elementos com valores 
variáveis. Pode incluir elementos que são bons e inadequados, grandes 
e pequenos, fechados e abertos, contínuos e articulados, redondos e 
quadrados, estruturais e espaciais. Uma arquitetura que inclui vários 
níveis de significado gera ambiguidade e tensão." VENTURI, Robert. 
Complexidade e Contradição em Arquitetura. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995, p.18, 19. 
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estabelece o princípio estruturador destas fachadas 
e garante a simetria das mesmas, a partir desta 
malha surge a malha das esquadrias, a malha da 
grelha central, e a malha das caixas de ar 
condicionado, sendo esta última a desafiadora da 
simetria, do equilíbrio, e do ritmo cadenciado. Estas 
caixas, como colméias ou casas de joão de barro, 
tornam-se elementos independentes da estrutura 
básica das fachadas e de suas simetrias. Mas 
apenas desafiam, não corrompem a simetria básica 
a qual é garantida na fachada lateral direita por 
janelas falsas sobre o volume da escada 
enclausurada. 

A elevação posterior apresenta uma terceira 
composição, onde um embasamento em pórtico 
sustenta duas monumentais colunas laterais as 
quais servem de apoio para o frontão superior.  

Estas colunas laterais são na verdade a 
continuidade do corpo da edificação, com as janelas 
e as ranhuras no revestimento. Aqui novamente é 
usado um recurso de simulação, onde uma moldura 
escura aumenta o tamanho das janelas da escada 
enclausurada e uma vez mais a simetria do conjunto 
é assegurada. A porção central é trabalhada com 
aberturas, numa tipologia estranha ao conjunto, 
compostas por fitas horizontais, verticais, formas 
quadradas, inclinadas e em arco. Esta fachada 
estaria condenada a condição de sobra, como a 
porção menos nobre do prédio, voltada para os 
fundos e por abrigar a circulação vertical, mas é 
valorizada com um desenho inédito e com uma  
solução também inédita na composição do conjunto, 
de instalar esquadrias na frente dos elevadores, 
permitindo a visualização de seu funcionamento, 
expondo contrapesos, cabines e cabos. A noite a 
iluminação interior intensifica esta visualização das 
"entranhas" mecânicas em movimento deste edifício. 

Nesta elevação ocorre o excesso quando a 
referência à cunha de Graves confunde a leitura do 
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desenho das esquadrias horizontais, enfraquecendo 
a composição plástica do conjunto. 

A intenção de atingir um padrão simétrico nas 
fachadas pode ser observado também no Sobral 
Pinto. Neste edifício mesmo a estreita fachada 
frontal tem sua axialidade reforçada pelas molduras 
das janelas laterais e centrais e pelas caixas de ar 
condicionado acopladas às janelas externas. A 
busca por um tratamento singular para cada fachada 
fica evidente na concepção dos dois prédios, frente, 
fundos e laterais, mantêm sua individualidade e 
permitem soluções funcionais e de contextualização 
com o entorno mais livres, descompromissadas com 
a obediência a uma forma externa totalizante. 

O coroamento também possui um duplo 
significado. Quando observado de frente ou de trás, 
pode ser entendido como um frontão segmentado 
onde as janelas redondas acentuam a distinção 
entre frente e fundos. Quando observado 
lateralmente a referência às casas de madeira 
polonesas com seus grandes telhados (fig. 64), 
integrantes da arquitetura vernacular de Curitiba138, 
torna-se evidente139. (fig. 65). Este grande telhado 
segmentado guarda uma solução inventiva quanto a 
resolução das coberturas dos edifícios da cidade, 
onde casa de máquinas, caixa d'água e barrilete são 
sobrepostos formando um grande volume cúbico de 
difícil composição plástica. Esta característica 

                                            
138 "Curitiba desenvolveu uma maneira peculiar de construir 

casas de madeira, configurando-se como uma das características de 
sua ocupação urbana,...Estas casas foram construidas e utilizadas 
inicialmente por imigrantes poloneses e italianos e seus 
descendentes. As primeiras casas eram de telhado de duas águas e o 
sótão utilizado para dormitório, principalmente de crianças." GNOATO, 
Luis Salvador Petrucci. Introdução do Ideário Modernista na 
Arquitetura de Curitiba.  São Paulo: FAU-USP. Dissertação [Mestrado 
em Arquitetura], Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, 1997, p. 8-9. 

 

139 Segundo o relato do autor do projeto, duas casas serviram 
de inspiração para a forma final do telhado, a primeira já demolida 
estava localizada nas imediações de sua residência e a segunda 
ainda existente na própria Avenida Cândido de Abreu. 
Figura 64 Casa de Madeira de 
Troncos, Imigração Polonesa, Bosque 
João Paulo II, Curitiba.. 
 
Figura 65: Residência, Avenida
Cândido de Abreu, Curitiba. 
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comum aos edifícios da cidade deve-se a rigidez da 
legislação urbana local, que proibe altas platibandas, 
pérgulas e exige afastamentos mínimos entre o ático 
e as platibandas140. No Alberto Abujamra, casa de 
máquinas, barrilete e caixa d'água estão situados no 
centro do pavimento acomodados entre as duas 
metades do telhado, e desta maneira incorporados a 
forma global do edifício. Outro aspecto inovador foi a 
solução encontrada para os dutos de ventilação dos 
banheiros que também estão envolvidos por este 
telhado (fig. 66). O único elemento que não foi 
incorporado ao telhado foi o duto de ventilação da 
escada enclausurada que de acordo com a 
legislação local141 deve estar a 1,20 metros de altura 
do ponto mais alto da cobertura. No edifício Sobral 
Pinto, este volume de serviços foi tratado de forma 
ambígua,  independente da torre quando observado 
da elevação lateral e simulando uma construção em 
duas águas dividida ao meio e tendo parte de seu 
desenho formado por estruturas lineares a la Venturi 
(fig. 67) quando observado da elevação frontal. 
Porém observado sem maior atenção, este ático 
passa despercebido, como se fosse um outro prédio 
com mais pavimentos situado atrás do Sobral Pinto. 
Em ambos edifícios é utilizada a estratégia de utilizar 
a forma da casa, da residência em duas águas para 
resolver o ático, a qual também pode ser lida como 
um frontão, como coroamento do conjunto. No 
Alberto Abujamra este telhado abriga a casa de 

                                            
140 O decreto 60 da Prefeitura Municipal de Curitiba dispõe 

sobre o ático, o qual não será considerado no cálculo do número de 
pavimentos se obedecer a um afastamento mínimo de três metros em 
relação à fachada frontal e de dois metros em relação à fachada de 
fundos do pavimento imediatamente inferior; o pé direito máximo será 
de três metros e vinte centímetros. 

 

141 Apesar da NBR 9077 - saídas de emergência em edifícios 
- exigir de acordo com o ítem 4.7.13.1.e: "elevar-se três metros acima 
do eixo da abertura da antecâmara do último pavimento servido pelo 
eixo, devendo seu topo situar-se a hum metro acima de qualquer 
elemento construtivo existente sobre a cobertura" 
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máquinas, no Sobral Pinto a casa de máquinas 
simula a forma de casa e telhado em duas águas. 

Figura 67: Franklin Court,
Independence National Historic Park,
Robert Venturi, Philadelphia, 1976. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66: Alberto Abujamra, cortes. 

 
A grande circulação, necessária para conduzir 

o usuário à circulação vertical situada nos fundos da 
construção, recebe um tratamento de  ambientação 
que tenta transformar o problema em um atrativo do 
projeto. Todas as relações métricas entre altura, 
largura e profundidade deste grande corredor foram 
proporcionadas, segundo o autor do projeto, a partir 
dos enunciados dimensionais de Vitrúvio142. Este 
percurso contém uma curvatura que torna o ponto de 
chegada, seja este os elevadores ou a saída do 
edifício, um momento de descoberta para o usuário, 
uma vez que sua visualização se descortina 
gradualmente. Um elaborado tratamento de piso e 
de revestimentos de paredes baseados em malhas 
geométricas dramatizam a perspectiva interna. O 

                                            

 

142 "Vitrúvio ve proporção como um pré-requisito para 
ordinatio, eurythmia e symmetria, mas não a define quando introduz 
estes conceitos. Para Vitrúvio proporção não é um conceito estético; é 
puramente uma relação numérica, não o efeito que surge de sua 
aplicação. As afirmações chaves de Vitrúvio sobre proporção estão 
contidas na lista no primeiro capítulo do Livro III, no qual ele discorre 
sobre o assunto do edificio-templo".  KRUFT, Hanno-Walter. 
Architectural Theory From Vitruvius To The Present. Princeton: 
Architectural Press, 1994, p. 27. 
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desenho do piso foi pensado para que quando 
observado de determinados ângulos, produzisse 
uma ilusão ótica capaz de formar pequenas 
pirâmides tridimensionais na direção do passeio do 
observador. A chegada é um grande momento de 
luz natural, tanto na saída envidraçada quanto no 
hall dos elevadores, já que sua parede de vidro 
permite a penetração de um grande fluxo luminoso 
vindo do exterior. A parede lateral, em tijolos de 
vidro, que acompanha o visitante durante este 
percursso, é responsável por uma suave iluminação 
neste corredor, e a noite continua fornecendo 
iluminação através de luminárias situadas em uma 
sanca externa. Ao longo de todo o trajeto não existe 
uma luminária interna sequer.(fig 68) 

O jardim frontal não transmite nenhuma 
mensagem coerente com a estratégia compositiva 
geral, seja nas linhas estruturadoras, nas 
proporções, nos elementos vegetais ou nos 
equipamentos implantados. 

Existe uma áurea lúdica e até mesmo 
surrealista neste edifício. Uma pirâmide de vidro, um 
acesso que não leva a lugar algum, janelas que não 
são janelas, um observatório no topo do prédio, um 
sótão sobre um edifício de escritórios, uma chaminé 
que se assemelha a uma casa de pássaros, fazem a 
imaginação do observador trabalhar de forma 
incomum. Por alguns instantes pode-se sonhar, 
pensar em acontecimentos que estariam se 
desenrolando no Alberto Abujamra que desafiam o 
senso comum, que levam além do realismo143. (fig 
69) 

                                            

 

143 Como no trabalho do fotógrafo americano Uelsmann e 
suas imagens irreais a partir de objetos reais buscando o mais 
profundo de um mundo de mistério, enigma e realidade interna. Se 
pode imaginar este prédio como a materialização do sonho, do 
subconsciente de um arquiteto. (nasc. 1934). Uelsmann faz 
sanduíches de seis ou mais negativos superpostos no papel. 
Combinando essas imagens sem objetos reais. “A mente conhece 
mais do que o olho e a câmera consegue ver”, ele disse. 
STRICKLAND, Carol. Arte  Comentada. Da Pré-História ao Pós-
Moderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, p. 186. 
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Figura 69: Navegação sem Números,
Uelsmann, 1971. 

 

 
Figura 68: Alberto Abujamra, vistas corredor de acesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em uma análise das partes constituintes do 
Alberto Abujamra, das estratégias compositivas 
utilizadas para geração e para organização destas 
partes, do relacionamento entre elas e com o todo 
resultante, pode-se desvelar alguns procedimentos 
que se repetem em outros projetos do arquiteto João 
Guilherme Dunin, a exemplo do Sobral Pinto. 

Com relação a geração das partes, encontra-
se nestes projetos a utilização composta dos 
métodos tipológico, normativo, mimético e 
inovativo144. 

A tipologia adotada, ou respeitada, é uma 
tipologia típica do mercado imobiliário local, diferente 

                                            

 

144 Com relação a geração das partes utiliza-se neste 
trabalho a interpretação pessoal da metodologia de Mahfuz: "O 
objetivo deste estudo é investigar a natureza das relações existentes e 
possíveis entre partes e todos no âmbito da composição arquitetônica. 
Uma de suas premissas básicas é a consideração dessas relações 
como de fundamental importância no processo de projeto ou, dito de 
outra maneira, como a essência do próprio processo." MAHFUZ, 
Edson da Cunha. Ensaio sobre a Razão Compositiva. Belo Horizonte: 
VFV/AP, 1995, p.14. 
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de outros centros como por exemplo São Paulo 
onde os edifícios comerciais são planejados para 
locação e para atender grandes empresas o que 
resulta em construções  com  alta  tecnologia,  
infraestrutura superdimensionada, circulações 
verticais centralizadas e grandes áreas de 
escritórios, geralmente um por andar. Em Curitiba a 
tipologia corrente privilegia pequenas salas 
comerciais, geralmente pensadas para a venda a 
profissionais liberais, com infraestrutura minimizada, 
resultando num esquema onde as salas retangulares 
possuem uma face externa pequena, sendo esta a 
única fonte de iluminação e ventilação direta; o 
módulo de sanitário e copa situa-se próximo a 
circulação comum e é iluminado artificialmente e 
ventilado por dutos verticais; a circulação vertical 
ocupa um, dois ou três módulos de salas e 
raramente está centralizada no pavimento tipo. As 
plantas do Alberto Abujamra, comparadas ao 
Conrado Riedel, projetado na década de setenta, 
apresentam a mesma tipologia característica do 
mercado e dos costumes locais. Já no Sobral Pinto 
este esquema inicial sofre um grande trabalho de 
acomodação à forma em cunha do terreno e à sua 
condição de acompanhar o leito do rio e de 
privilegiar sua contemplação através de varandas na 
sua fachada curva. As salas agora estão 
escalonadas, a circulação vertical está situada 
longitudinalmente ao pavimento tipo, mas o espírito 
tipológico ainda é o mesmo. 

O trabalho de desenho, as relações 
geométricas, são condições normativas, 
principalmente na definição das fachadas, das 
aberturas e dos detalhes decorativos de pisos e 
paredes. A malha retangular condiciona as fachadas 
dos prédios e confere unidade ao conjunto. Todo o 
projeto é estruturado, segundo o autor do projeto,  a 

 



 94

partir da proporção áurea145, desde as grandes 
partes como base, corpo e coroamento, até as 
pequenas partes como as portas e janelas (fig. 70). 
Desta forma a composição é submetida a uma divina 
proporção clássica muito difundida durante o 
Renascimento146, e cujas propriedades 
transcendentais (destes números irracionais) seriam 
responsáveis por combinações apropriadas entre as 
partes e entre as partes e o todo, garantindo o 
resultado satisfatório do todo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70: Alberto Abujamra. Malha Áurea Estruturadora 
do projeto. 

                                            
145 "...as noções da seção áurea faziam parte dos 

conhecimentos artesanais de artistas, arquitetos, construtores nas 
grandes civilizações antigas que existiam há cerca de três mil anos. O 
eminente matemático italiano Leonardo de Pisa (1175-1240), que 
difundiu no mundo cristão o uso de algarismos arábicos, abstraiu o 
sentido concreto de áreas, na seção áurea, ao transformar o 
relacionamento geométrico em uma sequência numérica. Esta 
.sequência ficou conhecida como "série Fibonacci". OSTROWER, 
Fayga. A Sensibilidade do Intelecto. [s.l], Campus, 1998, p. 236. 

 

146 "O frade franciscano e professor de matemática, Luca 
Paccioli (c. 1445- post 1514), oferece uma memorável sintese das 
idéias correntes no fim do Quattrocento. Seu tratado Divina Proporção, 
publicado em 1509, é endereçado para um vasto círculo daqueles 
interessados em filosofia, perspectiva, pintura, escultura, arquitetura, 
música e matemática." KRUFT, Hanno-Walter. Architectural Theory 
from Vitruvius To The Present. New York: Princeton, 1994, p. 63. 



 95

O método mimético porém, pode ser 
considerado a base da estratégia compositiva tanto 
do Alberto Abujamra, quanto do Sobral Pinto. Os 
prédios se apresentam como uma arquitetura de 
referências a outros edifícios, partes e detalhes 
construtivos de arquiteturas históricas e ao mesmo 
tempo de arquiteturas contemporâneas 
comprometidas com as posturas pós-modernas 
historicistas.  

Figura 71: The Portland, Michael
Graves, Portland, 1980. 

Figura 72: Casa Plocek, Michael
Graves, New Jersey, 1977. 

As obras de Michael Graves, como o Portland 
Building (fig. 71), de 1980; a casa Plocek (fig. 72), de 
1976; a Ponte Cultural Fargo-Moorhead (fig. 73), de 
1977 e o Humana Tower (fig. 74), de 1982; oferecem 
uma base consistente para uma comparação 
analítica do Alberto Abujamra. 

Michael Graves não utiliza o ornamento 
histórico de forma direta, como que procurando 
resgatar seu significado original, ao contrário, 
elabora-os, transforma-os e adapta-os em função de 
uma nova ordem geométrica e de novas 
possibilidades de comunicabilidade. Graves acredita 
que apenas desta forma, distorcendo a sintaxe 
tradicional destes elementos decorativos históricos 
pode-se descaracterizar o que seria uma 
potencialidade altamente kitsch147. 

 
Figura 73: Fargo/Moorhead, Michael
Graves, 1977. 

O Alberto Abujamra a exemplo do Portland 
Building, utiliza a fórmula tripartida com coroamento 
e embasamento ornamentais; aberturas dispostas de 
forma regular ao longo das fachadas sob o controle 
de uma malha ortogonal; rusticação das fachadas 
orientadas também por um grid ortogonal; 
tratamento diferenciado das elevações 
caracterizando frente, lados e fundos; referência a 
pedra angular de fechamento, a pedra chave, 

 
Figura 74: Humana Tower, Michael
Graves, Louisville, 1982-1985. 

                                            

 

147 "O Kitsch é essencialmente democrático: é a arte do 
aceitável, aquilo que não choca nosso espírito por uma 
transcendência fora da vida cotidiana, nem por um esforço que nos 
ultrapassa; o Kitsch dilui a originalidade em medida suficiente para 
que seja aceita por todos." MOLES, Abraham. O Kitsch. São Paulo: 
Perspectiva, 1994, p. 32. 
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através de um desenho trapezoidal no centro da 
fachada; a introdução do elemento enigmático no 
eixo do coroamento, um pórtico elevado como um 
púlpito ou um observatório; chaminés e dutos  
tratados com uma terminação piramidal; e a 
composição de cores bege e marron, lembrando as 
cores da terra. 

No Alberto Abujamra estas partes 
ornamentais estão também depuradas, guardando 
apenas suas características formais elementares e 
adaptadas aos procedimentos construtivos 
contemporâneos de seu local. 

Figura 75: Santa Maria de la Pace,
Cortona, Roma. 

Figura 76: Casa Tucker, Venturi e
Rauch, New York, 1975. 

 
Figura 77: Associação North Penn de
enfermeiras, Venturi e Short, 1960. 

A fórmula tripartida utiliza no seu coroamento 
uma composição simbiótica entre o observatório-
pórtico e a imagem simbólica pós-moderna de 
unidade e divisão representada pelo frontão 
segmentado. Este procedimento estético é utilizado 
com frequência por Michael Graves148 a exemplo da 
Ponte Fargo-Moorhead e da casa Plocek. O frontão 
segmentado guarda ainda relações com obras 
Maneiristas como a Igreja de Santa Maria de la Pace 
em Roma (fig. 75) divulgada no livro "Complexidade 
e Contradição em Arquitetura" de Venturi, e com as 
re-interpretações de Robert Venturi a respeito da 
semântica da marcação do centro de importância, de 
atenção principal de partes de uma construção como 
pode-se observar na cobertura da Casa Tucker (fig. 
76), de 1975, na entrada da Associação North Penn 
de enfermeiras a domicílio (fig. 77), de 1960, e na 
Vanna Venturi House (fig. 78), a casa da mãe de 
Venturi. 

A exemplo do Humana Tower, a simetria da 
fachada frontal é reforçada por adição de elementos 

Figura 78: Vanna Venturi House,
Venturi, Filadelfia, 1962. 

                                            
148 "Se rompe o frontão no centro para que a unidade seja 

simbolizada mais pelo vazio do que pelo maciço. Este tema da 
"dualidade unificada" se repete o suficiente...a ponte Fargo-Moorhead 
é um simbolo muito apropriado da unificação cultural, e é pós-
moderno na claridade com que expressa este símbolo." JENCKS, 
Charles. Arquitetura Tardomoderna. Barcelona: Gustavo Gilli, 1982, 
p.18-19. 
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Figura 79: Guild House, Venturi,
Filadélfia, 1962-1966. 

de destaque no eixo central das três partes da 
composição, base, corpo e coroamento. Se no 
coroamento este elemento é o mirante, no corpo do 
prédio uma faixa central com tratamento vertical 
assume este papel e no embasamento, enquanto no 
Humana Tower o pórtico central é complementado 
por uma cobertura de vidro em duas águas, no 
Alberto Abujamra o pórtico transforma-se em uma 
miniatura da pirâmide de Pei na entrada do Louvre. 

As molduras horizontais, que acentuam as 
divisões da concepção tripartida, estão tão próximas 
dos arcos imediatamente inferiores desafiando as 
proporções clássicas, como nas propostas do feio 
que é ao mesmo tempo bonito de Venturi na 
Associação North Penn de enfermeiras e suas 
molduras da laje superior que praticamente 
encostam nas janelas ou no arremate superior que 
se aproxima acentuadamente do arco inferior no 
Guild House (fig. 79), em Philadelphia, de 1962. 

Figura 80: Edifício Moreira Garcez,
Curitiba, 1927. 

No Sobral Pinto, as arcadas do embasamento 
referenciam agora aos contrafortes góticos e a sua 
porção superior da fachada como uma verdadeira 
corôa referencia tanto às ameias dos castelos 
medievais quanto a parte central do edifício Moreira 
Garcez149 (fig. 80), primeiro edifício comercial de 
importância em Curitiba.  

No tratamento das superfícies do Alberto 
Abujamra, como no Portland Building, predomina a 
cor bege e os detalhes no embasamento e junto ao 
frontão apresentam a cor marron. Toda a superfície 
é tratada também trabalho de rusticação a partir de 
um malha ortogonal que orienta a distribuição das 
aberturas. No Sobral Pinto esta rusticação é 

                                            

 

149 "Quarenta e cinco edifícios públicos, trinta igrejas, 240 
ruas com denominação oficial, 13 alamedas, 23 avenidas, 25 praças, 
dez largos e dez travessas. Essa é a parte do inventário arquitetônico 
de Curitiba no início da década de 20....É nesse cenário de 
prosperidade que começa a surgir no final da década, em 1927 o 
primeiro "arranha-céu" do Paraná - e o terceiro do país - o Edifício 
Moreira Garcez. Previsto para ser um hotel de luxo, o Garcez acabou 
abrigando nos primeiros anos salas comerciais." Jornal Gazeta Do 
Povo. Curitiba, 23 de dezembro de 1999, p. 13. 
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simplificada compensando um trabalho de molduras 
e frontões nas janelas. Este trabalho de destaque 
das aberturas foi deliberadamente reduzido como 
fica evidenciado quando compara-se as perspectivas 
de estudo, onde toda fachada voltada para o rio 
apresentava frontões em sequência, com o projeto 
definitivo. 

A referência a pedra angular pode ser 
observada em diversos pontos do edifício Alberto 
Abujamra, sendo mais significativa na fachada dos 
fundos através do desenho das esquadrias 
responsáveis pelo desvelamento das entranhas 
mecânicas dos elevadores. Este mesmo motivo 
orienta o desenho das portas de entrada à torre 
comercial, ao banco e sobre os elevadores no hall 
térreo. O excesso destas referências acaba 
prejudicando o que poderia ser uma sutileza do 
projeto, destinada aos usuários capazes de transpor 
o código mais superficial da comunicação deste 
edifício. 

No Sobral Pinto esta referência aparece 
apenas sobre as portas dos elevadores mas 
transformada em um frontão interrompido. 

Observando com minúcia as estratégias de 
organização das partes em questão, verifica-se a 
inconsistência das relações funcionais, embora haja 
uma concentração dos setores servidos e serventes, 
e uma transposição formal destas funções para o 
exterior da edificação permitindo uma clara leitura 
das diferentes áreas como o embasamento 
comercial, a torre de escritórios, os sanitários da 
fachada frontal, a circulação vertical e as áreas 
técnicas da cobertura, o posicionamento do módulo 
de circulação vertical comprometeu a base funcional 
do projeto. Aqui repetiu-se o erro moderno tão 
criticado pelo pós-modernismo. O de selecionar os 
problemas a serem enfrentados em prol de uma 
volumetria pura. A localização centralizada da 
circulação vertical equacionaria os problemas de 
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muita área desnecessária de circulação, e 
possibilitaria o aproveitamento total da insolação 
leste em detrimento do lado sul da edificação. Esta 
diretriz equivocada impossibilita a total simetria entre 
os conjuntos comerciais e entre os sanitários e a 
maximização da utilização dos dutos verticais. 

As relações morfológicas geométricas estão 
presentes em todo o desenho do prédio. 
Rusticações, aberturas, arcos, enfim todos artefatos 
arquitetônicos organizam-se a partir de alinhamentos 
e delimitações que garantem unidade estética. Este 
trabalho compositivo se materializa através da 
conjugação de operações aditivas150, e de 
operações subtrativas as quais predominam na 
maior parte da edificação151. Esta estratégia 
geométrica de composição organiza as partes num 
partido que busca a consonância e a ordem, trata o 
objeto arquitetônico do todo para as partes, ou seja, 
idealiza a grande forma, a idéia espacial global e a 
partir de então trabalha suas partes, suas 
proporções e suas relações, sejam estas entre as 
próprias partes ou entre elas e o todo. 

O edifício resulta em uma colagem de 
fragmentos miniaturizados de referências 
estampadas nas publicações sobre arquitetura pós 
moderna, porém, a vinculação do edifício Alberto 
Abujamra às teorias do pós-modernismo na 
arquitetura é evidente. A doutrina de Robert Venturi, 
difundida durante a década de sessenta através do 
seu livro "Complexidade e Contradição em 
Arquitetura", pode ser verificada neste projeto 
enquanto censura à arquitetura moderna e enquanto 
apresentação de novas possibilidades no campo da 
arquitetura.  

                                            
150 Acrescentando elementos como a pirâmide no 

embasamento, as molduras e os elementos constituintes do mirante 
no coroamento. 

 

151 A qual pode ser descrita como um grande volume 
esculpido, perfurado pelas aberturas e pelos supostos baixo-relevos 
das rusticações que são na verdade apenas linhas mais escuras no 
revestimento das fachadas. 
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Apesar de distante, tanto no tempo quanto no 
espaço, do manifesto de Robert Venturi, o Alberto 
Abujamra representou um forte questionamento, 
uma pesada crítica aos cânones da arquitetura dita 
moderna estabelecida em Curitiba até então e fiel 
aos princípios do "less is more", do volume simples, 
do caráter óbvio, do todo fácil.  

Pela forma como este prédio aceita e explora 
os problemas, as incertezas do programa e faz delas 
fonte de vitalidade; da forma como se afasta dos 
seus vizinhos puros e limpos em busca do complexo; 
como elege as soluções ambíguas em detrimento 
das diretas; as tradicionais mais do que as 
inventadas; as que buscam acomodações ao 
contrário das exclusões; a riqueza de significados do 
que a objetividade da leitura; pode-se então, 
considerá-la uma "arquitetura não direta: um suave 
manifesto" como diz Venturi no capitulo inicial de seu 
livro "Complexidade e Contradição em 
Arquitetura"152.  

No Alberto Abujamra elementos 
arquitetônicos são usados sem constrangimento 
como elementos de pura composição plástica e o 
componente de colagem histórica está sempre 
presente lembrando as propostas de Michael 
Graves153. As referências históricas se costituem no 
motivo básico da composição, porém, o exagero 

                                            
152 "Inclusive anos mais tarde, Venturi se definirá como pós-

moderno, para diferenciar-se dos tardo-modernos e dos anti-
modernos.A pós-modernidade em arquitetura implicaria uma posição 
de superação crítica do movimento moderno, sem cair em. 
...anacronismos reacionários ou em formalismos. Venturi está contra a 
intolerância da arquitetura moderna que prefere mudar o ambiente 
existente e os usuários em vez de tentar interpretá-los e revalorizá-
los,...Robert Venturi está defendendo uma atitude contrária a 
tendência de simplificação desenvolvida pela modernidade. Frente a 
transparência defendida pela arquitetura moderna, Venturi defende 
uma arquitetura opaca e de significados superpostos." MONTANER, 
Josep Maria. Después Del Movimento Moderno. Barcelona: Gustavo 
Gilli, 1993, p.153-155. 

 

153 "Graves com sua grande habilidade de combinar formas, 
foi capaz de inventar um repertório fantasioso pós-moderno, feito a 
base de fragmentos de arquiteturas clássicas, articulado sempre de 
maneira limpa em um organismo claro e unitário." Id. Ibid., p. 188. 
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fragiliza o resultado do projeto. O Egito e suas 
pirâmides, Roma e seus arcos plenos, a Grécia e 
suas colunatas, a Europa medieval com as ameias 
de seus castelos e seus contrafortes góticos, o 
vernacular paranaense da casa de madeira, 
abstraindo as formas da moradia típica da região de 
Curitiba e alinhando este edifício às propostas pós-
paranistas incipientes na época154, todos convivem 
juntos após alguma transformação destas partes 
arquitetônicas. Novamente Graves deve ser 
lembrado como exemplo de abstrações de 
referências históricas, bem como das estratégias de 
articulações geométricas destes componentes 
buscando um caráter clássico e ao mesmo tempo 
inovador de estruturações compositivas. 

O edifício busca duplo código, a dupla 
comunicação com o leigo e com a classe profissional 
dos arquitetos. Esta dupla comunicação se 
manifesta em cada detalhe da obra. 

Da teoria de Charles Jencks, apresentada no 
livro "A Linguagem da Arquitetura Pós-Moderna"155, 
algumas passagens são oportunas para iluminar o 
raciocínio supra exposto. Jencks considera o 
arquiteto pós-moderno por nascimento 

                                            
154 "Não há dúvida que o resgate da cidadania - que hoje 

tanto se fala - passa pelo resgate de nossa cultura. Enquanto 
prevalecerem a incompreensão e o preconceito contra o Paranismo 
Histórico e Artístico; ou que não se promova, entre outras coisas, um 
projeto editorial sério que valorize a nossa produção, o Paraná não 
será levado a sério. Com a nova geração de arquitetos locais surgem 
esperanças de que na área de Arquitetura, finalmente, o Paranismo 
seja compreendido. Convém lembrar que principalmente com o Pós 
Modernismo - que invade a área da Arquitetura Internacional após a 
mostra "A presença do passado ", na bienal de Veneza de 1980, onde 
foi utilizado o slogan: "O fim do proibicionismo"- cresceu entre os 
jovens arquitetos locais o interesse pelo Paranismo. Basta ver os 
projetos Pós- Paranistas propostos pelo Grupo Germen, cujos 
integrantes são: Antônio José Gonçalves Júnior, Aurélio Santanna, 
Frederico Carstens e Rossano Lúcio Fleith; autores da obra "O que é 
Urbanismo", publicada pela editora Brasiliense. ARAÚJO, Adalice. 
"Paranismo", um Movimento Precurssor do Pós-Modernismo. Gazeta 
do Povo. Caderno G, Curitiba, 30 de outubro de 1994, p. 6. 

 

155 "A Arquitetura Pós-Moderna está duplamente codificada; é 
meio moderna e meio convencional na sua intenção de comunicar-se 
tanto com o público como com uma minoria interessada, geralmente 
outros arquitetos....enfatiza o contexto da cidade, dos valores do 
usuário e os meios perenes de expressão arquitetônica, tais como a 
ornamentação." JENCKS, Charles. El Lenguaje de La Arquitectura 
Posmoderna. Barcelona: Gustavo Gilli, 1986, p. 6. 
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esquisofrênico, atrelado irremediavelmente a 
fragmentos estéticos; cosidera esta postura eclética 
justificada por ser uma fase da evolução cultural 
onde a escolha faz parte lícita do jogo; acredita que 
este ecletismo radical, esta supercodificação da 
arquitetura pode ser compartilhada tanto por 
pessoas comuns como por uma elite errudita; 
enxerga a metáfora, a ornamentação a policromia e 
a convenção como um novo código projetual e 
Michael Graves como o expoente desta 
representação abstrata156. 

Fica evidente o paradoxo inerente as 
propostas pós-modernas historicistas realizadas no 
Brasil. Se a década de oitenta no Brasil pode ser 
considerada ainda como em sintonia com uma 
postura de vanguarda mundial diminuindo desta 
forma as possibilidades de uma classificação kitsch 
para o Alberto Abujamra, a condição subserviente 
inevitável pela apropriação dos conceitos e dos 
elementos arquitetônicos estrangeiros aliada a 
utilização de partes retiradas de várias arquiteturas, 
mesmo que adaptados as necessidades do projeto, 
se não for contextualizada com critério expõe o 
projeto a uma possível falta de conceituação prévia 
mais séria e aprofundada, reduzindo-o a um simples 
catálogo de formas e referências historicistas. 

Este edifício situa-se perigosamente no limite 
entre a boa arquitetura e uma arquitetura kitsh. A 
subordinação direta à aparência física de obras 
estrangeiras empalidece uma possível interpretação 
mais aprofundada do ideário pós-moderno e 
enaltece uma aproximação kitsch. 

O Alberto Abujamra materializa então nos 
anos oitenta uma visão local, e talvez limitada, do 
                                            

 

156 "A transformação constitui a idéia chave da 
Representação Abstrata e ninguém é mais versado nesta arte do que 
Michael Graves. Sua casa Plocek, um dos primeiros trabalhos a 
sintetizar o classicismo pós-moderno a partir de diversas fontes - o 
racionalismo, o vernáculo e o art-déco - abstrai a trama e a coluna em 
distintas escalas. Ao invés de reproduzir uma coluna toscana, Graves 
a transforma colocando um resplandescente capitel na entrada pela 
colina e na chaminé." Id. Ibid., p.160. 
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pensamento pós-moderno. Entretanto, afora todas 
as críticas, mescla os conceitos de questionamento 
do "establishment" moderno expostos por Robert 
Venturi, os conceitos de abstração e composição 
clássica construidos por Michael Graves e os 
conceitos do duplo código de comunicação 
dissecados por Charles Jencks. O Alberto Abujamra 
torna-se um dos exemplos representativos do 
momento estético historicista da arquitetura pós-
moderna de Curitiba, e portanto, da materialização 
de um momento histórico da cultura Paranaense. 
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5  EDIFÍCIO ANTONI GAUDI 
 

 
Figura 81: Antoni Gaudi. Vista. 
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 O Edifício Antoni Gaudi encontra-se 
localizado próximo a zona central de Curitiba, na 
Rua Desembargador Motta. Esta região 
predominantemente residencial apresenta 
atualmente um processo de transformação157. (Fig. 
82). 

 
Figura 82: Antoni Gaudi, Bruno de Franco, Curitiba, 
1992/1995. Situação. 

                                            

 

157 Onde as antigas casas de madeira com fachadas em 
alvenaria estão tendo seu uso alterado de residencial para comercial 
ou estão sendo demolidas e em seu lugar surgem edifícios 
residenciais destinados à classe média da Cidade. Estes edifícios 
possuem apartamentos com área total construída variando de 50 a 
200 m2 com um, dois, três ou quatro quartos. A vocação comercial da 
rua justifica-se pela característica de ligação entre três bairros 
importantes da cidade, ou seja, conectando os bairros residenciais das 
Mercês e de Santa Felicidade ao tradicional bairro da antiga elite 
social da cidade, o Batel. Esta vocação comercial da rua é 
desestimulada pela legislação urbana da cidade a qual limita o porte 
de estabelecimentos comerciais e prioriza os edifícios de médio porte 
e uso residencial para a região em questão. 
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Uma das características mais importantes do 

Antoni Gaudi é a multiplicidade de opções de 
apartamentos oferecidas em cada um de seus 
pavimentos “quase-tipo”, contrariando as fórmulas 
pré-concebidas de habitação coletiva em Curitiba. 
Neste edifício faz-se presente uma estratégia 
compositiva que conduz planos e volumes como se 
um redemoinho os organizasse de forma 
ascendente. É também, uma releitura de um 
momento singular na história da arquitetura, 
referenciando a obra do arquiteto Antoni Gaudi em 
um edifício de apartamentos localizado em um bairro 
tradicional de Curitiba. Trata a arquitetura como 
produto, apresenta um mix de marketing completo 
abrangendo desde o nome do edifício até sua 
proposta plástica. 

Este edifício provoca a reflexão sobre o limite 
entre o belo e o vulgar, entre a funcionalidade e a 
inconsequência espacial, entre o duplo código de 
comunicação e o apelo comercial, entre o pós-
modernismo e o Kitsch. 

O zoneamento específico para a região onde 
está inserido o Antoni Gaudi é chamado de zona 
residencial quatro158, permitindo uma taxa de 
ocupação de 50% da área do terreno e coeficiente 
construtivo computável de duas vezes a área do 
terreno. Estes parâmetros podem ser incrementados 
valendo-se de dispositivos de transferência de 
potencial construtivo. 

O edifício destaca-se na paisagem por sua 
altura e é visualizado tanto por quem se aproxima no 
sentido de Santa Felicidade para o bairro do Batel, 
quanto para quem faz o deslocamento no sentido 
contrário. 

                                            

 

158 A Lei 5.234 de 10.12.75, de zoneamento e uso do solo, 
dividiu a cidade de Curitiba em zonas urbanas e setores especiais. O 
setor ZR4, (zona residencial quatro), prevê uma ocupação residencial 
de média densidade, onde se permite habitação coletiva, até seis 
pavimentos. 
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Foi projetado em 1992 pelo arquiteto Bruno 
de Franco e Sérgio Luiz Silka159 e sua execução 
finalizada em dezembro do ano de 1995. 

Está implantado em um lote irregular com 
38,72 metros de testada e 74,048 metros de 
profundidade na sua maior dimensão. 

Este edifício residencial possui dez 
pavimentos de apartamentos, que variam em área, 
em número de quartos e em áreas funcionais de 
apoio; um pavimento de subsolo e um pavimento 
ático, alcançando 38,90 metros de altura, com uma 
área total construída de 6.426,52 metros quadrados 
dos quais 4.488,29 metros quadrados de área 
computável que atinge um coeficiente construtivo 
total de 2.1 vezes a área do terreno e uma taxa de 
ocupação de 29,09 porcento, respeitando desta 
forma os parâmetros construtivos do zoneamento 
em questão160. 

No subsolo estão posicionadas 49 vagas de 
garagem sendo que algumas podem abrigar mais de 
um veículo. O subsolo não está totalmente coberto, 
as áreas de circulação estão a céu aberto, o que 
contribui para a diminuição de áreas comuns para 
cada apartamento. 

Observando a disposição dos pilares no 
subsolo, nota-se um descompromisso com a 
ordenação estrutural. Os pilares são rotacionados ou 
deslocados pontualmente sem a preocupação com o 
rigor de uma orientação geométrica, cedendo ao 
interesse da acomodação das vagas de garagem. 

                                            
159 Bruno de Franco é arquiteto formado em 1976 na 

Universidade Federal do Paraná e exerce o cargo de Diretor Técnico 
da Construtora Moro. Sergio Silka é arquiteto formado em 1986, na 
Universidade Católica do Paraná e exerce o cargo de Gerente de 
Projetos da Construtora Moro. 

 

160 O edifício está mais afastado do alinhamento predial do 
que as construções vizinhas pois atende a nova postura municipal que 
institui um atingimento ao terreno, para alargamento futuro da Rua 
Desembargador Motta, de sete metros, ou seja, apenas após estes 
sete metros deve-se aplicar o recuo frontal obrigatório de cinco 
metros, totalizando doze metros de recuo em relação ao alinhamento 
predial existente atualmente. 
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O pavimento térreo eleva-se cerca de 1,20 
metros de altura do nível da calçada, utilizando-se 
assim, de um benefício da legislação urbana local 
que permite a diminuição da rampa de acesso ao 
subsolo; possui o hall de recepção, circulação 
vertical com 2 elevadores e escada enclausurada, 
salão de festas, recreação equipada, jardins e 4 
apartamentos de 2 quartos com área privativa 
aproximada de 65 metros quadrados cada um.  

Os apartamentos são dotados de estar, 
quarto, suíte, banheiro de múltiplo uso, cozinha tipo 
americana, área de serviço e terraço com 
churrasqueira na sua versão mais simples e pode ter 
ainda, quarto e banheiro de empregada, segunda 
suíte e andar superior de lazer (Fig 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90). 

O segundo pavimento possui cinco 
apartamentos de dois quartos sendo dois com 
dependências de empregada. O terceiro e o quarto 
pavimentos possuem cinco apartamentos, sendo 
dois de dois quartos, um com dois quartos e 
dependências de empregada e um com três quartos 
e dependências de empregada. O quinto e sexto 
pavimentos possuem três apartamentos com dois 
quartos e dependências de empregada, um 
apartamento com três quartos e um com três quartos 
e dependências de empregada. O sétimo, oitavo, 
nono e décimo pavimentos possuem dois 
apartamentos com dois quartos e dependências de 
empregada, um apartamento com três quartos e dois 
apartamentos com três quartos e dependências de 
empregada, sendo que todos os cinco apartamentos 
do décimo andar possuem um andar superior dotado 
de salão recreativo, piscina com deck e terraço com 
churrasqueira. 

Todos os pavimentos estão dispostos em três 
módulos onde o primeiro módulo contém a 
circulação vertical e um apartamento e os outros 
dois módulos contêm dois apartamentos cada um. 
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A forma da planta do pavimento tipo 
condicionou a forma dos ambientes internos de cada 
apartamento, o que gerou inúmeras dificuldades 
para o uso e a apropriação dos moradores. As 
paredes curvas e inclinadas associadas a pequena 
área de cada ambiente dificulta o uso de mobiliário 
produzido em série. O acesso para a suíte e para o 
segundo quarto são viabilizadas através de formas 
extremamente forçadas comprometendo o fluxo 
natural do usuário. A disposição da churrasqueira 
diminui a insolação e a ventilação da sala e a falta 
de aberturas na frente e nos fundos do edifício 
diminui a ventilação e a insolação da cozinha, a qual 
ocorre apenas através da área de serviço. A 
funcionalidade da cozinha também está 
comprometida pela falta de planos de trabalho, ao 
lado dos equipamentos domésticos, necessários em 
cozinhas do tipo linear. 

Figura 84: Antoni Gaudi. Térreo. Figura 83: Antoni Gaudi. Implantação. 

 



 

 

110

 
Figura 87: Antoni Gaudi. 3° e 4° Pavimentos.

Figura 85: Antoni Gaudi. Subsolo. 

Figura 86: Antoni Gaudi. 2° Pavimento. 

Figura 88: Antoni Gaudi. 5° e 6° Pavimentos.
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Apesar destes problemas funcionais, as 

formas inesperadas do edifício e suas texturas 
inusitadas, reforçaram o caráter de marco de um 
novo período para a região, da possibilidade de uma 
grande remodelação futura161. 

Figura 89: Antoni Gaudi. 7°, 8°, 9° e 
10° Pavimentos. 

A postura formal inesperada do Antoni Gaudi, 
está mais atrelada a um posicionamento projetual do 
arquiteto Bruno de Franco, e da construtora da qual 
exerce a função de Diretor, do que a vontade de 
representar o início de uma nova etapa para a rua. 
Analisando os edifícios projetados pelo arquiteto e 
sua equipe, evidencia-se a busca pelo novo, pelo 
impacto formal, sempre conectado a um tema 
específico e a situações espaciais e funcionais 
inovadoras, as quais nem sempre alcançam 
resultados satisfatórios. O edifício é tratado com um 
conceito temático e para cada edifício que projeta 
estes conceitos podem ser tão variados quanto as 
necessidades e as aspirações que surgem cada vez 
com mais velocidade na sociedade contemporânea. 

Figura 90: Antoni Gaudi. Cobertura. 

Desta forma reconhecendo a necessidade de 
adaptações ao velho conceito de morar onde os 
setores íntimo, social e de serviços apareciam 
sempre sedimentados sob a tipologia do 
apartamento de três quartos, tipologia esta 
estimulada pelas pesquisas do Sinduscon-PR – 
(Sindicato da Construção Civil do Paraná), o 
arquiteto é o primeiro, não só a propor mas a 
introduzir, o uso de paredes removíveis, do tipo dry 
wall. Não como princípio de simplesmente acelerar a 
obra, mas como estratégia de projeto do 
apartamento na divisão entre os setores social e 
íntimo, permitindo alterações funcionais a critério de 
cada morador, acompanhando então os diferentes 
                                            

 

161 Esta renovação urbana ficou represada por motivos 
artificiais, pela legislação da cidade que coibe a vocação comercial 
natural da rua. A classificação como zona residencial quatro limita em 
200 metros quadrados a área comercial máxima e estimula a 
construção de habitações coletivas. Como outras regiões da cidade 
apresentavam melhor potencial imobiliário para o tipo residencial, ou 
seja, maior interesse por parte dos consumidores e 
conseqüentemente uma maior velocidade de vendas, a Rua 
Desembargador Motta, demorou a iniciar seu processo de 
rejuvenescimento baseado na construção de prédios para moradia. 
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estágios de concepção de viver do proprietário do 
imóvel. Deparando-se com um ponto único na 
cidade onde a vista é privilegiada em algumas 
direções, realiza um edifício onde todos os 
apartamentos podem girar a critério de cada 
proprietário, posicionando seus cômodos com as 
insolações que julgar mais adequada e desfrutando 
de uma independência na relação entre construção, 
setorização e vistas. Em outra situação faz menção 
a marcos da cultura local, quando está projetando 
um edifício nas proximidades de um ícone local, seja 
a um parque tradicional como o Passeio Público 
quando mimetiza seu pórtico de entrada (Fig 91), ou 
a um restaurante pitoresco quando seu nome 
“Bologna” vira o conceito plástico do edifício (Fig 92). 
Outras vezes elege um tema, em consonância com a 
cultura de um grupo social, que pode ser um fato 
importante como os 500 anos do Brasil (Fig 93), ou 
um artista e sua postura filosófica (Fig 94), e o 
transforma em um acontecimento arquitetônico, 
orientando o nome do edifício, suas características 
funcionais, espaciais e plásticas. 

 
Figura 91: Edifício Portal do Passeio. 

 
Figura 92: Edifício Torre de Bologna, 
Bruno de Franco, Ctba. Vista. 

A estratégia de associar à arquitetura um 
valor artístico ou cultural caracterizando-o como um 
“up-grade” social, ou seja, recorrer a conceitos já 
apropriados pela cultura média para através de suas 
qualidades superficiais simular o acesso a alta 
cultura, caracterizaria um processo kitsch segundo 
Dorfles162. 

Os edifícios projetados pelo arquiteto Bruno 
de Franco adquirem similaridade entre eles não 
tanto por suas características recorrentes, mas pela 
condição de diferenciar-se do padrão tipológico e 
estético da grande maioria dos outros edifícios. Esta 
característica é ratificada e externada 
espontaneamente pelos consumidores, pelos 
arquitetos e pelos profissionais do mercado 
imobiliário de Curitiba. 

 
Figura 93: Edifício Brasil 500 anos.  

                                            
162 DORFLES, Gillo. Elogio da Desarmonia.  Edições 70, 

Lisboa: Edições 70, 1986. 
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A busca pelo novo, muitas vezes radicalizada, 
torna-se, em alguns momentos exagerada. Tão 
criticado como elogiado, o trabalho do arquiteto não 
passou despercebido, despertou manifestações 
acaloradas seja do leigo ou do profissional iniciado 
na área163. 

 
Figura 94: Edifício Dali. 

A experimentação, a busca de novos 
processos construtivos, materiais de revestimentos, 
detalhes técnicos, cores, textura, novas 
possibilidades formais, espaciais, tipológicas, 
funcionais e temáticas estão sempre apresentadas 
como uma tentativa de estar em sintonia com novos 
modos de ver, de experimentar e de relacionar-se 
com o mundo atual164. 

O programa de pequenos apartamentos 
proposto para um terreno com pouca testada em 
relação à sua profundidade possibilitou uma 
proposta diferenciada de implantação, onde cada 
apartamento adquiriu uma certa independência em 
relação ao conjunto. A concepção de módulos 
conectados a uma circulação central longitudinal, 
viabilizou que cada módulo, cada apartamento 
gozasse de vista para a rua (com exceção do 
apartamento de fundos o qual está direcionado para  

 
Figura 95: Torre de Bologna. Corte. 

a área recreativa no trecho mais agudo do terreno), 
iluminação, ventilação direta para todos os 
ambientes e insolação adequada. Esta solução 
diferencia-se substancialmente das propostas 
modernas da arquitetura local, as quais 

                                            
163 “Não só as obras públicas são consideradas kitsch. Muitos 

dos entrevistados fizeram questão de citar alguns prédios que podem 
ser enquadrados a partir desta concepção estética. Os mais 
lembrados foram: o Edifício Gaudi, situado à Rua Desembargador 
Motta; o Edifício conhecido como “Pombal”, na Av. João Gualberto e o 
Edifício Senador Arthur Santos, na Praça do Japão. KASPACHAK, 
Carlão. Uma Estética Kitsch. Gazeta do Povo, 3 de outubro de 1999. 

 

164  “... as ciências pós-modernas de complexidade explicam 
um mundo criativo, um quadro preenchido por muitas ciências 
emergentes como fractals, teoria do caos, não lineares dinâmicas e 
teoria da complexidade... para artistas e arquitetos retratarem a vista 
do novo mundo com seu dinamismo e sua fecundidade incessante, 
novas linguagens de expressão devem ser procuradas, ou linguagens 
existentes devem ser profundamente desenvolvidas”. JENCKS, 
Charles. The Architecture of The Jumping e Universe. Great Britain: 
Academy Editions, 1997, p. 10, 11. 
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compactavam os apartamentos dentro de volumes 
do tipo monobloco, dentro de prismas retangulares 
perfeitamente simétricos. Prática comum durante as 
décadas de 70 e 80 em Curitiba.  

Figura 96: Edifício Andy Warhol,
Bruno de Franco, Curitiba, 1996. vista.

O projeto apresenta uma vontade explícita de 
enfatizar o desenvolvimento ascendente, de 
enfatizar a idéia de evolução, de crescimento, de 
agregação de partes enquanto se distancia do chão. 
Esta postura, oposta aos arranha-céus do tipo 
agulha ou foguete, se repete em outros projetos do 
autor como os edifícios Torre de Bologna e Andy 
Warhol (Fig 95, 96, 97). Se no Torre de Bologna este 
crescimento é gradual e progressivo, no Andy 
Warhol ele é mais casual e inesparado a exemplo do 
Antoni Gaudi. Este desenvolvimento corresponde 
internamente ao surgimento de novos espaços em 
alguns apartamentos do edifício, geralmente o 
terceiro quarto e dependências de empregada. 

Figura 97: Edifício Andy Warhol.
Corte. 

Planos e volumes são concatenados de 
maneira a gerar espaços entre os módulos, espaços 
que liberam as janelas dos quartos e que constituem 
terraços sombreados e introvertidos. Os volumes 
internos que constituem a base e trechos dos 
quartos estão tratados com uma coloração mais 
escura, a mesma coloração que reveste os esguios 
volumes dos chaminés e do volume da circulação 
vertical. Os volumes dos chaminés funcionam 
também como elementos de transição entre 
diferentes texturas de revestimento da fachada que 
acabam simulando a existência de novos volumes 
na composição do prédio. Os terraços são tratados 
como planos encaixados em fendas verticais ou em 
balanços soltos do corpo do prédio e estão 
revestidos com material cerâmico de grande 
expressão tátil. Este mesmo material cerâmico está 
aplicado no volume cego que constitui a fachada 
frontal do Antoni Gaudi. Os elementos mais externos 
são planos curvos e claros os quais prendem-se aos 
andares superiores. (Fig 98, 99) 
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Figura 99: Antoni Gaudi. Vista. 

 
Figura 98: Antoni Gaudi. Vista. 
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Figura 100: Portal Passeio Público de 
Curitiba. Vista. 

Esta composição de planos e volumes não 
está preocupada com a diferenciação das fachadas 
mas acaba destacando frente, laterais e fundos. Os 
volumes retangulares, exceção na composição, e o 
esbelto pilar reforçam a marcação da fachada 
frontal. 

A mesma gradação de cores e uma 
disposição similar de volumes pode ser observada 
no Andy Warhol. Os planos, elementos importantes 
na composição do Antoni Gaudi, estão limitados a 
formar os peitoris das varandas no Andy Warhol. As 
formas côncavas que compõem  os apartamentos do 
Andy Warhol reforçam a idéia de um único bloco ao 
contrário da maior complexidade resultante do 
agrupamento das formas convexas dos volumes do 
Antoni Gaudi. 

Os elementos construtivos elementares são 
valorizados no edifício através do pilar exteriorizado 
na elevação frontal, das paredes curvas e das lajes 
em balanço dos terraços. Estes elementos se 
transformam em motivos estéticos e em conjunto 
com outros detalhes construtivos como chaminés, 
janelas e peitoris, formam o complexo edificado. 
Estes detalhes são ornamentos que remetem a 
formas figurativas da história da arquitetura, ou seja, 
são referências históricas que aparecem como 
detalhes pontuais, como apliques que completam o 
quadro sintático e semântico pretendido. Estes 
detalhes podem ser mais estilizados como o capitel 
da coluna e as janelas da escadaria do Antoni Gaudi 
ou mais literais como no portal do Edifício Passeio. 
(Fig. 100). 

A utilização de detalhes figurativos 
repentinamente na composição, tomando a parte 
pelo todo, aproxima em muitos momentos o fruidor 
de um relacionamento kitsch com o objeto 
arquitetônico, ou seja, ao deparar-se com as ameias 
no coroamento do edifício Torre de Bologna ou com 
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a coluna super-delgada com capitel dourado em 
forma de papiro no Edifício Gaudi, ou com o portal 
no Edifício Passeio, experimentaria uma sensação 
de participar de uma cultura superior e privilegiada 
através de simulacros superficiais de estados 
artísticos e culturais originais165. 

A concatenação destes volumes, planos, 
elementos construtivos, cores e texturas 
contrastantes que se alternam em partes contidas e 
continentes, (num ritmo que seria uniforme se não 
fosse pelos distúrbios repentinos da inserção das 
partes), resulta num volume articulado mas 
compacto. 

O diálogo com o entorno acontece mais 
diretamente através do grande jardim frontal, aberto 
ao passeio e onde parte da edificação se expõem a 
um contato direto com o transeunte através do pilar 
que repousa displicentemente sobre este jardim 
frontal (Fig 101, 102, 103)  

Figura 101: Antoni Gaudi. Corte. 

 

                                            
165 ECO, Humberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: 

Perspectiva, 1976. 
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Figura 102: Antoni Gaudi. Corte. 

Figura 103: Antoni Gaudi. Elevação. 
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Em um terreno similar ao terreno do Antoni 

Gaudi a solução usual seria um pavimento tipo em 
forma de “H”, com dois apartamentos voltados para 
a frente do terreno e dois apartamentos voltados 
para os fundos, unidos pela circulação vertical ao 
centro. Se a opção estivesse voltada para 
apartamentos menores e em maior quantidade, a 
solução usual seria de apartamentos voltados para 
as laterais do terreno e a circulação vertical 
continuaria localizada no centro do pavimento tipo. 

No Antoni Gaudi uma nova possibilidade se 
apresenta. A circulação vertical está localizada na 
extremidade frontal, o corredor central estrutura os 
módulos curvos que comportam os apartamentos, 
quebrando assim a rigidez formal da planta 
retangular e oferecendo opções visuais mais 
interessantes ao usuário do que a vista lateral de 
outra edificação vizinha, principalmente se levar-se 
em consideração que para os afastamentos laterais 
o código de obras da cidade não exige distâncias 
significativas. Desta forma nem quatro, nem seis 
apartamentos por andar são projetados, mas cinco 
numa composição simétrica onde a circulação 
vertical ocupa a posição que seria a menos indicada 
para a locação de um apartamento, pois está voltada 
para o sul, orientação altamente desfavorável para o 
clima local166. 

O formato final do pavimento tipo evidencia 
que metas de economia de meios ou simplificações 
com objetivo de barateamento dos processos 

                                            

 

166 De acordo com a classificação técnica de Koppen, o clima 
de Curitiba é do tipo sempre úmido, clima pluvial quente temperado, 
média do mês mais quente menor que 22º C e dez meses do ano com 
médias superiores a 10ºC. A umidade do ar atingirá, entre 13 e 14 
horas de um dia claro, cerca de 65% e na madrugada estará saturado 
ou próximo de saturação. Chove o ano inteiro em Curitiba, as vezes, 
por períodos prolongados em longos dias encobertos, acompanhados 
de acentuada queda de temperatura. 
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construtivos167, são relevadas a um segundo plano 
em favor de índices qualitativos como a vontade 
estética do arquiteto, opções visuais dinâmicas e 
orientações mais favoráveis. 

Comparando a planta dos apartamentos do 
Antoni Gaudi com a tipologia local, duas diferenças 
podem ser observadas. A primeira com relação a 
composição do pavimento tipo. A disposição de 
apartamentos com metragens e ambientes 
diferentes em um mesmo pavimento e além disto, 
variando de pavimento para pavimento, não é 
tolerada pelos incorporadores em sua maioria. Os 
edifícios residenciais são concebidos então como o 
agrupamento de moradias, como uma habitação 
coletiva, formada por unidades absolutamente 
iguais, tolerando-se alguma diferenciação para os 
apartamentos de cobertura, os quais beneficiam-se 
de incentivo construtivo concedido pela Secretaria 
de Urbanismo quanto ao uso do ático. Esta 
homogeneidade funcional acarreta uma 
homogeneidade social no grupo que habita o 
edifício. No Antoni Gaudi diferentes opções na 
planta dos apartamentos significam oportunidade de 
formar um grupo mais interessante ou no mínimo 
heterogêneo como condôminos do prédio. A 
segunda diferença está no organograma e no 
fluxograma do apartamento tradicional (Fig 104) em 
relação aos apartamentos do Antoni Gaudi (Fig 105). 
Se no apartamento tradicional os setores social, 
íntimo e de serviço estão dispostos de forma a 
garantir total independência entre eles, no Antoni 

Figura 104: Apartamento tradicional. 
Fluxograma. 

                                            

 

167 Tão comuns nas obras destinadas ao mercado imobiliário, 
não estão direcionando a concepção do projeto, ou seja, índices como 
compacidade ou relações entre área de circulação e área de 
apartamentos não condicionam o projeto. “A questão da aplicabilidade 
dos critérios da economia da construção insere-se no debate sobre o 
ensino do projeto de forma polêmica e contraditória. Isto ocorre 
porque, no plano puramente lógico, há uma unanimidade em 
considerar que a economia é um atributo. Obter o máximo de 
resultados com o menor dispêndio de recursos é uma atitude racional 
na prática do projeto, entretanto... há uma convicção que a excelência 
arquitetônica e a economia não são convergentes. Esta convicção traz 
uma contradição e é a raiz de uma polêmica na esfera da crítica da 
arquitetura”. MASCARÓ, Juan Luis. O Custo das Decisões 
Arquitetônicas. Porto Alegre: Sagra, 1998, p. 25, 26. 
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Gaudi esses setores possuem uma maior interação 
desafiando os padrões comportamentais da família 
nuclear padrão168. A área de serviço e o quarto de 
empregada se aglutinam ao terraço com 
churrasqueira, a cozinha se integra ao estar, os 
quartos se voltam também à área social sem 
requisitar uma circulação íntima a protegê-los. Suas 
paredes divisórias em dry wall, reforçam a 
efemeridade das divisões destes ambientes e 
demonstram a intenção de garantir a condição de 
alterações do lay out da planta com rapidez e 
facilidade, o que de fato não acontece pelas 
pequenas dimensões dos ambientes. O banheiro 
subdivide-se em duas áreas, a primeira com o 
lavatório faz as vezes de um lavabo social e a 
segunda com o vaso e o chuveiro faz as vezes do 
banheiro propriamente dito. Esta “informalidade” na 
distribuição dos ambientes assemelha-se aos 
apartamentos americanos onde a cozinha e os 
quartos participam mais diretamente da área do 
estar da moradia. Outra diferença significativa, se 
comparado à tipologia convencional, está no formato 
dos ambientes, na forma geométrica dos setores do 
apartamento. Formas triangulares, curvas e 
angulações inesperadas condicionam a apropriação 
do apartamento de maneira distinta da expectativa 
padrão por parte do usuário, tanto nas experiências 
sinestésicas quanto no mobiliário a ser utilizado. 

                                            

 

168 “No que concerne o desenho do espaço doméstico para 
esta população em transformação, o ritmo das inovações têm sido 
bem mais lento. Paulistanos, parisienses e toquioítas habitam casas e 
apartamentos cujos espaços tendem a assemelhar-se a tipologias que 
vão do modelo da habitação burguesa européia do século XIX, 
caracterizado pela tripartição em áreas social, íntima e de serviços, ao 
arquétipo Moderno da habitação-para-todos, com sua uniformidade de 
soluções em nome de uma suposta democratização das 
características gerais dos espaços. Mesmo que agora tendam a 
habitá-la grupos domésticos cujo perfil difere cada vez mais da família 
nuclear convencional, e cujos modos de vida apresentam uma 
diversidade cada vez maior, o desenho dos espaços desta habitação 
permanece intocado, sob a alegação de que se chegou a resultados 
projetuais economicamente viáveis, que atendem às principais 
necessidades de seus moradores”. TRAMONTANO, Marcelo. 
Habitação, Hábitos e Habitantes: Tendências Contemporâneas 
Metropolitanas. São Paulo: Nomads, [s.d], p. 3, 4. 
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 Figura 105: Antoni Gaudi. Fluxograma. 

 
 
Outro aspecto inovativo apresentado neste 

edifício é a utilização dos materiais de revestimento 
na fachada. A cerâmica confere uma característica 
tátil ao edifício, lembrando as residências revestidas 
em tijolo aparente. As pastilhas tipo fantasia, os 
cacos de cerâmica e as telas no peitoril das sacadas 
completam o aspecto inventivo do projeto em 
relação ao padrão convencional dos projetos de 
habitação coletiva na cidade de Curitiba. 

O método normativo169 pode ser observado 
nas plantas do edifício. Três faixas longitudinais (fig 
106) estruturam o desenho das plantas. A banda 
central corresponde a circulação que dá acesso aos 
apartamentos, a segunda linha delimita as áreas 
úmidas e contém o pilar central que divide os dois 
quartos, além de conter o ponto geratriz das 
circunferências que servem de base para as paredes 
externas curvas, as quais estão delimitadas pela 
terceira linha paralela consecutiva. 

 

                                            

 

169 “No método normativo, as formas arquitetônicas são 
criadas com o auxílio de normas estéticas, isto é, princípios 
reguladores o primeiro tipo de normas é representado pelos sistemas 
geométricos tal como grelhas e linhas reguladoras”. MAHFUZ, Edson 
da Cunha. Ensaio sobre a Razão Compositiva. Belo Horizonte: 
VFV/AP, 1995., p. 89. 
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Figura 106: Antoni Gaudi. Esquema estruturador da planta. 

 
O nome escolhido para este edifício 

residencial, reflete o raciocínio de uma analogia 
estilística, através de referência a detalhes e ao uso 
de materiais das obras do arquiteto Antoni Gaudi I 
Cornet170, como chaminés transfigurados, mosaicos 
cerâmicos, curvas em profusão, etc. Este processo 
analógico transforma o prédio numa citação ao 
arquiteto espanhol, a sua obra e a um momento 
muito especial da arquitetura pré-moderna mundial. 
As partes arquitetônicas mimetizadas sofrem 
transformações e estilizações e são utilizadas ou 
como adornos pontuais na construção ou como 
inspiração compositiva formal de partes do edifício. 

A organicidade característica da obra de 
Gaudi, o uso das curvas sinusóides, das ondulações 
e das concordâncias que distinguem suas obras no 
contexto arquitetônico, são mimetizadas através das 
placas curvas que revestem a fachada do edifício 

                                            

 

170 “Antoni Gaudi I Cornet nasceu em Réus em 25 de junho 
de 1852. Gaudi recebeu em 1883, através do arquiteto Joan Martorell, 
a tarefa de continuar a incipiente obra Templo Expiatório da Sagrada 
Família, este dedicaria toda sua vida profissional (mais de quarenta 
anos) a projetar e a construir simultaneamente esta grande obra, o 
Park Güell, com a Casa Batlló, A Casa Milá, as Escolas da Sagrada 
Família e a Cripta da colônia Güell, são as obras fundamentais da 
segunda etapa, neste momento, aparece o Gaudi de estatura 
universal.“. GÜELL, Xavier. Antoni Gaudi. São Paulo: Martins Fontes, 
1994, p. 8-9. 



 124

Antoni Gaudi. A Escola da Sagrada Família (Fig 
107), a Casa Milá, a Casa Batlló e o Park Guell (Fig 
108) são lembrados quando observa-se as fachadas 
laterais do edifício171. 

Figura 107: Sagrada Família. Antoni Gaudi, Barcelona, 
1909-1910. Planta. 

Figura 108: Park Güell. Antoni Gaudi, Barcelona, 
1900-1912. Vista. 

                                            

 

171 “Na Escola da Sagrada Família, Gaudi utiliza mais uma 
vez a sinusóide, mas aqui como envolvente global, isto é, em sua 
condição de parede e cobertura”. “Na Casa Millá, a onda sinusoidal 
que confere um movimento excepcional à fachada, absolutamente 
contínua, eludindo os cantos vivos e com um componente horizontal 
acentuado”. “Na Casa Battló, a fachada recoberta com trencadís forma 
uma suave ondulação e um cromatismo excepcional”. “No Park Guell, 
Gaudi concebe a organização de uma série de equipamentos, todos 
unidos por diversas vias que irá vencendo o forte aclive graças a um 
traçado sinuoso”. GÜELL, Xavier. Antoni Gaudi. São Paulo: Marins 
Fontes, 1994, p. 106, 132, 150, 182. 
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Estas fachadas não estão submetidas aos 

procedimentos de harmonia e concordância que 
Gaudi perseguia em suas obras e desta forma 
remetem também a outros momentos importantes da 
experimentação orgânica e tátil com formas curvas 
na história da arquitetura como a sala de orações do 
centro governamental de Dacca de Louis Khan, a 
Casa Rotonda de Mário Botta, a Casa Ralph  Jester, 
a sede  administrativa Johnson, o Museu 
Guggenhein e a Casa Norman Lykes (Fig 109) de 
Frank Loyd Wright. 

Os dutos verticais, elementos característicos 
na obra de Gaudi, são comentados neste edifício 
através da importância destinada para as chaminés 
das churrasqueiras. Estas chaminés são 
individualizadas da massa construída, e 
personificadas pela mudança de seção quadrada 
para circular ao longo de seu desenvolvimento e 
pelo coroamento com forte carga ornamental, (o qual 
é alterado, da vontade inicial do arquiteto exposta no 
projeto, para a realidade construída, por questões de 
viabilidade de execução). 

A Casa Vicens, os pavilhões do Chácara 
Guell, a Casa Battló (Fig 110), a Casa Milà (Fig 111) 
são exemplos da preocupação de Gaudi com 
respeito a terminação decorativa destes dutos, os 
quais assumiam uma condição simbólica de 
destaque no conjunto arquitetônico e uma referência 
à tradição árabe catalã. 

Outro elemento que o arquiteto Bruno de 
Franco elege para referenciar a obra de Gaudi é a 
coluna que está destacada na fachada principal e a 
exemplo do Palácio Episcopal da Torre Bellesguard 
(Fig 112) e da Cripta da Colônia Guell, possui um 
fuste simples e um capitel tratado com maior 
elaboração, porém sem se deter em detalhes 
minuciosos como motivos escultóricos em baixo ou 
alto relevo. A referência a Gaudi é reforçada neste 

 

Figura 109: Casa Norman Lykes,
Frank Lloyd Wright, Phoenix, 1959-
1960. Vista. 
Figura 110: Casa Battló. Vista das
chaminés. 
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pilar pelo uso de cacos cerâmicos que formam um 
mosaico artesanal tão apreciado pelo arquiteto 
espanhol e usado em profusão no Park Guell. O 
tratamento do capitel em material super 
contemporâneo exprimindo alta tecnologia, perfeição 
e enfatizando sua condição de aplique à construção, 
remete aos detalhes de Charles Moore na Piazza 
D’Itália172 (Fig 113). 

Figura 111: Casa Milá. Vista das 
chaminés. 

Os gradis metálicos usados como peitoris nas 
sacadas revivem um detalhe típico usado por Gaudi 
em seus edifícios residenciais. 

As falsas abóbodas (Fig 114) que camuflam 
as coberturas em duas águas dos apartamentos 
superiores, podem ser comparadas as abóbodas dos 
pavilhões da Chácara Guell. 

As aberturas do Antoni Gaudi complementam 
o quadro de referências históricas, onde pequenas 
janelas com motivos florais e com esquadrias de 
ferro fundido e outras em forma ogival gótica, ambas 
no volume da circulação vertical, aliadas às 
esquadrias, em madeira trabalhada, nas portas das 
varandas, remetem a detalhes de obras como os 
pavilhões da Chácara Guell, e as casas Battló e 
Milá.  

Figura 112: Torre Ballesguard, Antoni
Gaudi, Barcelona, 1900-1905. Vista. 

As relações funcionais aparecem no projeto 
do edifício Antoni Gaudi tanto em suas plantas, onde 
a concentração de áreas úmidas é uma diretriz do 
projeto, quanto em suas fachadas, onde a circulação 

Figura 113: Piazza D’Itália, Charles
Moor, New Orleans, 1975-1979. Vista.

                                            

 

172 “A Piazza tenta reescrever o mito italiano em um novo 
contexto, trazendo um pequeno pedaço da terra-mãe para os 
imigrantes de Nova Orleans, já impregnados de cultura americana. 
Moore conserva, além da água, o nicho em arco, que funciona como 
pano de fundo da fonte. O desnível proporcionado pelas esculturas é 
refeito através de diversos elementos posicionados de forma 
escalonada, que conservam a impressão de decrescência. As 
colunas, originalmente pertencentes às ordens arquitetônicas, são 
relidas com capitéis de aço ou então feitas com a imaterialidade dos 
jorros d’água na tentativa de recomposição do fuste. O decorativismo 
escultórico barroco é substituído pela luz néon, que contorna, adorna 
e marca os frisos e reentrâncias das máscaras. O brilho do mármore 
ao sol vira a luminescência artificial noturna. A paródia da Fontana é 
um símbolo das transformações ocorridas ao mudar-se de lugar 
coisas ou pessoas.” BARBOSA, Marília. Releitura na Arquitetura – O 
Passado Relido por Olhos do Presente. Porto Alegre: UFRGS, 1998. 
Dissertação [Mestrado em Arquitetura], PROPAR – Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 1998. 



 127

vertical, quartos e varandas são facilmente 
identificados exteriormente. 

Ao contrário das plantas, a concatenação das 
partes arquitetônicas das fachadas, não segue 
nenhuma estruturação geométrica na sua 
organização volumétrica, as relações topológicas 
exercem o comando nas decisões do arquiteto 
quanto a escolha e disposição de planos, volumes e 
detalhes construtivos numa composição aditiva que 
consegue dotar o conjunto com um caráter unitário e 
ao mesmo tempo dinâmico e coeso. 

Das partes para o todo, o projeto apresenta 
uma imagem de progressão, um agrupamento entre 
formas abstratas e elementos decorativos figurativos 
que referenciam momentos históricos da arquitetura. 
O projeto induz a uma visão do processo de 
aglutinação e diálogo entre o jogo sintático de uma 
base geométrica e a busca semântica de citações à 
arquitetura de Gaudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 114 Antoni Gaudi. Vista. 

A associação do edifício Antoni Gaudi às 
teorias do pós-modernismo pode ser estabelecida 
em função do uso de ornamentos, tendo como 
justificativa apenas as questões estéticas e de 
comunicação com os observadores em detrimento 
das questões técnicas, funcionais e principalmente 
estruturais. 
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Vale destacar que em nenhum momento o 
arquiteto revelou uma vontade explícita de filiação a 
qualquer corrente do pós-modernismo, ou seja, as 
similaridades detectáveis acontecem mais pela 
casualidade do resultado do projeto do que por 
estratégias conscientes, fruto de uma reflexão pós-
moderna madura e responsável173. 

O edifício Antoni Gaudi não resume-se a 
sintaxe formal resultante da concatenação de 
planos, volumes e assessórios construtivos. O 
edifício revela uma dinâmica semântica pós-
moderna. Charles Jencks em seu livro “A Linguagem 
da Arquitetura Pós-Moderna”174, definiu como 
semântica pós-moderna o duplo código de 
comunicação (contrapondo elitismo e populismo) e a 
supercodificação (através da utilização de signos 
populares e metáforas). Desta maneira a arquitetura 
abandona uma posição elitista175 onde apenas os 
indivíduos com alta erudição na área estariam aptos 

                                            
173 A falta de uma orientação para a erudição na arquitetura 

de Curitiba, resultado do praticismo dos fundadores da UFPR, formou 
diversas gerações de arquitetos descompromissados com a ética do 
conhecimento como balizador das estratégias compositivas desses 
projetos. 

174 “Quando escrevi este livro pela primeira vez, em 1975 e 
1976, a palavra e o conceito pós-moderno só havia sido utilizado com 
alguma freqüência na crítica literária... Utilizei o termo para significar o 
final de um extremismo de Avant-Garde, o regresso parcial à tradição 
e ao papel central da comunicação com o público. Daí a definição de 
pós-moderno como algo duplamente codificado, como uma série de 
dualidades importantes, a arquitetura como linguagem é muito mais 
maleável que a linguagem falada e está sujeita a transformações de 
códigos de pouca duração. O arquiteto deve supercodificar seus 
edifícios, se deseja que sua obra se comunique como queria  e assim 
sobreviver a transformação dos sempre “cambiantes” códigos.” 
JENCKS, Charles. El Lenguaje de La Arquitectura Posmoderna. 
Barcelona: Gustavo Gilli, 1984. MONTANER, Joseph Maria. Textos de 
Arquitectura de La Modernidad. Barcelona: Gustavo Gilli, 1999, p. 453, 
454, 458, 460. 

 

175 “Como complemento a busca da originalidade e novidade 
o dogma gera outro fenômeno: a hostilidade com o público. Esta 
vontade de ruptura leva a depreciar os códigos e convenções 
estabelecidas com o mundo da arte e da arquitetura, e isto se 
converteu no principal obstáculo para o enraizamento das vanguardas 
na sociedade com o “fáustico” culto a originalidade e com o uso de 
uma metáfora militar de avanço e conquista, hoje em dia pouco 
simpática, as vanguardas (modernas) comportam geralmente uma 
atitude de hostilidade com o espectador, que se traduz em um elitismo 
social que converta a obra em exclusiva e difícil. E ao romper com os 
códigos estabelecidos elimina sua possibilidade de comunicação”. Id. 
Ibid., p. 148-149. 
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a entendê-la e pretende então propor uma nova 
alternativa, na qual uma gama maior de pessoas 
participariam deste jogo semiótico, mas sem que 
para isto a composição arquitetônica devesse estar 
submetida a uma banalização, o que a transformaria 
em um objeto Kitsch por excelência. Isto não 
significa que em muitos momentos o fruidor deste 
artefato arquitetônico não desfrute de um 
relacionamento kitsch.  

A maneira como as referências figurativas aos 
projetos de Gaudi aparecem no edifício em questão, 
está mais próxima de uma postura da arte pop 
comercial do que das elaborações clássicas do pós-
modernismo historicista. As citações às formas 
curvas, pilares, aberturas, chaminés, entre outras, 
não estão relacionadas a conceitos compositivos 
geométricos ou estruturais clássicos, mas aparecem 
de forma espontânea e descompromissada, ou 
talvez, compromissada com sua própria 
contemporaneidade a exemplo das obras de Jasper 
John176 e o trabalho com elementos que a mente já 
conhece. Estas citações arquitetônicas estão mais 
próximas de colagens sobre o objeto arquitetônico 
do que partes numa estrutura subordinada a um 
tratado pré-concebido. 

A pós-modernidade do Antoni Gaudi como um 
acontecimento temático é tão revelador da 
necessidade de fuga, de criar ambientes lúdicos e 
utópicos os quais a sociedade atual solicita, quanto 
os projetos de contextos urbanos inteiros como Sea 

                                            

 

176 “Não só olhar mas ver. Para Johns, assim como para 
Duchamp, a arte era um exercício intelectual. Nos anos cinqüenta e 
sessenta, ele elegeu como  tema objetos bem conhecidos, de duas 
dimensões, como bandeiras, alvos e mapas, “coisas que a mente já 
conhece”, dizia ele, que “me deram espaço para trabalhar em outros 
níveis”. Em “Três Bandeiras”, três telas em tamanhos  decrescentes 
fixas uma sobre a outra retratam realisticamente um objeto familiar. Ao 
mesmo tempo, a superfície de textura enriquecida com encáustica 
(pigmento misturado com cera) deixa  patente a artificialidade. 
Contrastando a estrutura impessoal da bandeira com a caligrafia 
artística pessoal, Johns deu nova identidade ao objeto que, tanto 
como as flores de O’Keeffe, é olhado com banalidade, “mas não é 
visto, não é examinado”. STRICKLAND, Carol. Arte Comentada da 
Pré-História ao Pós-Moderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, p. 173. 
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Side ou Celebration, situações muito mais próximas 
aos parques temáticos de Disney177 do que à utopia 
moderna industrial. Muito mais próximas de uma 
arquitetura da era do marketing178 do que de uma 
arquitetura proposta para uma sociedade perfeita, 
onde as diferenças de minorias ou as manifestações 
românticas, sem consistência científica, seriam 
consideradas como desvio imponderável para uma 
arquitetura séria e de qualidade verificável.  

Ao trilhar este caminho o projeto aproxima-se 
de uma condição kitsch, primeiro pela falta de 
sincronia com o contexto das décadas de setenta e 
oitenta onde posturas similares revestiam-se de um 
caráter contestador, justificando-as como vanguarda, 
e também pela facilidade com a qual a arquitetura 
passa a ser fruída como um mero produto a ser 
consumido despretensiosamente179. 

                                            
177 ”Tendência recente no desenho urbano vem acolhendo 

uma concepção que tenta fugir da realidade enfadonha da cidade 
atual, conduzindo à produção de percepção de uma realidade 
percebida como não-real”, onde o urbanismo constrói concretamente 
lugares mais próprios de uma meta-realidade. Perdas de símbolos, de 
valores, de responsabilidades, o cotidiano das cidades da humanidade 
globalizada de hoje exibe sintomas que estão a exigir uma reposição 
destas perdas, requerem a volta de marcos referenciais de ilusões, tão 
publicadas e tão repetidamente aniquiladas. Com efeito, todos 
parecem originados das primeiras matrizes estabelecidas pelas 
imagens fantasiosas que Walt Disney ajudou a concretizar quando 
construiu seus primeiros parques. “A imaginação é o modelo sobre o 
qual é criada a realidade” teria dito Disney uma vez, mostrando que 
sabia muito bem o que estava fazendo quando começou a dar formas 
materiais à ficção, transformando-a em fato real (Dunlop 1996, p.4). 
CASTELLO, Lineu. Urbanismo & Ambiente. Porto Alegre: UFRGS, 
1998, p. 3. [Apostila de Textos], Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 1998. 

178 ”A marquetização do ambiente temático traz uma 
extraordinária valorização mercadológica à terra, “(...)the theme park is 
the decoy for real estate deals and development projects of enormous 
potential proftability” (Huxtable 1997 p.48). Para registro na análises 
urbanas, é oportuno observar que, na Disneyficação da terra de 
Celebration – todas previamente de propriedade da corporação – 
ocorre o que quase poderia ser chamado de uma estratégia de 
psicomarketing.” Ids. Ibid., p. 18. 

 

179 A economia transforma o mundo, mas o transforma 
apenas em mundo da economia. A dominação da mercadoria sobre a 
economia exerceu-se primeiro de um modo oculto, pois a própria 
economia, como base material da vida social, era despercebida e 
incompreendida, a exemplo do parente com quem convivemos e que 
não conhecemos. O espetáculo é o momento em que a mercadora 
ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com a 
mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o 
mundo que se vê é o seu mundo” DEBORD, Guy. A Sociedade do 
Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1992, p. 30. 
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6  EDIFÍCIOS DA AV. VISCONDE DE 
GUARAPUAVA 

 

 
Figura 115: Vista Trecho de fachadas a partir do observador “em movimento”. 
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Robert Venturi considerou que aprender a 
partir da paisagem existente seria a maneira de agir 
como um arquiteto revolucionário. Se a via 
comercial, o Strip de Las Vegas, desafiou uma 
geração de arquitetos a assumir um ponto de vista 
desprendido de preconceitos e a observar uma 
arquitetura real em uma condição de imparcialidade, 
talvez lançar este mesmo olhar para um exemplo 
urbano singular de Curitiba, por mais prosaico e 
poeril que pareça, possa revelar aspectos 
significativos da arquitetura contemporânea. 

Uma avenida importante em Curitiba, uma via 
rápida, um verdadeiro bairro linear, cenário em 
transição permanente, sedimentou nas últimas 
décadas um novo padrão compositivo de uma 
arquitetura onde a casca rivaliza com o espaço.  

Esta avenida ocupa um papel importante na 
história de Curitiba ao longo dos últimos dois séculos 
e renova-se com uma vitalidade capaz de situá-la 
como modelo de contemporaneidade através de 
suas partes constituintes, ou seja, dos prédios que a 
compõe.  

A partir do momento no qual Curitiba 
organiza-se como uma estrutura urbana primária e 
com a construção da estação ferroviária da cidade, 
estavam estabelecidas as condições fundamentais 
para o desenvolvimento da região ao longo da atual 
avenida180, pois a ligação da estação ferroviária com 
o lado oeste era de importância estratégica para a 
cidade. (figura 116, 117).  
                                            

 

180 “Onde se localiza hoje a praça Tiradentes desenvolveu-se 
o corpo definitivo da cidade, e em 5 de fevereiro de 1842 Curitiba foi 
elevada à categoria de Cidade e conquistou o título de Capital da 
Província do Paraná, em 26 de julho de 1853”. “A localização da 
Estação Ferroviária foi motivo de grandes debates, pois todos sabiam 
que a mesma traria para o local grande crescimento. No entanto, a 
decisão final coube ao Engº italiano Antonio Ferrucci, o qual estava 
em Curitiba participando da construção da ferrovia. Ele optou pela 
localização no prolongamento da rua da Liberdade, baseando-se num 
dos pressupostos de Haussmann de que a Estação Ferroviária teria 
de ser ligada com o centro da cidade por uma avenida”. “Foram 
projetadas três grandes avenidas. As mesmas iniciavam na Estação 
Ferroviária e se direcionavam ao Quarteirão do Mato Grosso à oeste 
da cidade (a leste a cidade tinha dificuldade de crescimento devido ao 
Rio Belém), região onde se localizavam a maioria das Indústrias 
beneficiadoras de erva mate. Estes eixos foram traçados em paralelo 
às rua XV e do Commercio, então principais vias do centro”. 
CARSTENS, Frederico. “Tipologia Habitacional e Morfologia Urbana 
de um Trecho da Avenida Visconde de Guarapuava”. Curitiba: 
PUCPR, 2000, p. 1, 2. [Monografia], Pontifícia Universidade Católica 
do Paranpa, 2000. 
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Figura 116: Mapa de Curitiba em 1935. 
Nota: Avenida existente e projetada. Grandes eixos ordenadores do
desenvolvimento da cidade nas direções leste e oeste. 

 

Figura 117: Mapa de Curitiba – Setor em 1935. 
Nota: Detalhe do setor estudado em processo de consolidação muitos vazios
urbanos. 
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Foram criadas então três grandes avenidas 
com caixa de 30 metros (excepcional para a época), 
provavelmente influenciadas pelas grandes avenidas 
de Hausmann e a avenida central do Rio de 
Janeiro181. Nos anos trinta, das três avenidas, a Sete 
de Setembro e a Visconde de Guarapuava 
consolidaram-se como eixos de crescimento da 
cidade no sentido leste-oeste182 abrigando marcos 
de referência como a Igreja Santa Terezinha, o 
Quartel do 9º RAM, a Santa Casa de Misericórdia, a 
Estação Ferroviária, o Palácio do Congresso 
Provincial e a Garagem dos Bondes. Em 1943 foi 
finalizado o plano de urbanização idealizado pelo 
professor francês Alfred Agache (figura 118), para 
Curitiba, o qual ficou conhecido como Plano Agache 
e apesar de não implantado integralmente, este 
plano evidenciou a importância da Av. Visconde de 
Guarapuava para o desenvolvimento da malha 
urbana, o que veio realmente a se concretizar nos 
anos cinquenta. Em 1965 o novo plano urbano da 
cidade (Fig 119, 120) maximizou o papel catalizador 
do desenvolvimento de Curitiba através dos eixos 
norte-sul e leste-oeste, batizados de eixos 

 

Figura 118: Curitiba 1943 
Plano Agache. 

                                            
181 “A Avenida Sete de Setembro, como eixo central, foi 

traçada sobre o divisor e implantada em frente a Estação Ferroviária. 
A Avenida Silva Jardim foi traçada na parte de trás da mesma onde 
Guarita, face a proximidade da Estação, propôs a implantação de 
indústrias. A Avenida Visconde de Guarapuava estava localizada do 
outro lago do grande largo seria criado em frente a Estação Ferroviária 
(Praça Eufrásio Correia CARSTENS, Frederico. “Tipologia 
Habitacional e Morfologia Urbana de um Trecho da Avenida Visconde 
de Guarapuava”. Curitiba: PUCPR, 2000, p. 2. [Monografia], Pontifícia 
Universidade Católica do Paranpa, 2000. 

182 “Inexplicavelmente estas avenidas foram prolongadas 
ainda mais nos dois sentidos, sendo que para leste, devido ao Rio 
Belém, a topografia e a existência de uma malha estruturada pela Rua 
XV, sua consolidação apresenta, até os dias de hoje grande 
dificuldade. Para oeste, a implantação foi mais favorável devido ao 
relevo, tipo de solo, entrada oeste da cidade e valorização do setor em 
função da proximidade do bairro do Batel, onde havia a concentração 
das famílias que detinham o poder econômico. A presença da Estação 
entre o Centro da cidade e a Avenida Silva Jardim funcionou como um 
nó inibidor do crescimento desta via e seu entorno sul”. Id. Ibid., p. 3. 
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estruturais183, sendo trecho da Av. Visconde de 
Guarapuava parte constituinte do eixo leste-oeste e 
classificada como via externa, responsável pelo 
trânsito expresso de veículos e pelo adensamento 
populacional de forma linear, ou seja, uma via rápida 
com alta densidade habitacional. 

As características provenientes da arquitetura 
e de seu contexto urbano conferem a esta avenida 
um caráter de bairro dotado de um Genius Loci 
especial dentro da cidade de Curitiba184. Como 
conseqüência dos incentivos de diferentes propostas 
urbanas em diferentes épocas da história da cidade 
a Avenida Visconde de Guarapuava adquiriu 
variados aspectos arquitetônicos ao longo de seu 
percurso185. Na sua parte central, (entre as ruas 
Desembargador Motta e Ubaldino do Amaral) 
apresenta edificações no alinhamento predial com 
variações estéticas do período pré-moderno de 
Curitiba, como neoclássicas, ecléticas, art-decos até 
as edificações contemporâneas com usos 
comerciais e residenciais. Devido ao declínio do 
setor ferroviário nos anos sessenta conserva 

                                            
183 “Conforme previa o Plano Serete, reverteu-se a tendência 

natural de crescimento concêntrico das cidades e criou-se outra 
definição. Foram criados os Eixos Estruturais dentro dos centros 
lineares que marcaram a paisagem urbana de Curitiba nos anos 70. O 
IPPUC desenvolveu estes Eixos Estruturais criando o sistema Trinário. 
Faziam parte deste Sistema Trinário as Avenidas Sete de Setembro, 
Visconde de Guarapuava e Silva Jardim onde a Sete correspondia ao 
tráfego lendo e a Visconde e Silva Jardim às Vias Rápidas”. 
CARSTENS, Frederico. “Tipologia Habitacional e Morfologia Urbana 
de um Trecho da Avenida Visconde de Guarapuava”. Curitiba: 
PUCPR, 2000, p. 1, 2. [Monografia], Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, 2000. 

184 Theories of place, arising from phenomenology and 
physical geography emphasize the specificity of spatial experience and 
in some cases, the Idea of the genius loci, or unique spirit of the place. 
Place offers a way to resist the relativism in modern theories of history 
throught the engagement of the body and its verification of the 
particular qualities of a site. Heidgger’s position that the relationship to 
nature is crucial to rich human experience is shared by many 
contemporary architects and theorists including Gregotti, Raimund 
Abraham, Tadao Ando, and Norberg-Schulz. NESBITT, Kate. 
Theorizing a New Agenda for Architecture. New York: Princeton 
Architectural Press, 1996, p. 49. 

 

185 O decreto 579 da Prefeitura Municipal de Curitiba dispõe 
sobre os setores especiais estruturais e confere para os terrenos 
situados nas vias externas coeficiente de aproveitamento 4, 
afastamento das divisas livre e altura livre. A Lei 9800 de 3 de janeiro 
de 2000 exige afastamento das divisas progressivos a partir de um 
mínimo de 2,50m e a partir de então na proporção de H/6. 
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aspectos de uma decadência social, cultural e física 
com recentes intervenções de revitalização.  

No setor leste (entre a Ubaldino do Amaral e o 
Rio Atuba – limite municipal) apresenta variação de 
caixa, descontinuidade linear, variação de fluxo e de 
direção de tráfego, permeando bairros residenciais 
de diferentes classes como o Alto da XV, o Jardim 
Social e Bairro Alto.  

No setor oeste,(entre a Rua Desembargador 
Motta e a Rua Castro Alves), apresenta a maioria 
das suas edificações com recuos frontais de cinco 
metros e uma variação de edificações que abrange 
habitações em estilo alemão e italiano, notadamente 
do lado norte; edifícios de porte médio no trecho ZR4 
da via e edifícios de grande porte, os quais são o 
foco deste estudo, executados a partir dos anos 70 e 
destinados a um público de alto poder aquisitivo. 
Situados no lado sul da avenida, são estimulados 
pela legislação urbana dos setores estruturais que 
incentiva a alta densidade e o uso residencial. Este 
último trecho compreendido entre a Rua 
Desembargador Motta e a Rua Castro Alves é o 
fragmento do fragmento, ou seja, um trecho urbano 
extraído do trecho maior, da Avenida Visconde de 
Guarapuava, o qual contém os edifícios 
contemporâneos cujas propriedades compositivas 
exemplificam a estratégia disseminada por toda a 
cidade na concepção de edifícios residenciais. 

Neste trecho, observa-se um contraste 
marcante entre a altura e a densidade de ocupação 
se compararmos os dois lados da avenida. O lado 
sul pertence ao setor estrutural, possui edifícios 
altos, recuos frontais de cinco metros e ausência de 
afastamentos laterais, constituindo um conjunto 
arquitetônico coeso, o que não ocorre do outro lado, 
onde existem edificações de diferentes alturas e 
idades, apresentando um coeficiente de baixíssima 
densidade de ocupação. A diferença entre os dois 
lados da via é evidente: de um lado o paredão de 
edifícios altos e do outros edifícios baixos e 
esparços, deixando clara a materialização do plano 
urbano proposto na década de sessenta. (Figuras 
121, 122, 123, 124, 125, 126) 
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Figura 119: Mapa de Curitiba – Plano Serete 1965 
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Figura 120: 1966 – Vista Aérea. 
Nota: Vista de Leste para Oeste apresentando a região mais consolidada, apresentando
poucos vazios urbanos e destacando-se na Avenida Visconde de Guarapuava, o primeiro
edifício residencial de 5 níveis da quadra posterior ao quartel. 
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Figura 121: Mapa de Curitiba – Setor em 1972. 
Nota: Figura/Fundo do setor consolidado com predominância de pequenas vilas urbanas, mas
já em processo de substituição por edifícios residenciais em altura, notadamente no lado sul da
avenida (face norte).
igura 122: Mapa de Curitiba – Setor em 2000 sobre cadastro de 1972. 
ota: Edificações existentes, remanescente do período anterior a 1972. Destaque para o grau de 
ubstituição das edificações do lado sul da Avenida. 
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Figura 124: Mapa de Curitiba em 2000. 
Nota: Variação de consolidação ao longo da via. A) Setor central (2.250m) – ocupação a partir da
estação ferroviária. Grande variedade tipológica/histórica. Edificação no Alinhamento. B) Setor leste
(6.750m) – descontinuidades espaciais e variabilidade de relevo, tipologias e classes sociais ainda em
processo de consolidação. C) Setor oeste (1.250m) – dualidade de gabarito e de densidades ao longo
do trecho. Domínio da tipologia de edifícios residenciais em altura. Edificações com recuos prediais. 

 

Figura 123: Mapa de Curitiba – Atualização do Setor em 2000 sobre cadastro 1972. 
Nota: Situação atualizada, cadastrada a partir de levantamento de campo e fotos aéreas. 
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Figura 126: Foto Aérea de  Curitiba –Setor em 1997. 
Nota: Destaque para o alto grau de substituição das edificações do setor, com predominância na
tipologia de edifício residencial em altura. Processo estimulado pelo plano diretor de 1965 e
implantado a partir de meados dos anos setenta. 

Figura 125: Foto Aérea de  Curitiba –Setor em 1953. 
Nota: Setor em consolidação e com grão similar ao entorno. Poucos vazios urbanos. 
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O discurso arquitetônico sobre formas 

abstratas, sobre uma sintaxe formal leve e 
inconseqüente alcançou, pela sua recorrência ao 
longo das últimas três décadas do século passado, 
proporções significativas no conjunto urbano de 
Curitiba186. Este “padrão”, esta estratégia 
compositiva, resulta de um processo onde o germen 
inicial, o indutor básico bem como fases 
intermediárias podem ser claramente identificadas, 
pois estão materializadas nas fachadas dos edifícios 
da cidade, e em particular na Avenida Visconde de 
Guarapuava, onde pode-se reconhecer indícios da 
evolução do desenho dos edifícios da cidade. 

As fachadas destes edifícios apresentam 
clara distinção entre frente, lados e fundos, com uma 
escala de elaboração crescente à medida que se 
aproxima da elevação frontal, ou seja, da face da 
edificação a qual se relaciona diretamente com a 
avenida, com a cidade e seus moradores sem 
nenhum obstáculo ou interferência. Existe uma 
preocupação em distinguir esta que seria a fachada 
principal do edifício. 

A análise destas fachadas revela sua 
“evolução” ao longo do tempo. É possível identificar 
o processo de formação de propostas 
contemporâneas em um ritmo que conduz do 
simples ao complexo, do rígido para o arbitrário, do 
geral para o individual. A partir de uma base 
tipológica estabelecida que se repete, as atenções 
voltam-se para o tratamento das fachadas e o 
processo criativo concentra-se na envoltória das 
edificações. 

                                            

 

186 O crescimento econômico da cidade foi acompanhado por 
um grande crescimento no setor imobiliário gerando o surgimento de 
milhares de edifícios, (em média um milhão e meio de metros 
quadrados construídos por ano) projetados inicialmente por um grupo 
pequeno de profissionais arquitetos. Estes edifícios concentraram-se 
nas avenidas estruturais e nos setores ZR4 vizinhos às avenidas 
estruturais e próximos a região central da cidade. 



 143

O elemento utilizado como base plástica para 
a composição do desenho das elevações é a faixa 
horizontal, o peitoril, o espaço de alvenaria entre as 
janelas. Este elemento é valorizado através do uso 
de cores, da contraposição com elementos verticais 
ou grandes massas de fundo e da sua articulação 
espacial. 

Os edifícios mais antigos apresentam seus 
peitoris como resultado estrito da função técnica e 
construtiva utilizada. A tríade janela fita, pilares 
externos e peitoris como fundo repete-se em 
inúmeras construções. Sacadas e até mesmo 
venezianas são evitadas em prol de uma volumetria 
não corrompida, de um volume puro. O aumento da 
importância destas faixas horizontais pode ser 
sentido na ênfase que estas passam a receber 
quando os pilares são embutidos na alvenaria e 
quando angulações passam a personificar os 
peitoris dos prédios187. Formas côncavas, convexas 
ou sinusóides passam a envolver as edificações  
como serpentinas que repousam sobre prismas 
verticais. A evolução desta estratégia passa pela 
interpenetração entre as faixas e os prismas como 
se um trançado ou uma costura estruturasse o 
prédio de cima a baixo de forma homogênea. Em 
seguida a descontinuidade dos peitoris desafia a 
estabilidade das elevações como se a preocupação 
por um ritmo inesperado fosse priorizada. O último 
estágio é a associação à descontinuidade dos 
peitoris à fragmentação do volume, como se uma 
única edificação fosse constituída por diversos 
prismas verticais dispostos lado a lado (Fig 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136). 

                                            
187 O abandono do prisma puro teve como indutores a busca 

por áreas internas mínimas dentro do padrão econômico a que se 
destinava, a busca de fluxos entre as áreas íntima, social e de serviço 
sem obstruções e sentimento de liberdade dos rígidos preceitos 
compositivos da escola moderna da Universidade Federal do Paraná, 
estimulado pelo apoio do mercado imobiliário. 

 
 

Figura 127: Esquema do processo 
evolutivo das fachadas. 
Figura 128: Vista Edifício x
composição fachada – Estágio 01. 
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Figura 130: Vista Edifício x
composição fachada – Estágio 03. 

 
Figura 129: Vista Edifício x
composição fachada – Estágio 02. 

 
Figura 131: Vista Edifício x 
composição fachada – Estágio 04. 

 
Figura 132: Vista Edifício x 
composição fachada – Estágio 05. 
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Figura 133: Vista Edifício x
composição fachada – Estágio 06.
Figura 134: Vista Edifício x
composição fachada – Estágio 07. 
Figura 135: Vista Edifício x
composição fachada – Estágio 08. 
Figura 136: Vista Edifício x
composição fachada – Estágio 09. 
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Se existe alguma força nesta arquitetura, ela 

não reside na individualidade de cada prédio e à 
estratégia de desenho de suas fachadas, mas no 
agrupamento das mesmas, no conjunto resultante, 
principalmente quando expostos ao olhar do 
observador na velocidade do automóvel, da via 
rápida que mistura os edifícios e oferece um cone 
visual que privilegia as porções horizontais de 
diferentes prédios ao mesmo tempo, o que torna 
difícil a particularização de cada edifício, de cada 
fachada vertical isoladamente. (Fig 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143). 

Figura 137: Vista Trecho de fachadas
a partir do observador “em
movimento”. 

Se estes edifícios quando observados 
isoladamente podem se comparados com trabalhos 
da Op arte188 ou da rigidez Hard Edge189, quando 
observados como apresentam-se na cidade, na 
realidade urbana da avenida, lembram os trabalhos 
abstratos de colagem como uma grande colcha de 
retalhos. Este agrupamento aparentemente 
desordenado e frágil constitui-se na principal 
característica desta arquitetura contemporânea. A 
desordem aparente está orientada pela constância 
da altura dos pavimentos tipo como se uma malha 
de linhas paralelas subsidiasse o desenho das 
diferentes fachadas (Fig 144). A fragilidade da 
composição inconseqüente de cada unidade 
                                            

188 “A arte op, ou “ótica”, foi desenvolvida  em meados dos 
anos sessenta pela pintora inglesa Bridget Riley, pelo franco-húngaro 
Victor Vasarély e pelos americanos Richard Anuszkiewicz e Lawrence 
Poons. Esse estilo combina cor e motivos abstratos para produzir 
ilusões óticas de movimentos pulsantes”. STRICKLAND, Carol. Arte 
Comentada da Pré-História ao Pós-Moderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 
1999, p. 176. 

189 “O hard edge abstraiu o Expressionismo do 
Expressionismo Abstrato. Em vez da abstração espontânea, subjetiva, 
a nova tendência oferecia uma abstração calculada, impessoal. A 
pintura hard edge usa formas simples e contornos rígidos. Os quadros 
são precisos e frios, como se feitos à máquina. O movimento 
intensificou a propensão modernista a ver a obra-de-arte como um 
objeto independente e não como uma visão da realidade ou do 
psiquismo do pintor. No hard edge, a superfície pintada nada mais é 
que uma área coberta de pigmento que termina na quadratura da tela. 
Frank Stella o resume da melhor maneira: “O que você vê é o que 
você vê.” STRICKLAND, Carol. Arte Comentada da Pré-História ao 
Pós-Moderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, p. 170. 

 
 

Figura 138: Vista Trecho de fachadas
a partir do observador “em
movimento”.
Figura 139: Vista Trecho de fachadas
a partir do observador “em
movimento”. 
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organiza-se a partir dos mesmos elementos, das 
mesmas partes arquitetônicas em uma sintaxe 
simples e recorrente. Estas contradições são 
reforçadas quando a velocidade inerente à via rápida 
é acentuada pela horizontalidade das faixas dos 
peitoris que interligam-se ao longo dos prédios e ao 
mesmo tempo é atenuada pelas obstruções verticais 
que cada edifício representa no conjunto observado; 
e na conclusão de que muitas vezes o “indivíduo” é 
medíocre mas o “grupo” é exuberante. Esta casca 
gigante que envolve centenas de habitações 
empilhadas umas sobre as outras resulta numa 
arquitetura epitelial, como uma máscara190 que 
dissimula seu conteúdo da revelação direta e 
estimula a imaginação e o desejo de transpor esta 
barreira. 

Figura 140: Vista Trecho de fachadas
a partir do observador “em
movimento”. 

A aparente confusão resultante da 
justaposição das diferentes fachadas, personifica 
uma posição consciente de cada arquiteto frente ao 
programa de necessidades, que repete-se 
indefinidamente, ou seja, da obrigatoriedade do uso 
habitacional sob o controle do plano urbano ao longo 
da avenida e da padronização do organograma sob 
a batuta do mercado imobiliário. Esta posição de 
diferenciar o que é muito parecido, de tornar 
exclusivo o que deveria ser igual revela um anseio 
pelo destaque a qualquer preço, uma briga de 
vaidades entre arquitetos, moradores e investidores, 

Figura 141: Vista Trecho de fachadas 
a partir do observador “em 
movimento”. 

Figura 142: Vista Trecho de fachadas 
a partir do observador “em 
movimento”. 

                                            
190 “There is rarely pleasure without seduction, or seduction 

without illusion. Consider: sometimes you wish to seduce, so you act in 
the most appropriate way in order to reach your ends. You wear a 
disguise. Conversely, you may wish to change roles and be seduced: 
you consent to someone else’s disguise, you accept his or her 
assumed personality, for it gives you pleasure, even if you know that it 
dissimulates “something else”. Architecture is no different. It constantly 
plays the seducer. Its disguises are numerous: facades, arcades, 
squares, even architectural concepts become the artifacts of 
seduction. Like masks, they place a veil between what is assumed to 
be reality and its participants (you or I). So sometimes you desperately 
wish to read the reality behind the architectural mask. Soon, however, 
you realize that no single understanding is possible. Once you uncover 
that which lies behind the mask, its is only to discover another mask.” 
TSCHUMI, Bernard. The Pleasure of Architecture in NESBITT, Kate. 
Theorizing a New Agenda for Architecture. New York: Princeton 
Architectural Press, 1996, p. 537. 
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revela uma postura social estimulada a cada minuto 
pela civilização da mídia do consumo. A comparação 
dos prédios com personagens do filme 
“celebridades” de Woody Allen, onde o sucesso, a 
evidência estética e social passa a significar o 
objetivo maior a ser perseguido exemplifica como 
estas edificações materializam uma vontade coletiva, 
contemporânea e global. 

Analisando a geração das partes dos edifícios 
da Avenida Visconde de Guarapuava evidencia-se a 
predominância dos métodos tipológicos e inovativos 
sobre os métodos miméticos e normativos, na 
maioria dos exemplares. 

O método normativo subsidia o desenho das 
fachadas através das modulações das linha 
paralelas de janelas e peitoris, formando uma malha 
orientadora do desenho final, como um princípio 
regulador da composição plástica das elevações.  

Figura 143: Vista Trecho de fachadas 
a partir do observador “em 
movimento”. 

Existe uma forte tendência em igualar as 
distâncias entre as faixas de janelas e de peitoris e 
alguns indícios de aumentar a largura dos peitoris 
em detrimento da largura das aberturas. 

Figura 144: esquema estruturador das 
fachadas. 

Ao contrário das primeiras torres da escola de 
Chicago e dos arranha-céus novayorquinos onde a 
marcação vertical era acentuada191, ou aos grandes 
panos de vidro da arquitetura internacional, os 
edifícios em questão mimetizam os prédios com forte 
marcação horizontal, seja nas composições mais 
antigas sobre prismas retangulares elementares, as 
quais refletem propostas como o Reichsbank em 
Berlin, de 1933, projetado por Ludwig Mies Van Der 
Rohe (Fig. 145) ou como o Schocken Department 
Store em Chemnitz, de 1928 projetado por Erich 

Figura 145: Mies Van Der Rohe, 
Reichsbank, Berlim, 1933. 

                                            

 

191 “Beyond function there was expression, and Sullivan 
decided that the skyscraper should have a vertical emphasis: We must 
now hear the imperative voice of emotion. It demands of us, what is 
the chief characteristic of the tall office building? And at once we 
answer, it is lofty … It must be tall. The force and power of altitude 
must be in it, the glory and pride of exultation must be in it. It must be 
every inch a proud and soaring thing, rising in sheer exultation that 
from top to bottom it is a unit without a single dissenting line…” 
CURTIS, Willian Jr. Modern Architecture. Since 1900. London: 
Phaidon, 1982, p. 47.  
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Mendelsohn (Fig. 146), seja nas composições mais 
recentes sobre prismas com diferentes graus de 
escalonamento, as quais promovem uma analogia 
estilística com obras como o Akasaka Prince Hotel 
em Tokyo, de 1972, projetado por Kenzo Tange (Fig. 
147), ou o 885 Third Avenue em New York, de 1986, 
projetado por Philip Johnson (Fig 148). Esta 
obsessão pelas faixas horizontais ficou conhecida 
nos meios acadêmicos entre os alunos de 
arquitetura, da década de 80 em Curitiba, como a 
estratégia Waflles, em comparação com as camadas 
sobrepostas em duas cores dos biscoitos 
empacotados em embalagens prismáticas verticais. 

Figura 146: Mendelson, Schocken 
department Store, Chemnitz, 1928. 

Figura 147: Tange, Akasaka Prince 
Hotel, Tokyo. 1972. 

O método inovativo, apresenta-se na tentativa 
evidenciada em cada edifício da avenida, de resolver 
suas fachadas de forma inovadora, ou seja, a partir 
de uma base repetitiva, de um problema bem 
conhecido, resolvê-lo de maneira diferente. 

Nesta linha de pensamento as faixas 
horizontais inclinam-se, e alternam-se, escalonam-
se, recebem revestimentos multicoloridos e são 
reinventadas em cada nova edificação. 

Outras características comuns aos prédios 
situados na Avenida Visconde de Guarapuava 
permite identificá-los como uma classe de edifícios, 
como uma tipologia. Estas características de 
similaridade não são privilégio apenas deste trecho 
da Avenida, mas de vários setores da cidade onde 
relações entre loteamento, zoneamento e geografia 
favorecem e estimulam o aparecimento desta classe 
de edificação. 

Figura 148: Philip Johnson, 885 Third
Avenue, New York. 1986. 

O tipo engloba uma família de objetos que 
possuem a mesma condição essencial mas não 
corresponde a nenhum deles em particular, ou seja, 
o tipo não é um modelo. O tipo é a estrutura das 
formas, as semelhanças estruturais entre certos 
objetos arquitetônicos à margem de suas diferenças 
no nível mais aparente ou epitelial. Esta tipologia se 
constrói a partir da existência de um conjunto 
determinado de obras. 
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Talvez a frase “os altos e valorizados edifícios 
residenciais, com suas grandes testadas face norte 
da Avenida Visconde de Guarapuava”, que poderia 
ser usada por um morador da cidade para descrever 
a região em questão, apresente pontos de 
similaridades importantes para uma análise 
tipológica, ou seja: o gabarito, a ocupação do lote, o 
uso e o conceito sócio-econômico. 

A legislação urbana de Curitiba representa o 
grande elemento indutor da materialização desta 
tipologia. O zoneamento, SE - Setor Estrutural - vias 
externas, induz ao uso residencial. O alto coeficiente 
construtivo aliado a uma taxa de ocupação do lote 
de 50% gera altos edifícios que oscilam entre 15 e 
25 pavimentos, garantindo certa uniformidade do 
gabarito. 

Neste momento as características culturais e 
ambientais, interferem sobremaneira na tipologia em 
questão, ou seja, a preferência por ambientes 
sociais e quartos principais voltados para a rua.  

Para atenderem a esta aspiração social a 
unificação de um ou mais lotes torna-se 
fundamental. O loteio inicial cede a pressão da 
concatenação entre as partes do tipo. Esta situação 
é ainda mais valorizada na Avenida Visconde de 
Guarapuava onde a rua coincide com a fachada 
norte garantindo insolação favorável durante o ano 
todo. 

Os edifícios são implantados de divisa a 
divisa nos lotes uma vez que a legislação assim 
permitia até meados dos anos 90. As construções 
encontram-se recuadas entre cinco metros (recuo 
mínimo exigido) e dez metros do alinhamento 
predial.  

Estas relações entre os elementos do objeto 
arquitetônico com seu entorno físico imediato, sua 
relação com a rua e com o lote reforçam a aceitação 
cultural pela população do objeto em questão como 
tipologia residencial na cidade. 
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As conexões entre as partes, sua proporções, 
usos e circulações guardam entre si semelhanças 
comparáveis as semelhanças entre suas 
configurações gerais. 

Os setores social, íntimo, serviço, quartos e 
circulação vertical se estruturam sempre de forma a 
garantir uma hierarquia e fluxos similares192. Da 
circulação vertical deve-se acessar aos setores de 
serviço, social e íntimo (quando possível) 
independentemente. Do setor de serviço deve-se 
acessar ao setor íntimo que distribuirá o fluxo ou ao 
setor social ou ao setor dos quartos o qual é o mais 
isolado nesta hierarquia. Os setores social e dos 
quartos principais devem estar voltados para a rua 
permitindo vistas privilegiadas dos espaços públicos 
mais próximos e das paisagens distantes. (Fig. 149, 
150) 

 
Figura 149: Esquema / Fluxograma
tipológico. 

O grau de acessibilidade diminui no sentido 
social – quartos, garantindo à suíte principal o nível 
de maior privacidade na escala dos espaços do 
apartamento. 

A tipologia possui uma característica de 
dinamicidade. Cada novo projeto está em alguma 
relação conectado a seus antecedentes. Adaptações 
ao lote, a particularidade do programa e a 
concepção do arquiteto ratificam a validação do tipo. 

A proximidade da Avenida ao Bairro Batel, 
região valorizada da cidade, induziu a ocupação dos 
lotes por edifícios de apartamentos com grandes 
metragens, de uma ou duas unidades por andar com 
3 ou 4 quartos na maioria dos casos. Existe uma 
tendência de unidades de 2 apartamentos por andar 
próximos a zona central (mais popular) e de 1 
apartamento por andar no sentido do bairro (mais 
sofisticado). 

Os estilos das fachadas se alternam em 
função das “modas” ao longo do tempo, propostas 

                                            
192 “É este arquétipo Moderno da “habitação-para-todos”, 

mesclado aos princípios da repartição burguesa oitocentista 
parisiense, que veio sendo reproduzido ad infinitum, em todo o mundo 
de influência ocidental, durante todo o nosso século, com pequena 
variação local, destinado a abrigar, basicamente, a família nuclear”. 
TRAMONTANO, Marcelo. Habitação, Hábitos e Habitantes: 
Tendências Contemporâneas Metropolitanas. São Paulo: Nomads, p 
4. 

Porto Imperial

Rio Missouri

Rio Reno

LEGENDA:

Louis Saint (ZR 4)

Monastier

MississipiRio

 

Figura 150: Variação dos esquemas
tipológicos em edifícios da Avenida.
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mediterrâneas, historicistas, tardo modernas, 
modernistas, compõem a “fachada” da Avenida.  

Os edifícios mais antigos (década de 70) são 
caixas com formas as mais puras possíveis e sua 
estrutura transparece nas fachadas. Os edifícios 
mais recentes fazem uso de sacadas as quais 
passam a ser equipadas com churrasqueiras. O 
revestimento externo dos edifícios é em sua maioria 
cerâmico, com azulejos nos mais antigos e pastilhas 
de porcelana nos mais recentes, talvez uma 
reminiscência de origem colonial portuguesa 
associada a uma necessidade de boa 
impermeabilização. 

O espírito tipológico em questão pode ser 
observado em praticamente todos edifícios da 
Avenida, bem como em outras regiões espalhadas 
por toda a cidade. Nos setores estruturais estão 
mais concentrados e se destacam como conjunto. 

No edifício Rio Mississipi (fig 151) a condição 
de comportar dois apartamentos por andar, em um 
lote não tão largo como seria desejável, obrigou a 
inclinação dos setores de quartos e social para 
atender a disposição frontal destas áreas. O Edifício 
Ille Saint Louis (fig 152) apesar de estar localizado 
do outro lado da Avenida num zoneamento ZR4 
(com coeficiente construtivo menor) e de estar 
situado em um lote de esquina com grandes 
dimensões, mantém as relações tipológicas entre 
suas partes mas é articulado de tal forma que torna-
se atípico em relação aos outros edifícios, 
principalmente em sua relação com o lote por não 
encostar nas divisas laterais, (outra condição do 
zoneamento ZR4). O Edifício Monastier (fig 153) 
apresenta uma fachada  escalonada em função da 
concatenação dos acessos social e de serviço em 
relação a circulação vertical e da iluminação e 
ventilação de banheiros e do setor íntimo. Os 
Edifícios Rio Missouri, Porto Imperial e Rio Reno (fig 
154, 155, 156), utilizam a grande testada do terreno 
dispondo a maioria de seus ambientes dos setores 
sociais e de quartos para a rua. 
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Figura 151: Edifício Mississipi. 
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Figura 152: Edifício Saint Louis. 
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Figura 153: Edifício Monastier. 
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Figura 154: Edifício Porto Imperial. 
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Figura 155: Edifício Rio Reno. 
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Figura 156: Edifício Rio Missouri. 
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A tipologia analisada apresenta então as 

seguintes características “constantes”: Relações 
entre o todo e o entorno, com alto gabarito e 
formação de um paredão contínuo; relações entre o 
todo e o lote com mesma ocupação de divisa a 
divisa e recuo frontal; relações entre as partes com 
mesmos esquemas distributivos, fluxogramas, 
proporções e orientações; aspectos sócio-
econômicos (média e alta classes sociais); aspectos 
construtivos com mesma técnica construtiva 
(alvenaria / estrutura de concreto) e revestimentos e 
detalhes construtivos. 

Estas características são a essência desta 
família de objetos arquitetônicos, são a estrutura 
primitiva de suas formas, o esquema que traduz o 
seu conceito mais profundo. Estas características 
são o espírito da tipologia dos edifícios residenciais 
da Avenida Visconde de Guarapuava em Curitiba. 

Quanto à organização das partes, as relações 
morfológicas topológicas predominam sobre as 
relações funcionais e a disposição dos elementos 
horizontais, a critério do gosto e da erudição estética 
de cada arquiteto, conduz à solução definitiva do 
edifício. Este princípio topológico utiliza ora 
composições aditivas ora composições subtrativas, 
onde prevalecem os elementos arquitetônicos como 
apliques na primeira situação e o prisma base 
ornamentado de forma homogênea pelas faixas 
horizontais na segunda situação. Numa sintaxe onde 
cores, aberturas, faixas e sacadas são as partes que 
completam o todo arquitetônico a unidade de cada 
prédio tem sua percepção diminuída a medida que 
as partes tornam-se mais elaboradas nas propostas 
mais recentes.  

O abstracionismo suave apresentado por esta 
classe de edifícios não os enquadra diretamente em 
nenhuma postura de arquitetura pós-moderna, nem 
os qualifica a postularem o rótulo de modernos. Se 
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por um lado não obedece aos metarrelatos 
modernistas, por outro, não articula-se o suficiente 
para assemelhar-se as propostas pós-estruturalistas 
da nova abstração formal193.  

Tendências contextualistas, revival historicista 
ou vernaculares também estão descartados pois 
nem mesmo as vilas de inspiração européia, (Fig 
157) que dominavam o cenário da avenida Visconde 
de Guarapuava, serviram de inspiração para as 
propostas dos edifícios que lá instalaram-se, 
substituindo-as sem cerimônia. Uma arquitetura 
movida por estímulos de criação de um sistema 
comunicativo tão pouco se percebe194. 

Esta posição de total desvinculação teórica 
com as correntes pós-modernas estruturadas e seu 
desenvolvimento a partir das propostas da 
arquitetura moderna local, revela esta arquitetura 

Figura 157: Vilas de Inspiração 
Européia. 

                                            
193 “Se trata, indudablemente, de la arquitectura que más 

tiende a hablar de los tiempos recientes, de desorden del mundo 
contemporáneo, de la debilidad de toda acción del hombre, de la 
inseguridad de nuestros conocimientos y de la pérdida irrecuperable 
de nuestra relación con el lugar y la historia. En muchos aspectos es 
una corriente que hereda tanto las consecuencias del pensamiento 
postestructuralista (especialmente Foucault y Derrida) como ciertos 
procesos próximos a las corrientes conceptuales del arte 
contemporáneo. A partir de la premisa de la conciencia dela condición 
efímera del hombre moderno y a partir de la intuición de la entrada en 
una epoca no clásica, esta arquitectura no se propone en absoluto 
colocar en primer plano al usuario, al hombre, al sujeto”. MONTANER, 
Joseph Maria.  Después del Movimiento Moderno. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1993, p. 230. 

194 “A shift in concerns in postmodern cultural criticism has 
also been affected by the restructuring of thought in linguistic 
paradigms. Semiotics, structuralism, and in particular post-
structuralism (including deconstruction) heve reshaped many 
disciplines, including literature, philosophy, anthropology and 
sociology, and critical activity ar large, a significant introduction of 
Continental theory to an American audience took place in 1966 at 
Johns Hopkins University. Among the paper presenters at the 
International Colloquium on Critical Languages and the Sciences of 
Man, were Jacques Derrida, Roland Barthes, and Jacques Lacan. 
These paradigms, a major influence on thought in the 1960s, 
paralleled a revival of interest in meaning and symbolism in 
architecture. Architects studied how meaning is carried in language 
and applied that knowledge, via the “linguistic analogy”, to architecture. 
They questioned to what extent architecture is conventional, like 
language and whether people outside architecture understand how its 
conventions construct meaning”. NESBITT, Kate. Theorizing a New 
Agenda for Architecture. New York: Princeton Architectural Press, 
1996, p. 32. 
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como um jogo específico195, onde o relacionamento 
com a história da arquitetura, com a sociedade local 
e com as características espaço-temporais 
contemporâneas, assume proporções que 
possibilitam identificá-la como conseqüência da 
condição mais perigosa do pós-modernismo, ou 
seja, o consumo desenfreado da sociedade do 
espetáculo local, constituindo um pós-modernismo 
“caipira”, formado na mais pura ignorância e talvez 
por isto, na mais pura harmonia com os ares da 
sociedade pós-moderna atual196. Uma arquitetura 
que não preocupou-se em antecipar o surgimento de 
uma nova civilização, que não culpou-se por 
abandonar os preceitos modernos que a geraram, 
até por que mal os conheciam, uma arquitetura 
efeito, resultado inconsciente da grande onda de 
transformação que move o mundo pós-industrial197.  

                                            
195 “Três observações precisam ser feitas a respeito dos 

jogos de linguagem. A primeira é que suas regras não possuem sua 
legitimação nelas mesmas, mas constituem objeto de um contrato 
explícito ou não entre os jogadores (o que não quer dizer todavia que 
estes as inventem). A segunda é que na ausência de regras não 
existe jogo, que uma modificação, por mínima que seja, de uma regra, 
modifica a natureza do jogo, e que um “lance” ou um enunciado que 
não satisfaça as regras, não pertence ao jogo definido por elas. A 
terceira observação acaba de ser inferida, todo enunciado deve ser 
considerado como um “lance” feito num jogo”. LYOTARD, Jean 
François. O Pós-Moderno. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986, p. 17. 

196 “Nas últimas duas décadas “pós-modernismo” tornou-se 
um conceito com o qual lidar, e um tal campo de opiniões e forças 
políticas conflitantes que já não pode ser ignorado.  A maioria, 
acredito, concordaria com a declaração mais cautelosa de Huyssens 
(1984): O que aparece num nível como o último modismo, promoção 
publicitária e espetáculo vazio é parte de uma lenta transformação 
cultural emergente nas sociedades ocidentais, uma mudança da 
sensibilidade para a qual o termo “pós-moderno” é na verdade, ao 
menos por agora, totalmente adequado, a natureza e a profundidade 
dessa transformação são discutíveis, mas transformação ela é.” 
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 1992, p. 
45. 

 

197 “Uma nova civilização está emergindo em nossas vidas e 
por toda a parte há cegos tentando suprimí-la. Esta nova civilização 
traz consigo novos estilos de família, modos de trabalhar, amar e viver 
diferentes; uma nova economia; novos conflitos políticos; e, além de 
tudo isto, igualmente uma consciência alterada. Fragmentos desta 
civilização já existem. Milhões de pessoas já estão sintonizando suas 
vidas com o ritmo de amanhã. Outros, aterrados diante do futuro, 
estão empenhados numa fuga inútil para o passado e tentam restaurar 
o mundo moribundo que lhes deu o ser”. TOFFLER, Alvin. A Terceira 
Onda. Rio de Janeiro, Record, 1997, p. 23. 
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Esta arquitetura sem erudição ou base 
teórica, conseqüência do pragmatismo e do 
descompromisso teórico de sua escola formadora, 
que já nasce com o autor morto, cultua o objeto 
arquitetônico. Aceita sem hesitação a tipologia 
habitacional vigente e aceita também, por inércia, o 
desmoronamento do receituário moderno como 
justificativa para o trabalho pictórico-escultural da 
envoltória dos edifícios. Este trabalho de vestuário, 
da arquitetura como design, amparada em tradições 
construtivas que balizam as composições formais, 
garantem a familiaridade do objeto arquitetônico, por 
mais inusitado que possa apresentar-se a primeira 
vista, pois lá sempre estarão as vigas, os peitoris 
horizontais, garantindo a estabilidade e a vinculação 
técnica e plástica a uma mesma família arquitetônica 
de edifícios, que goza de aceitação popular 
comprovada. Edifícios que propõe-se a perseguir a 
individualidade mas que observados a distância 
guardam a mesma estrutura compositiva e a mesma 
ordem espacial interna. 

O reforço da ausência pela presença revela o 
grau de indecisão destes projetos. Nem modernos, 
nem filiados a correntes mundiais da arquitetura pós-
moderna; nem totalmente originais, tão pouco 
totalmente similares entre si; ora respeitando normas 
pré-estabelecidas ora transgredindo-as. A presença 
e a ausência determinam como diz Eisenman198 dois 
textos paralelos a serem decifrados, ou ainda 
segundo Venturi uma característica altamente 

                                            

 

198 “It recognizes that absence is an essence is an essential 
condition of a rhetorical figure, but not absence as the opposite site of 
presence, rather absence in presence (the only constant truth now 
about the idea of a thing is that it is not the thing itself, and therefore, 
contains the presence of the absence of the thing). Any site contains 
the presence, but the memory of previous presences and the 
immanences of a possible presence. The physical difference between 
a moving thing (dynamism) and a still one (stasis) is that the moving 
one contains the trace of where it has been and where it is going. The 
introduction of this trace, or condition of absence acknowledges the 
dynamic reality of the living city”. EISENMAN, Peter. Architectural And 
The Problem of The Retorical Figure in NESBITT, Kate. Theorizing a 
New Agenda for Architecture. New York: Princeton Architectural Press, 
1996, p. 180. 
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contraditória no mais literal “tanto como”, em uma 
dualidade contemporânea do ser, que segundo 
Toffler, está radicalizada desde o momento onde 
consumidor e produtor foram dissociados de um 
único indivíduo. Esta característica de uma 
sociedade consumista em um ritmo avassalador 
seria uma das condições deste período pós-moderno 
como diz Jameson199, e está esculpida na fachada 
de cada edifício da avenida quando tenta diferenciar-
se como um espetáculo único, com a obrigação de 
encantar e ser consumido avidamente. Reforça a 
mensagem do choque de civilizações200, da luta do 
velho contra o novo, do vender ou do morar, e acaba 
formando a terceira via frágil, a via da indecisão. 
Nem do lado dos que tentam resgatar a todo custo 
um passado recente moderno, nem do lado dos que 
procuram potencializar mudanças. Materializa uma 
maioria inconsciente de sua postura amorfa, indecisa 
por natureza, náufraga, conduzida pelo choque das 
ondas. O arquiteto despreparado torna-se cúmplice 
da cultura do espetáculo criando esta arquitetura 
menor que aceita o tratamento do edifício como 

                                            
199 “O que ocorreu é que a produção estética hoje está 

integrada à produção das mercadorias em geral: a urgência 
desvairada da economia em produzir novas séries de produtos que 
cada vez mais pareçam novidades (de roupas a aviões), com um ritmo 
de turn over cada vez maior, atribui uma posição e uma função 
estrutural cada vez mais essenciais à inovação estética e ao 
experimentalismo. Tais necessidades econômicas são identificadas 
pelos vários tipos de apoio institucional disponíveis para a arte mais 
nova, de fundações e bolsas até museus e outras formas de 
patrocínio. De todas as artes, a arquitetura é a que está 
constitutivamente mais próxima do econômico, com que tem, na forma 
de encomendas e no valor de terrenos, uma relação virtualmente 
imediata. Não é de surpreender, então, que tenha havido um 
extraordinário florescimento da nova arquitetura pós-moderna apoiado 
no patrocínio de empresas multinacionais, cuja expansão e 
desenvolvimento são estritamente contemporâneos aos da 
arquitetura.”. JAMENSON, Fredric. Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: 
Ática, 1997, p. 30. 

 

200 “Em contraste, quando uma sociedade é batida por duas 
ou mais ondas gigantes de mudança e nenhuma delas é ainda 
claramente dominante, a imagem do futuro apresenta-se fraturada. 
Torna-se extremamente difícil definir o sentido das mudanças e 
conflitos que surgem, a colisão de frentes de onda cria um oceano 
furioso, cheio de correntes que colidem, remoinhos e sorvedouros que 
ocultam as marés históricas mais profundas e mais importantes”. 
TOFFLER, Alvin. A Terceira Onda. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 
29. 
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objeto de consumo e contribui para a propagação da 
faceta mais danosa da sociedade contemporânea. 

Se a dúvida é o objeto conclusivo de críticos e 
teóricos quando pensam a arquitetura atual e 
receitam aguardar a decantação dos fatos para uma 
análise futura, distanciada de contaminações 
contemporâneas, não haveria melhor arquitetura 
para representar esta postura indecisa, este 
momento frágil201. 

Enquanto a teoria dos galpões decorados de 
Venturi advogou por uma comunicação direta e 
literal, os edifícios em questão apesar de assumirem 
uma condição de prismas decorados tanto quanto a 
arquitetura pictórica proposta por Venturi202, diferem 
pela linguagem abstrata e pela condição 
inconsciente e inconseqüente tanto de sua 
realização quanto do seu resultado comunicativo 
final. 

 

                                            
201 “No Brasil, uma reavaliação segundo uma óptica da 

condição pós-moderna, todavia, não significou a implantação de uma 
arquitetura pós-moderna. A atual contestação à arquitetura moderna 
brasileira atinge seus mitos, não seus princípios. Nos anos de 1970, o 
cerceamento de opiniões conflitantes, em nome de uma “unidade 
estratégica” e “consensual” de contornos nitidamente ideológicos – em 
outras palavras, a falta de uma crítica sistemática desprovida de 
paixões – prostrou os horizontes possíveis de avaliação, renovação e 
atualização de conceitos e práticas de brilhante fatura local. 
Desperdiçaram-se oportunidades da verificação e prova da qualidade 
e da natureza da arquitetura brasileira, em nome da preservação de 
uma memória positiva e da exaltação de episódios marcantes dessa 
mesma arquitetura, ereta como paradigma qualitativo inatingível e 
insuperável – por isso mesmo relegada aos panegíricos da história da 
arquitetura. Uma permanente assombração do passado a rondar o 
futuro – isto é, a nós”. SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil – 1900 
– 1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997, p. 
198. 

 

202 “The sign is more important than the architecture. This is 
reflected in the proprietor’s budget: the sign at the front is a vulgar 
extravaganza, the building at the back, a modest necessity. The 
architecture is what’s cheap. Sometimes the building is the sign: the 
restaurant in the shape of a hamburger is sculptural symbol and 
architectural shelter”. VENTURI, Robert. Learning from Las Vegas in 
NESBITT, Kate. Theorizing a New Agenda for Architecture. New York: 
Princeton Architectural Press, 1996,  p. 314. 
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7  CONCLUSÃO 
 
 
A análise da arquitetura vertical desenvolvida 

ao longo das últimas duas décadas do século XX em 
Curitiba, permite a configuração de diversos 
cenários, de diferentes discursos sobre esta breve 
história do contexto arquitetônico local. 

Se sob a ótica da crítica funcional moderna ou 
da crítica acadêmica tradicional, estes edifícios 
repletos de falhas estilísticas e de deformações 
conceituais não mereceriam um estudo 
pormenorizado, uma política cultural renovada 
justificaria o interesse por estes artefatos mundanos, 
frágeis e até perigosos. Para Steven Connor, boa 
parte da teoria estética pós-moderna preocupa-se 
precisamente por toda gama e práticas culturais 
antes desdenhados, e passa a empregar, o mesmo 
grau de sofisticação teórica que empregaria-se a um 
artefato da alta cultura. Esta forma de estudo “sub-
cultural” ocorre em um quadro crítico que explora as 
possibilidades de inverter mapeamentos e 
distribuições convencionais de poder. Stephen 
Hawking, considera que o erro significa a chance da 
evolução, do aumento da complexidade. Thomas 
Kuhn explica a evolução do pensamento científico 
através das rupturas, resumindo a idéia de que a 
verdade e o conhecimento são relativos, e 
dependem do sistema maior de suposições e 
relações de que emergem. 

Lançar este olhar para os edifícios de 
Curitiba, significou realizar uma crítica alegórica 
através da dramatização e da representação das 
possibilidades inerentes ao objeto, não apenas 
expondo os pontos falhos, cancelando ou escavando 
a superfície à procura de significados mais 
profundos (mesmo porque na maioria das vezes eles 
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não existem), porém improvisando a partir do 
material oferecido pelo elemento em análise. Usando 
as ferramentas de Pierre Lévy, o estudo da realidade 
vulgar pode virtualizar o problema maior, gerando 
uma atualização positiva e criativa capaz de 
responder aos anseios de uma sociedade 
emergente, de uma cultura contemporânea que 
solicita novos caminhos e novas respostas. 

A análise dos edifícios locais primeiramente 
através de uma macro visão e posteriormente 
através da pormenorização, ou seja, do cenário 
urbano ao estudo detalhado de artefatos isolados, 
conduziu a formatação de um quadro classificatório 
da arquitetura contemporânea dos edifícios de 
Curitiba. Apesar dos riscos que tal sistematização 
pode produzir criando um quadro congelado e 
limitado da realidade da arquitetura, a utilização 
desta taxionomia como referencial, facilita o 
elucidamento de características similares e 
recorrentes. 

Os edifícios com maior ou menor evidência 
podem ser agrupados em três conjuntos: 

De influência historicista, de direcionamento 
comercial e do desenvolvimento acrítico do modelo 
arquitetônico dos edifícios dos anos setenta. Estes 
conjuntos foram representados respectivamente pelo 
edifício Alberto Abujamra, pelo edifício Antoni Gaudi 
e pelos edifícios da Avenida Visconde de 
Guarapuava. 

As propriedades agrupadas em conjuntos, 
muitas vezes saltam de um grupo para outro, 
mesclam-se, aglutinam-se. Entre todos eles 
encontram-se bons e maus exemplos, arquiteturas e 
meras construções, infelizmente a balança pende 
para as últimas constatações repletas de alegorias 
desconexas e evidências do universo kitsch. 

Algumas características comuns aos 
diferentes grupos podem ser destacadas. Através da 
lente ortodoxa percebe-se que os três modelos 
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(histórico, comercial e acrítico) desqualificam-se ora 
por falhas pontuais nos projetos, como problemas 
funcionais na resolução de circulações, da forma dos 
ambientes e de detalhes construtivos, e ora (com 
uma freqüência maior) pelo uso de ornamentação 
(seja figurativa ou abstrata), pelo esquecimento da 
estrutura (desconsiderando-a como um elemento do 
projeto de arquitetura e delegando sua resolução ao 
projetista estrutural, sem nenhum apelo estético ou 
de organização projetual na sua utilização) ou ainda 
pela despreocupação em dotar a obra com um 
caráter cartesiano, sério e científico. Desqualificam-
se então perante o ideário da arquitetura moderna 
ortodoxa, bem como por uma nova ética da 
continuidade do “projeto moderno inacabado” 
proposta por Habermas, onde a ética social baseada 
na razão, e no “projeto do iluminismo” deveriam ser 
resgatados. 

Através da lente pós-moderna tão pouco 
estas arquiteturas qualificam-se plenamente. A 
passagem de uma arquitetura moderna para uma 
nova postura pós-moderna não foi claramente 
evidenciada nos edifícios de Curitiba. A primeria 
característica a ser ponderada trata da relação 
dialética proposta por Jameson, Baudrillard e Lévy 
entre uma posição ativa ou passiva, de envolvimento 
ou de distanciamento, de virtualização ou de simples 
atualização perante a cultura contemporânea. A 
segunda opção é a constante nos grupos analisados 
com ressalva para alguns exemplares da alternativa 
historicista.  

Comparando os exemplares analisados com a 
evolução do pós-modernismo proposta por Steven 
Connor, evidencia-se a passividade com a qual 
estes artefatos submetem-se ao estágio comercial 
da sociedade pós-moderna contemporânea. 

Em um primeiro momento o pós-modernismo 
esteve presente no seio de disciplinas como a 
arquitetura, extrapolando e opondo-se a sua fase 
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moderna, em seguida viajou para esferas culturais 
que não experimentaram uma fase moderna 
claramente definida, como a TV, ou o teatro. Em um 
segundo estágio, as formas artísticas e culturais 
cruzaram-se, combinaram-se promiscuamente 
multiplicando suas afinidades e consolidando novas 
linguagens teoréticas do pós-modernismo. A seguir, 
as disciplinas passaram a referenciar sua condição 
pós-moderna em outras áreas do conhecimento, 
ultrapassando o estágio genealógico de remeter-se 
sempre a sua própria história moderna. Alcançaram 
assim seu estado analógico. Por fim, esta inexorável 
nova ordem social consolidou-se no contexto cultural 
da civilização contemporânea e a ignorância perante 
suas particularidades cria a perigosa condição da 
passividade. 

Se o edifício Alberto Abujamra filiou-se 
conscientemente ao primeiro estágio pós-moderno 
(da auto-reflexão da história da sua disciplina), os 
edifícios Antoni Gaudi e os da Avenida Visconde de 
Guarapuava não enquadraram-se em nenhum dos 
primeiros estágios conscientes propostos por 
Connor. Alinham-se apenas com o quarto estágio, 
como o fruto estético e amorfo de um novo arranjo 
social, político e econômico. Não enquadram-se tão 
pouco em nenhum grupo da classificação 
arquitetônica proposta por Venturi nos anos noventa, 
ou seja, o moderno ortodoxo, o tardo-moderno, o 
pós-moderno historicista ou o deconstrutivista. 
Resumiram-se, então, a um fato mundano, uma 
simples conseqüência da sociedade dita pós-
moderna. 

Este afastamento de um posicionamento 
crítico perante as transformações pós-modernas, 
sofridas pela arquitetura e pela cultura, pode ser 
justificada como conseqüência de uma escolha 
histórica, sobre como relacionar-se com o projeto da 
arquitetura, sobre uma doutrina local difundida 
consistentemente em Curitiba durante a metade final 
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do século XX. Dotados do totalitarismo legitimado 
pelo discurso homogeinizador moderno, os 
arquitetos responsáveis pela formação do 
pensamento arquitetônico no Paraná, através da 
Universidade Federal, apagaram o passado da 
arquitetura local e castraram o raciocínio 
epistemológico na disciplina em prol de um 
praticismo auto-promocional. Este passado 
hipotecou um futuro promissor e contribui 
decisivamente para a passividade do presente, onde 
a arquitetura perde espaço para a “Casa Cor”, e 
onde a formação de um quadro futuro mais 
interessante parece sucumbir ora perante o 
distanciamento e ora perante o reacionarismo. 

Outros fatores locais contribuíram para esta 
condição passiva, como o caráter histórico de 
submissão social, política e cultural do estado, a 
força indutora do plano urbano e do marketing 
político da cidade espetáculo Curitiba e o predomínio 
do discurso capitalista do mercado imobiliário regido 
por corretores e incorporadores. As artes plásticas 
foram o reduto, ainda que tímido, das pesquisas e 
das propostas ativas sobre novas formas de pensar 
a estética contemporânea, provocando a sociedade 
e a cultura local, mas pouco refletindo na disciplina 
da arquitetura. 

Esta falha histórica pôde ser sentida na perda 
da importância da arquitetura local no cenário 
nacional. Uma rápida avaliação das publicações da 
Revista Projeto, de maior tiragem e abrangência no 
Brasil, revela a perda da participação da arquitetura 
de Curitiba em relação a outros estados como o Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, durante os anos de setenta, oitenta e 
noventa progressivamente. 

Enfim este panorama justifica a preocupação, 
demonstrada por Lyotard, com a futilidade dos 
profissionais e dos intelectuais perante o desenrolar 
dos fatos do mundo contemporâneo. A acolhida de 
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um universo deslegitimado sem uma estrutura 
analítica capaz de distinguir entre uma inovação pós-
moderna “subversiva” e uma anarquia performática 
do consumo desenfreado. 

O aquecimento do setor imobiliário durante os 
anos oitenta, incrementou a multiplicação de 
edifícios altos na cidade. Direcionados por um rígido 
plano urbano, estes edifícios concentraram-se nos 
setores estruturais e nas zonas residenciais quatro. 
Devido à rapidez e ao volume de suas construções 
alteraram o cenário urbano da cidade e serviram 
como agentes divulgadores da pós-modernidade 
local. Dos primeiros edifícios das décadas de trinta e 
quarenta, o usuário da cidade observou uma 
alteração de princípios estilísticos modernos e pós-
modernos de diferentes vinculações doutrinárias. Na 
maioria dos casos estas vinculações resumiram-se a 
apropriações fragmentárias e superficiais da 
“imagem” em detrimento do “conteúdo” filosófico e 
arquitetônico do artefato referenciado. 

Pode-se concluir que o edifício residencial e 
comercial em Curitiba pouco mudou em relação a 
sua configuração espacial ao longo dos anos 
sessenta a noventa, ou seja, toda a riqueza interna 
do espaço pós-moderno acabou não sendo 
incorporada aos apartamentos e aos conjuntos. 
Porém, sua relação com a rua valorizando e 
interpretando sua posição no contexto urbano 
através de implantação e tratamento das fachadas 
acabou constituindo espaços externos mais 
elaborados, que valorizam seu papel de adjacência 
à rua. Internamente a preocupação em diminuir 
áreas de circulação e de aumentar a complexidade 
das áreas sociais, através de salas com formas mais 
elaboradas e de áreas de transição como sacadas, 
introduziram maior dinamicidade espacial. 

Algumas obras internacionais tornaram-se 
ícones para a produção local. O AT&T, o Portland 
Building, o Conjunto Marne-La-Valeé, a Piazza 
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D’Itália, a Casa Rotonda, o conjunto de 
apartamentos Gallaratese e o Guild House, 
espalharam fragmentos físicos por toda a cidade. 

Se confronta-se a realidade dos edifícios de 
Curitiba com a classificação de Montaner, segundo o 
qual, as posições arquitetônicas contemporâneas 
seriam o historicismo e o revival baseado na 
recuperação do estilismo classicista, a versatilidade 
do ecletismo, baseada na busca de novas formas a 
partir da mescla de linguagens e convenções 
existentes, o paradigma da obra de arte, a 
continuidade do contexto cultural que valoriza 
primordialmente os valores urbanos e históricos, o 
surgimento da nova abstração baseada no jogo 
formal e a continuidade da alta tecnologia; nota-se 
então em Curitiba a pouca expressividade de 
propostas contextualistas, (resultado do frágil 
aprofundamento teórico e intelectual quando do 
florescimento destes conceitos nas décadas de 
setenta e oitenta) e a inexistência das propostas de 
alta tecnologia, (limitadas pelo cenário recessivo e 
tímido quanto aos investimentos em qualidade e 
performance das obras civis em Curitiba). 

O edifício Alberto Abujamra representou a 
abordagem consciente da questão pós-moderna. 
Incrédulo em relação as metanarrativas modernas 
estabelecidas em Curitiba, desafiou o poder local 
seja no segmento imobiliário, no político ou no 
arquitetônico. Este questionamento configurou uma 
postura ativa, um alinhamento à resistência cultural 
pós-moderna influenciada por Michel Foucault e 
reforçada por Bakhtin. Esta resistência propõe uma 
conversação “dialógica” de múltiplas vozes, ou uma 
subversão cacofônica do “carnavalesco” na 
linguagem, capaz de inverter ou apagar as 
cuidadosas hierarquias e fronteiras resultantes da 
centralização e da unificação da linguagem, do 
poder dominante e de sua preocupação em excluir 
vozes excêntricas ou não ortodoxas. 
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O edifício personificou em Curitiba o debate 
mundial sobre a apropriação historicista como 
método de composição arquitetônica e de diálogo 
entre obra e usuário. Representou o embate 
moderno x pós-moderno e estimulou a reflexão 
sobre o tema. Personificou então a figura local do 
herói negativo, que segundo Howard Fox, rompe 
com o discurso moderno vitorioso e enfatiza o 
sepultamento desta autoridade por meio de formas 
de excesso e por perseguir uma condição 
enciclopédica, permitindo uma miríade de pontos de 
acesso, uma infinidade de respostas interpretativas. 

A postura historicista adotada contribuiu 
também para uma aproximação kitsch na fruição do 
edifício por um público despreparado e distanciado 
da inserção histórica do mesmo. 

Contribuiu também para reforçar a postura 
periférica da cultura local, quando através de 
referências em excesso recriou momentos de ícones 
pós-modernos de então, (a exemplo de Graves), 
aproximando-se de uma colagem de publicações 
fotográficas da arquitetura internacional dos anos 
oitenta. Esta situação reforça um possível pós-
colonialismo, uma posição de subordinação 
lingüística, exposta por Lyotard. Este novo 
imperialismo da representação, impõe imagens 
feitichizadas a partir dos centros “civilizadores”. Para 
Frantz Fanon, a luta é encontrar uma autodefinição 
que não seja uma reprodução obediente das 
projeções do primeiro mundo. Talvez se o projeto do 
Alberto Abujamra maximizasse sua busca pela 
releitura da história local, através de um pós-
paranismo amadurecido, pudesse então falar em 
seus próprios termos e não como um ventríoloco de 
algum outro. 

Se a abordagem historicista alinhava-se 
naquele momento com a fase de auto relfexão da 
disciplina da arquitetura, hoje, abordagens similares 
estão completamente descoladas de qualquer 
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justificativa teórica. Este estágio foi superado pela 
cultura pós-moderna quando as diferentes formas 
artísticas e culturais passaram a multiplicar e a 
consolidar suas afinidades alcançando um estágio 
analógico superior ao estágio genealógico e 
dependente da referência crítica ao período 
moderno que o antecedeu. 

O revival historicista de final dos anos noventa 
e hoje no início do século XXI, não escapa de uma 
apropriação neo-kitsch, refém de uma condição 
periférica e de um trauma de inferioridade que induz 
a cópia, a submissão, ao colonialismo do mercado 
imobiliário paulista e a redução da arquitetura a um 
modelo estético de consumo capaz de oferecer o 
acesso de um público despreparado a um suposto 
estágio de “alta cultura” e a uma suposta 
“sofisticação social”. 

Uma exceção poderia ser admitida como uma 
crítica irônica à tirania e ao comodismo de um 
mercado imobiliário que impõe modelos espaciais 
retrógrados, que repetem a tipologia do edifício de 
aluguel hausmaniano, cuja vestimenta cínica “pós-
neo-clássica” seria a mais apropriada e talvez a mais 
verdadeira. 

Pouco interessado em sintonizar-se com o 
discurso pós-moderno, mas por outro lado 
plenamente ativo e consciente da capacidade 
comunicativa da arquitetura, o edifício Antoni Gaudi, 
representa a submissão ao marketing, a aceitação 
da coisificação da arquitetura sob a pena da 
caracterização kitsch e da transformação da cultura 
em produto de consumo. Confirma a assertiva de 
Guy Debord, onde em uma sociedade do 
espetáculo, a forma mais desenvolvida de 
mercadoria seria antes a imagem do que o produto 
material concreto, transformando cidadãos ativos em 
consumidores passivos. 

Apesar disto, apresenta lampejos 
interessantes ao tentar rever a tipologia habitacional 
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do século XIX; ao sistematizar um novo modelo 
plástico ascendente rivalizando com a tradição 
clássica, com a escola de Chicago e com o padrão 
moderno. Interessa também a tentativa de entender 
e de comunicar-se com grupos distintos da 
sociedade, multiplicando opções da forma de morar 
em Curitiba. Esta pratopia incipiente, aponta para 
uma questão central no pós-modernismo, ou seja, a 
tolerância para as diferenças, para a variedade 
racial, regional, religiosa e subcultural. Jameson 
ressalta a necessidade de correlacionar a 
emergência de novas características formais na 
cultura com a emergência de um novo tipo de vida 
social e uma nova ordem econômica. 

O alerta que pode-se extrair deste edifício 
culmina no perigo da simulação do acontecimento, 
da perda da realidade básica, como expõe 
Baudrillard, tornando a arquitetura instrumento de 
uma realidade mediada, escapista e mascarada. 

Mas a grande maioria dos edifícios da cidade 
podem ser representados pelo perfil apresentado 
pelos prédios da Avenida Visconde de Guarapuava. 
Esta classe não renuncia as formas autoritárias de 
linguagem, pelo contrário, aceita apaticamente o 
poder econômico e desta forma, segundo Bakhtin 
reproduz as mazelas dos discursos dominantes. 

Aceitam sem restrição o plano urbano, por 
mais danoso que o mesmo se apresente ao meio 
ambiente. Subordinam-se as regras do mercado 
imobiliário, à cartilha da pesquisa do Sinduscon. 
Convertem-se as regras do jogo da sociedade do 
espetáculo, buscando apenas a melhor performance 
possível na economia do consumo. Segundo 
Lyotard, em um quadro de incredulidade perante as 
metanarrativas, os jogos de linguagem não 
perseguem princípios como justiça ou autoridade, 
nestas condições, o alvo já não é a verdade mas a 
performatividade. Isto explica porque a arquitetura 
destes edifícios contenta-se em materializar um 
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simulacro cinza, ratificando a citação de Baudrillard, 
de que já não se exige que os signos tenham algum 
contato verificável com o mundo que supostamente 
representam, o signo torna-se próprio simulacro 
puro. Estes prédios não estruturam-se a partir da 
doutrina moderna, não filiam-se a correntes da 
arquitetura pós-moderna, nem tão pouco 
reconhecem sua participação danosa na sociedade 
pós-moderna contemporânea. Eles simplesmente 
acontecem, repetem-se, multiplicam-se. 

Este sistema retroalimetador gera, segundo 
Jameson, a perda da capacidade do auto-
gerenciamento, apaga-se o sentido de história, e 
começa-se a viver em um “presente perpétuo”, sem 
profundidade, sem definição, sem identidade segura 
e sem futuro. 

Em seu auge, o pós-modernismo forneceu o 
corretivo necessário a visão exclusivista e 
falsamente universal do modernismo ortodoxo. Mas 
isto trouxe também a reboque uma série de 
conseqüências inaceitáveis. Críticos como 
Baudrillard, Guy Debord e o grupo October alertaram 
para o perigo de uma realidade mediada do 
espetáculo. Outros como Harvey e Jameson 
enxergaram o momento contemporâneo como a 
lógica de um novo capitalismo avançado. Ao mesmo 
tempo teóricos como Lyotard, Toffler, Lèvy e Connor 
enxergando a inexorabilidade dos fatos históricos 
apontaram para caminhos renovados e positivos 
para uma nova fase pós-moderna. 

A arquitetura pós-moderna passou de um 
estágio de pura contestação ao modernismo para 
posicionamentos estereofônicos atrelados às teorias 
da literatura e da ciência pós-moderna. No pequeno 
período de três décadas a arquitetura pós-moderna 
surgiu, apresentou padrões estéticos, sepultou 
padrões estéticos diversos que ela mesma formulou, 
gerou novas opções e manteve-se sempre 
distanciada de qualquer pretensão de formar um 
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conceito único, capaz de abrigar um novo 
metarrelato contemporâneo. 

A arquitetura praticada nos últimos anos 
apresentou muitas facetas, a linguagem do prosaico, 
do cotidiano, tão bem percebida por Robert Venturi 
em Las Vegas foi incorporada ao objeto 
arquitetônico nos mais variados níveis, passando 
pela releitura literal ou figurativa até as propostas 
abstratas mais radicais. Esta urgência em usufruir o 
imediato, em tornar a experiência concreta do 
momento, em ator principal do projeto, significou a 
resposta à falência da idéia da redenção iluminista 
pela ciência. As diferenças passaram a ser 
compreendidas e aceitas. Múltiplas posturas éticas e 
estéticas, padrões comportamentais, noções sobre o 
belo, passaram a compor modelos de arquiteturas 
onde a multiplicidade aflorou através da satisfação 
de interesses de pequenos grupos, expressão 
individual do autor do projeto, dos sentimentos, da 
ironia, do lúdico, da ambigüidade, da complexidade, 
da dualidade, do contraditório, da referência e da 
citação. 

Durante estes anos de reexame da 
arquitetura e da cultura moderna, a influência 
extradisciplinar acentuou-se, principalmente no 
campo literário com a semiótica e o estruturalismo. 
Teorias da comunicação e a fenomenologia 
indicaram novos caminhos para trabalhar a crise de 
significado na arquitetura. O pós-estruturalismo 
lançou a visão pós-moderna para além do ato de 
procurar descobrir um significado que coincidisse 
com a intenção do autor, anterior ao estruturalismo, 
e com a importância destinada ao processo em 
detrimento da verdade do significado do trabalho, 
pretendido pelo estruturalismo. O pós-estruturalismo 
defendeu a proliferação de histórias, contadas a 
partir de outros pontos de vista do que aquele do 
autor, ou de uma suposta elite dominante. A 
desconstrução tornou-se uma das mais significativas 
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manifestações pós-estruturalistas expondo e 
desmantelando as contradições e vulnerabilidades 
da estrutura do discurso. A arquitetura passou a ser 
lida como um texto, e a interação entre a obra e os 
usuários como as relações da teoria dos jogos 
explanada por Lyotard. 

O termo pós-modernismo tornou-se 
desacreditado por sua popularidade. Hal Foster 
observou que tratado como moda o pós-modernismo 
tornou-se démodé. Porém, em um exame mais 
atento, segundo Eleanor Heartney, o real retornou 
em formas que denotam uma mudança da 
consciência representada pelo pós-modernismo. 
Não é mais possível pensar que a história segue um 
único curso, ou que o leitor não e um componente 
essencial de qualquer texto, ou que a noção de ego 
não relaciona-se com autoridade e poder. Para 
Heartney, apesar de todas contradições e absurdos 
ocasionais, esta claro que o pós-modernismo refez o 
mundo em aspectos que jamais poderão ser 
revogados. 

Neste início de novo milênio a reflexão não é 
apenas lícita mas indispensável. Charles Jencks em 
“The Architecture of The Jumping Universe” 
argumenta que diante de inúmeras falsas novidades, 
Mies Van Der Rohe disse perto do final de sua vida: 
“One cannot have a new architecture every monday 
morning”. O deslocamento da jovialidade criativa e 
romântica para o envelhecido estático  clássico é 
uma rota trilhada por muitos no momento em que 
começam a  saber o que realmente desejam e quão 
satisfeitos tornam-se então. Mas existe algo falso na 
renúncia do ardor criativo. Mies quando jovem, criou 
os arranha-céus em vidro, aperfeiçoou os edifícios 
de escritórios e produziu a Villa de Stijl, tudo em um 
espaço de tempo de quarenta anos. Esta 
flexibilidade ofuscou-se nos últimos vinte anos de 
sua vida, satisfeito plenamente com o perfil “I” 
repousando sobre a mesa de trabalho. 
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Uma estética diferente, do ponto de vista 
psicológico, faz com que enxergue-se o mundo com 
novas cores. É um tipo de renascer que abre 
territórios inexplorados, quebra as abstrações 
institucionalizadas, extrapola a linguagem da tribo. 
Como disse Le Corbusier “olhos que não enxergam” 
a beleza de sua época. Se o universo encontra-se 
em expansão permanente e da mesma forma as 
civilizações, talvez seja necessário e desejável a 
contínua modificação de linguagens ora induzindo o 
surgimento, ora sendo induzida pelos códigos 
estéticos, percepções de beleza e noções de 
validade ética. A busca pelo contemporâneo é a 
busca pelo futuro a qual não deve ser reprimida pela 
burocracia acadêmica lenta e pesada nem tornar-se 
uma histeria gratuita e incontrolável. 

Os procedimentos adotados durante a 
composição do artefato arquitetônico, as estratégias 
compositivas responsáveis pela manipulação de 
elementos, de entidades espaciais de forma gráfica 
em um sistema de relações geométricas deveriam 
estar sempre em sintonia com o seu tempo. Em um 
período de transição, significa a tentativa de 
antecipar-se, de transgredir muitas vezes, de alinhar-
se com a borda que promove as alterações culturais, 
aceitando os riscos inerentes ao ainda não 
totalmente convencionado. 

O processo do projeto arquitetônico não 
completa-se sem as questões teóricas, filosóficas e 
ideológicas, as quais influenciam o destino do 
projeto o seu desenvolvimento prático, a 
interpretação e análise do programa e das 
condicionantes preliminares até o relacionamento 
com o contexto e a materialização do objeto 
arquitetônico. 

Neste início de novo milênio a ansiedade por 
uma arquitetura pronta, por um novo modelo de 
projeto univalente deve ser reprimida. Neste início de 
novo milênio, a tolerância com a convivência entre 
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éticas e estilos aparentemente dissonantes deveria 
alinhar-se com o rigor no aprofundamento intelectual 
e com a pesquisa interdisciplinar, ferramentas 
eficazes para o exercício profissional saudável e 
para a concretização de uma arquitetura 
tecnologicamente correta, economicamente viável, 
atenta ao contexto urbano no qual insere-se e crítica 
em relação a estética e a ética de um mundo cuja 
característica de transformação consolida-se como a 
essência de um novo momento histórico 
sedimentado. 

A arquitetura então, seria capaz de virtualizar 
um tempo, uma idéia real, mantendo “prisioneiros” 
num momento as expectativas, numa conexão viva, 
entre o passado herdado, reinterpretado, o presente 
ativo e o futuro esperado, temido ou simplesmente 
imaginado. Como diz Lévy, “uma emoção posta em 
palavras ou em desenhos (eu acrescento, em 
arquitetura) pode ser mais facilmente compartilhada. 
O que era interno e privado torna-se externo e 
público. Mas isto é igualmente verdade no outro 
sentido: quando escutamos música, olhamos um 
quadro, ou lemos um poema, internalizamos ou 
privatizamos um item público. Sabe-se que em cada 
época da história os humanos tiveram o sentimento 
de viver uma “virada” capital. Isto relativiza toda uma 
impressão da mesma ordem que diga respeito ao 
período contemporâneo. Não consigo desfazer-me 
da idéia de que vivemos hoje uma mutação maior 
nas formas da inteligência coletiva”. 
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ANEXO 01: EXEMPLO DE ENTREVISTA 

    Curitiba, 14/02/2000. 
 
AO 
ARQ. ________________ 
 

REF: Programa de Mestrado em Arquitetura 
   Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
   Pontifícia Universidade Católica do Paraná  

 
Caro ___________, 

 

Tendo em vista a pouca ou quase nenhuma documentação, análise e conclusões teóricas 

sobre a arquitetura de Curitiba, dos anos 80 e 90, estou enfocando minha dissertação de mestrado na 

arquitetura contemporânea de Curitiba. 

Selecionei os principais exemplos da boa arquitetura local os quais formarão um cenário do 

final do século e se tornarão referência acadêmica e profissional. 

Seria de importância fundamental receber sua colaboração visto que selecionei suas obras 

como muito relevantes neste contexto. 

Solicito num primeiro momento material sobre os projetos abaixo relacionados 

preferencialmente em arquivo eletrônico visando sua publicação (implantação / plantas / cortes / 

elevações) e num segundo momento, sua posição quanto a questões as quais poderão ser 

respondidas da forma que lhe ficar mais confortável (fax, e-mail, entrevista pessoal, fone). 

Agradeço imensamente sua colaboração entendendo que tal pedido acarreta dispor de seu 

precioso tempo. 

 
A) PROJETOS SOLICITADOS:  

_______ 
_______ 

 
B) QUESTÕES: 

1. Qual sua visão sobre a arquitetura do Paraná / Curitiba nos anos 80/90? 
2. Como ocorreu a disseminação / discussão da arquitetura moderna e “pós-moderna” 

em nosso meio? 
3. Quais são os marcos da transformação da arquitetura moderna para “pós-moderna” 

em nosso contexto? 
4. Em sua produção profissional do período, como se posiciona em relação as questões 

anteriores? 
5. Com relação a sua obra selecionada, quais as principais influências ou referências? 

Qual é o princípio estruturador deste(s) projeto(s) quanto a linguagem arquitetônica 
adotada? 

6. Dados sobre sua obra: nome, local, ano do projeto, ano da conclusão da construção, 
autores, colaboradores, área do terreno, área construída, outros que deseje. 

7. Dados pessoais: data de nascimento, de formatura, Universidade, outros que deseje. 
8. Outras obras suas que julga importante. 

 
 

Atenciosamente 
 

________________________ 
   FREDERICO CARSTENSOV 
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ANEXO 02: ARQUITETOS CONSULTADOS 

 
• ARQ. ANTONIO JOSÉ GONÇALVES JR 

• ARQ. BRUNO DE FRANCO 

• ARQ. CLODUALDO PINHEIRO 

• ARQ. ELI LOYOLA 

• ARQ. EVERSON LUIS MOROZOWSKI 

• ARQ. FLÁVIO APPEL SCHIAVON 

• ARQ. JAIME LERNER 

• ARQ. JOÃO GUILHERME DUNIN 

• ARQ. LUIS EDUARDO PERRY 

• ARQ. DR. MAITREJAN 

• ARQ. MANUEL MARCOS B. PEREIRA 

• ARQ. MOACIR PACHECO 

• ARQ. ORLANDO BUSARELO 

• ARQ. WISTON RAMALHO 
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