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A terceira casa que Niemeyer construiu para si, na estrada das Canoas, localiza-se em terras
que pertenceram ao Comendador Conrado Jacob de Niemeyer1, encravada na Floresta da Tijuca e
nas proximidades da enigmática pedra da Gávea2 um maciço de granito com 842 metros de altura:
[FIG 23.1, 23.2][FIG 23.1, 23.2][FIG 23.1, 23.2][FIG 23.1, 23.2][FIG 23.1, 23.2]

Conrado Jacob de Niemeyer nasceu em 31 de maio de 1842, na Serra do Tinguá, Município de
Iguaçu, Província do Rio de Janeiro. Fez todos os estudos preparatórios para ser engenheiro,
profissão de seu avô paterno, o coronel de engenheiros Conrado Jacob de Niemeyer, na antiga
“Escola Central”. Depois de dois anos, teve de abandonar os estudos para ajudar no sustento da
família. Foi trabalhar como guarda livros da antiga “Casa Soares & Irmãos”. O tino comercial
lhe valeu logo a posição de sócio proprietário. Ficou no ramo por 35 anos. Em 1880 fundou o
“Clube de Engenharia”. Dizia-se que ele era o coração do clube, enquanto o engenheiro Paulo
de Frontin era o cérebro. Conrado Jacob de Niemeyer teve 11 filhos. Adquiriu muitas terras na
Praia da Gávea em 1893. Essas terras tinham sido dos monges beneditinos desde 1667, quando
as haviam recebido por doação de Dona Vitória de Sá, neta de Salvador Corrêa de Sá, terceiro
Governador da Cidade do Rio de Janeiro e primo do fundador Estácio de Sá. Em 1903, construiu,
na então Praia da Gávea, a Igreja de São Conrado, que mais tarde deu nome ao bairro.
Dificuldades de acesso ao local fizeram que as obras da Igreja se arrastassem até 1916. Sentindo
na pele essas dificuldades, surgiu daí a idéia da abertura da Avenida Niemeyer. Conrado Jacob
também foi diretor secretário do “Moinho Fluminense” e fez parte dos conselhos fiscais do
“Banco do Brasil” e da “Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico”. Ele morreu em 5 de
novembro de 1919. Entra na história, então, o Comendador Conrado Jacob de Niemeyer, que
doou terras à municipalidade em 1915 para que pudesse prolongá-la até a Praia da Gávea. A
Pedra da Gávea, que domina a região com seus 842 metros de altura teve o seu nome dado em
virtude de lembrar a gávea de um veleiro antigo, vista do mar. 3

A propriedade dista cerca de 38 Km, de carro, do centro do Rio de Janeiro. Via litoral o caminho
passa pelo aterro do Flamengo, pela enseada de Botafogo e pelas praias de Copacabana, Leblon e
São Conrado. [FIG 23.3] [FIG 23.3] [FIG 23.3] [FIG 23.3] [FIG 23.3] Para depois subir pela estrada das Canoas até o local da casa. [FIG 23.4,[FIG 23.4,[FIG 23.4,[FIG 23.4,[FIG 23.4,
23.5, 23.6, 23.7]23.5, 23.6, 23.7]23.5, 23.6, 23.7]23.5, 23.6, 23.7]23.5, 23.6, 23.7] O terreno é delimitado à norte pela própria curva da estrada e está entre as cotas
205 e 230 acima do nível do mar. [FIG 23.8] [FIG 23.8] [FIG 23.8] [FIG 23.8] [FIG 23.8] A mesma estrada, cujo nome tem por origem o rio que
a acompanha, é o caminho para as rampas de voô livre (pedra bonita) e para o alto da boa vista.
[FIG 23.9][FIG 23.9][FIG 23.9][FIG 23.9][FIG 23.9]

A importância e a repercussão que a casa das Canoas teve foram enormes. Já fazem 50 anos
que é publicada pelos principais periódicos, é apreciada por importantes críticos de arquitetura e é
considerada como uma das mais influentes casas do Século XX.

Logo a descrição do projeto em pouco contribuiria, em face de tantas fontes disponíveis. Elas
estarão reunidas a seguir em ordem cronológica: críticas, análises, textos, reportagens, e apreciações
serão apresentadas na íntegra com grifos sobre os trechos comentados, quando de sua apresentação.
As imagens de época ilustrarão essa trajetória.

Posteriormente algumas relações com projetos anteriores de Niemeyer e com as “casas de
vidro” projetadas por Mies e por Philip Johnson, serão desenvolvidas. A casa das Canoas será, nesta
parte, ilustrada com fotos que demonstram o seu estado atual, ampliando a documentação (um tanto
quanto repetiva) encontrada à seu respeito. A implantação foi reconstítuída com base em dados
cadastrais da Prefeitura do Rio e da visita à casa, pois era um dado importante e inexistente. A sua
apresentação neste trabalho é inédita.

1 Devido principalmente às possíveis incrições fenícias encontradas nela. http://www.vidhya-virtual.com/vidhya2/gavea.htm
2 Não pode ser descartado algum grau de parentesco entre o arquiteto  o comendador. O sobrenome Niemeyer fora tomado
por Oscar de seu tio, Carlos Conrado Niemeyer. “Oscar adotaria o sobrenome Niemeyer, vindo do pai que, órfão aos cinco anos,
fora educado por seu tio Carlos Conrado Niemeyer.” Werneck. Oscar Niemeyer por Nelson Werneck Sodré.Oscar Niemeyer por Nelson Werneck Sodré.Oscar Niemeyer por Nelson Werneck Sodré.Oscar Niemeyer por Nelson Werneck Sodré.Oscar Niemeyer por Nelson Werneck Sodré. Rio de
Janeiro: Graal, 1978, p.21.
3 Bairros do Rio.Bairros do Rio.Bairros do Rio.Bairros do Rio.Bairros do Rio. Disponível em: http://www.sindegtur.org.br/2004/zs7.pdf.
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Mas antes é fundamental apresentar a memória4 breve, objetiva e bastante lógica de Niemeyer;
manuscrita e acompanhada por 7 croquis. [FIG 23.10][FIG 23.10][FIG 23.10][FIG 23.10][FIG 23.10]

- perfil natural do terreno

- aproveitamento lógico da conformação do terreno evitando cortes e aterros desnecessários

- vista para o mar

- solução adotada livre visibilidade

- A solução se desenvolve tendo em vista o local, a conformação do terreno e os próprios aciden-
tes que o caracterizam. A pedra existente foi aproveitada na solução arquitetônica que procura
utilizá-la como elemento decorativo.

- A necessidade de criar locais de estar junto à piscina, justifica a forma adotada para a cober-
tura.5

Canoas hoje não é mais a sua casa:

O próprio Niemeyer não faz cerimônia: “minha casa das Canoas é talvez meu projeto preferi-
do. É uma casa muito particular nas soluções que adota. A concepção é mais livre. O terreno
é em declive, eu não quis mexer nele e botei os quartos em baixo de modo que [a] área da casa
ficasse mais ampla, pus as salas em cima, procurei adaptá-la bem à paisagem, à vegetação.Eu
mesmo plantei muitas árvores nele. Eu me lembro que eu ia sempre na casa do Rodrigo Mello
Franco, jantava e almoçava lá toda semana. E Rodrigo me deu umas arvorezinhas desse ta-
manho que eu plantei e hoje são fantásticas. De modo que eu tentei encaixar a casa na paisa-
gem nos mínimos detalhes. É uma casa que,até hoje, se eu quisesse dar um exemplo meu de
boa arquitetura, usaria ela muito correta, inclusive no funcionamento”. Desde 1956 ninguém,
exceto os caseiros, mora lá. A família mudou-se dali por causa de um desabamento. Um hotel em
construção morro acima minou o terreno e num verão de muita água a encosta desceu. A casa
por pouco não foi soterrada. “Acordamos com uma pedra maior que um automóvel no meio do
morro”, diz Anna Maria. “A lama entrou entrou até nos armários e a correnteza levou as roupas
ladeira abaixo” mudaram-se durante as restauração. Nesse meio tempo começou a temporada
de Brasília. Em seguida Annita passou a temer assaltos, sozinha naquele ermo, problemas de
mulher casada com marido de hábitos noturnos. Em suma, arremata Anna Maria: “Nunca mais
voltamos para lá. Quando saí de Brasília, 13 anos mais tarde, estava com cinco filhos e ela se
tornara pequena. Agora que meus filhos cresceram, não quero me separar de meus quadros e
meu pai não gosta de parede cheia”. Constantemente, é preciso abri-la para visitantes. São
arquitetos, estrangeiros na maioria, pedindo para dar uma espiada. O mais célebre deles,
aliás, foi o que largou a pior impressão. Ninguém mais, ninguém menos do que Walter Gropius,
padroeiro da Bauhaus, Niemeyer não esquece: “Ele veio, olhou bem e me disse que era bonita,
mas pecava por não ser um projeto “multiplicável”. Eu faço uma casa para mim, do tamanho
da minha família, moldada ao terreno de São Conrado, aberta para a mata da Floresta da
Tijuca, filtrando o sol do Rio de Janeiro e Gropius queria que fosse multiplicável. Só para não
sair sem ter falado uma besteira.6

Perguntado  sobre porque não mora na casa, responde:

O senhor não vive na casa que o senhor projetou. Por que é que o homem Oscar Niemeyer não
vive na casa que o arquiteto Oscar Niemeyer projetou?: Eu gostaria. Vivi lá dez anos. Lá , JK foi
me procurar. Mas é longe,num lugar um pouco deserto. Nesse clima em que vivemos - com
assaltos e insegurança – o pessoal prefere ficar mais no centro. A casa ficou vazia. Quase todo
dia vem visitante para vê-la. Eu mantenho a casa porque é um bom exemplo de arquitetura, o
lugar é bonito.7

4 A memória original foi publicada em 4 oportunidades: L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. Paris, nº52. p. 3, Jan, 1954; .
Habitat, Habitat, Habitat, Habitat, Habitat, São Paulo, nº18. p. 12, Out, 1954, BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil Arquitetura ContemporâneaArquitetura ContemporâneaArquitetura ContemporâneaArquitetura ContemporâneaArquitetura Contemporânea, nº 4, p 24-27, 1954 e MóduloMóduloMóduloMóduloMódulo. nº2,
p40,41, Agosto de 1955. Os croquis e os manuscritos ão os mesmos mudando apenas a disposição com que  foram apresen-
tados.
5 NIEMEYER, Oscar. Residência em Canoas, Rio de Janeiro. MóduloMóduloMóduloMóduloMódulo. nº2, p40,42, Agosto de 1955.
6 SÁ CORRÊA, Marcos. Oscar Niemeyer – Ribeiro de Almeida Soares. Perfis do Rio.Oscar Niemeyer – Ribeiro de Almeida Soares. Perfis do Rio.Oscar Niemeyer – Ribeiro de Almeida Soares. Perfis do Rio.Oscar Niemeyer – Ribeiro de Almeida Soares. Perfis do Rio.Oscar Niemeyer – Ribeiro de Almeida Soares. Perfis do Rio. Rio de Janeiro: Relume-Dumará,
1996
7 Entrevista concedida à Geneton Moraes Neto, 2000 Disponível em: http://www.geneton.com.br/archives/000055.html, aces-
so em 10 de Abril de 2004
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A Revista L’Architecture d’aujourd’hui é a pimeira publicação do projeto, praticamente uma
tradução da memória do arquiteto, em janeiro de 1954: [FIG 23.11-23.16] [FIG 23.11-23.16] [FIG 23.11-23.16] [FIG 23.11-23.16] [FIG 23.11-23.16]

Le parti architectural de cette maison a été étudie en fonction du site exceptionnel, de la
conformation du terrain et des accidents qui le caractérisent. Le rocher existant a été respecté, il
demeure le centre de la composition. La nécessité de lier les pièces de séjour et d’isoler les
chambres a determiné la solution adoptée: chambres au niveau inférieur en liaison directe avec
lel jardin, séjour au niveau supérieur en liasion directe également avec l’autre partie du jardin
an raison de la pente du terrain. Une telle disposition permet une libre visibilité vers la mer. La
couverture est formée d’une dalle plate en béton armé, dont la ligne sinueuse est en harmonie
avec le dessin de la terrasse et du bassin.8

Logo após ter visitado a casa em companhia de Lúcio Costa, Ernesto Nathan Rogers em «Pretextos
para uma crítica não formalista» escreve uma das mais ponderadas críticas à casa que fora duramente
atacada pelo suíço Max Bill. [FIG 23.17-23.21][FIG 23.17-23.21][FIG 23.17-23.21][FIG 23.17-23.21][FIG 23.17-23.21]

A casa que um arquiteto concebe para si mesmo é, em geral, o manifesto das suas aspirações,
o testemunho, a confissão das suas fraquezas, quase um documento holográfico, o qual, além
da leitura dos textos visíveis, revela grafologicamente os motivos íntimos de sua ação: as raízes
secretas onde o autor suga a própria linfa.

Caso típico pareceu-me a casa que Oscar Niemeyer construiu para si mesmo nas encostas de um
daqueles morros sinuosos, voltados para os muitos braços de mar que estendem suas vigorosas
curvas em torno do Rio de Janeiro. Quando a visitei, estava conosco Lucio Costa, aquele que
depois de ter sido reconhecido como o Alá dos arquitetos brasileiros, cumpriu um ato inusitada
e - ao meu juízo -excessiva modéstia, até se tornar o Maomé de Oscar: seu afetuoso e generosíssimo
profeta.

Não esquecerei facilmente aqueles momentos: o sol prestes a se pôr nos havia deixado imersos
em uma atmosfera densa, colorida de laranja e violeta, de verde, de anil misterioso. A casa
repetia em torno de nós os motivos daquela paisagem orgiástica (incensos e cigarras) insinu-
ando-se com o jogo do vasto harpejo que, da marquise em balanço, ecoava por todas as pare-
des, nos nichos dos diafragmas, na piscina onde a água, em vez de ir ao encontro às barreiras
da construção, se expande liquidamente nas formas da rocha. Todo o corpo principal da casa
é extrovertido, e não só porque o espaço da sala estende-se sem separações nem barreiras
particulares pelo espaço externo, mas também porque esta tende a uma identificação, a uma
romântica confusão com a natureza.

Trata-se do oposto de uma casa de Pompéia ou dos pátios que encadeiam segredos entre as
diversas habitações de Casbah, cada uma recolhida em si mesma com o próprio céu confinado.
Para mim, é mais fácil adaptar-me às arquiteturas mediterrâneas, e, bem entendido, até mesmo
as prefiro; mas tenho por isso o direito de desconhecer e refutar criticamente a expressão de um
poeta que, pela formação diversa de seu espírito e pelas distintas evocações de sua terra, pode
legitimamente trilhar por outros caminhos mais perigosos? Poderia até apontar as evidentes
falhas desta casa: a composição incoerente entre o plano da sala de estar e o semi-enterrado
dos dormitórios mal ventilados etc, mas se isto, se influencia o julgamento conclusivo, não me
parece incidir sobre o modo de formulá-lo.

Alvar Aalto, que visitou a casa naqueles dias, conscientizou-se da procedência dessas críticas: e
mesmo ele não cometeria a imprudência de transplantar as flores tropicais de Niemeyer para a
Finlândia, nos confins do Círculo Polar. Nem se deve acreditar que a arquitetura brasileira seja
monocórdia: longe de querer cristalizar tipos, uma crítica suficientemente aberta pode colher os
valores essenciais e característicos de determinado mundo cultural, na sua própria contradição,
ou seja, na sua diferenciação individual, no significado mais profundo das personalidades for-
madas pelos muitos afluentes. É óbvio que o conhecimento dos elementos historiográficos é um
necessário complemento para penetrar na verdade das coisas e prever os seus desdobramentos
lógicos.9

8 Maison aux environs de Rio de Janeiro. L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. L’Architecture d’aujourd’hui. Paris, nº52. p. 2-3, Jan, 1954.
9 XAVIER, Alberto (Org.). Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira.Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira.Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira.Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira.Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify,
2003.p.168-169. Publicado originalmente em Casabella. Milão, nº200, p.1-3
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Brasil Arquitetura Contemporânea

Em local privilegiado pela vista panorâmica, pelo envoltório de matas chamada estrada das
“Canoas” se situa esta residência pouco antes do grande viaduto ali existente. O terreno com
forte declive foi o primeiro elemento que contribuiu para a solução adotada assim a posição
dos quartos aumentou o plano onde se desenvolveria a vida diurna da casa. O segundo fator -
a “visibilidade” para o mar - determinou o melhor partido dos locais de estar. O terceiro
elemento considerado foi o aproveitamento feliz de um grande bloco de granito que aflorava
no terreno e foi utilizado como elemento decorativo entre a casa e a piscina. A forma dos
volumes adotados é característica do arquiteto, tratada em superfícies curvas tão do seu agrado,
e por isso resolvidas com rara maestria. A leve placa da cobertura delicadamente recortada é
suportada por delgados montantes de aço. Os problemas de isotermia e impermeabilização da
estrutura dêste gênero são difíceis questões que se apresentam ao técnico, mas aqui parecem
plenamente resolvidos. Os espaços internos com seus contrastes de côres e materiais judiciosa-
mente aplicados dão um valor execepcional ao conjunto.10

No nº 694 a revista inglesa Architectural Review, publica o especial “report on Brazil” que traz
os relatos de vários arquitetos e críticos internacionais, que haviam estado no Brasil por ocasião da
Segunda Bienal de São Paulo, final de 1953 e início de 1954. Destaque para casa das Canoas que
figura no frontspício em espetacular fotografia, em que ainda é possível perceber a casa desde a
curva da estrada. [FIG 23.22][FIG 23.22][FIG 23.22][FIG 23.22][FIG 23.22]

Oscar Niemeyer’s newest house, with its characteristic roof-plan, above, and its brusque
confrontation with elements of its landscape setting, below, probably represents the most free
exercise possible of his remarkable talents, since it was designed for his own occupation. Coments
upon this most Brazilian of houses have been frequent since the visit of many distinguished
architects and critics to Sao Paulo for this year’s Bienal exhibitio, and the views of Ernesto
Rogers, of Milan, will be found on p.240, in a feature wich gives the Brazilian impressions of a
number of this year’s visitors, and illustrates some of the recent work they saw there.11  Conceived
as a group of free-form planes creating floor, terrace and roof areas, this highly original
design by Oscar Niemeyer, wich also ilustrated in the frontspiece on page 214, occupies a
superb site between hills overlooking the ocean. The beedrooms are on the lower floor, with
access by a staircase down the side of the rock wich lies between the house and the pool. The
daytime living space on the upper floor is contained between two loops of solid walling at either
end, but between them walls of glass permit a view straight through the house to the sea.12

Revista Habitat

Causa profunda impressão àqueles que transitam por determinada estrada do Rio, a residência
que o arquiteto Oscar Niemeyer Filho construiu para nela morar. No primeiro impacto tem-se a
impressão de uma mancha azul-claro que nada mais sinão a piscina e um pouco mais adiante,
um outra mancha branca, que é a cobertura. Manchas que se cruzam, manchas que se confun-
dem. O reflexo da casa na piscina e o reflexo da piscina nas vidraças da casa. Possivelmente
Niemeyer não quis, ao construir sua casa, subtrair da gente que passa pela estrada, a soberba
vista do mar através da luxuriante e verde floresta. Por isso construiu sua casa lá embaixo, muito
pequenina, sumida na imensidão da floresta tropical. Repetimos: uma mancha azul no primeiro
plano, a piscina; outra mancha branca mais atrás, a cobertura. Muita gente tem criticado ou
elogiado esta casa. Críticas de conservadores intolerantes que não admitem casa sem quatro
paredes, algumas janelas e um telhado. Por outro lado, existem aqueles que acham que arqui-
tetura também pode ser uma mancha azul de água e uma mancha branca de concreto. 13

[fig 23.23- 23.26][fig 23.23- 23.26][fig 23.23- 23.26][fig 23.23- 23.26][fig 23.23- 23.26]

Revista Domus

Questa è la casa che Oscar Niemeyer ha costruito per sè, a Rio, in un bellissimo sito isolato, in
vista del mare.La casa prende forma dalla forma del terreno, di cui segue il profilo, senza
modificarlo. Il pendio del terreno determina la sua figura a due piani sflasati. Una grande pietra
che emergeva dal suolo non è stata tocatta, ma anzi inclusa nella soluzione architettonica come
elemento decorativo: essa è il centro della composizione, fra le due forme sinuose della piscina
scavata e della copertura sospesa. La casa è transparente da parte a parte, per permettere la
vista del mare anche dal terrazzo interno, terrazzo che circonda la piscina e si allarga in mezzo
agli alberi fitti.14

10 Residênca do Arquiteto - Rio de Janeiro. BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil Arquitetura ContemporâneaArquitetura ContemporâneaArquitetura ContemporâneaArquitetura ContemporâneaArquitetura Contemporânea, nº 4, p 24-27, 1954.
11 House at Gavea. Architect: Oscar Niemeyer. Architectural Review. Architectural Review. Architectural Review. Architectural Review. Architectural Review. Londres, nº 694. p. 215. vol. 116, Out, 1954
12 House at Gavea. Architect: Oscar Niemeyer. Architectural Review. Architectural Review. Architectural Review. Architectural Review. Architectural Review. Londres, nº 694. p. 248-249. vol. 116, Out, 1954
13 Residência do arq. Oscar Niemeyer Filho, Rio de Janeiro. Habitat, Habitat, Habitat, Habitat, Habitat, São Paulo, nº18. p. 12-16, Out, 1954.
14 La casa di Oscar Niemeyer. Domus, Domus, Domus, Domus, Domus, Milão, nº302. p. 10-14, Jan, 1955.
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Hitchcock:

Quite properly Niemeyer’s own house is the most extreme statement of this special Cariocan
lyricism. Set in the hills high above the superb Bay of Gávea, the special harmony he seeks
between the boldly rounded outlines of the hills and the sinuous curves of his plans is very evident
here. Approached from above, the interlocked ‘free forms’ of the pavilion roof and the swimming
pool are seen in the foreground against the ocean and the headlands beyond. At terrace level,
the pavilion is so completely open that the view carries right through between the two more
solidly walled ends, the crisp straight line of the terrace railing providing a simple base line for
the landscape. The pavilion contains only the main living areas and the kitchen. All other facilities
are hidden away below the terrace with no relationship at all to the pavilion on top. Only, perhaps,
its own designer and his family would find this an altogether comfortable residence; but as an
expression of lyrical response to landscape it is unique in the modern world and powerful
evidence of Niemeyer’s continued creativity.15

Mindlin:

A maneira pessoal com que Niemeyer explora as possibilidades de novas formas e cria um voca-
bulário plástico original se revela na exuberância gráfica do traçado da planta, no contorno
caprichoso da laje de cobertura, no contraste entre a parede curva do living (inteiramente em
lambris de madeira) e as grandes superfícies envidraçadas. A inclinação do terreno foi aprovei-
tada para localizar os quartos e uma saleta no nível inferior com vista para o mar. O living e as
áreas de serviço estão no nível acima e se abrem diretamente para o jardim, integrando a piscina
e o enorme rochedo de granito, encontrado no local, em um todo unificado. A laje de cobertura,
suportada por esbeltas colunas de aço e prolongada para criar uma área de proteção junto à
piscina, torna-se um elemento quase natural da paisagem subtropical. Esta casa representa um
aspecto da personalidade do arquiteto já bem desenvolvido na Casa do Baile que culminou na
grande marquise do conjunto do Ibirapuera. A escultura próxima à piscina é de Alfredo
Ceschiatti.16

Papadaki rebate as críticas com ironia, já na primeira frase, para depois descrever casa. [FIG[FIG[FIG[FIG[FIG
23.27 - 23.36]23.27 - 23.36]23.27 - 23.36]23.27 - 23.36]23.27 - 23.36]

This is the building wich in 1954 created a tempest in a teapot. It was the time when a delegate
from Switzerland and another one from a neighboring region were suddenly confronted with
continental dimensions and strange flora and fauna while distributing architectural medals
and premiums in Brazil. Their experience as guests must have been unbearable because this
house was conceived as a receiving post for the full impacte of nature: from falling waters to
flocks of birds of paradise, from strident color eruptions to manswallowing vistas. And the result
was thunderous. We heard about “incoherent relationship between the ground floor and...”poorly
ventilated mezzanine,” the lack of similarity to a “Pompeian House”, up to a definition that “Art
consists in making an idea as clear and objective as it can be made, obviously referring to the
technique of writing military dispatches. The house was designed so as not to be an obstruction
to a vista divided into front and back views, but to secure a scenic continuity . On high ground,
between a two steep hills, the house consists primarily of a canopy and some movable and
permanent screens used with a great deal of discretion as to their number and location. A mounting
path, show in the foreground of the large picture, provides the main access. The only attempt at
organization is apparent at the lower half-floor where four beed rooms, a small pantry and a
space for sitting are provided toghether with the usual storage for clothes, linim, etc. The core of
the plan is a continuous view of a sloping terrain and a boulder which as retained and offers the
only visual obstruction, The Kitchen and a water closet are the only enclosed spaces, the rest of
the building remaining almost transparent. Th canopy, idicated by dot lines, bears a closer
relationship to the shape of the surrounding natural forms than the floor plan which it shelters.17

Frampton em 1980, apenas a cita como uma “casa ôrganica” sem qualquer profundidade de
observação:

Embora Niemeyer não tenha conseguido voltar à delicadeza formal de seu Cassino da Pampulha,
seu controle sobre a forma livre, em parte proveniente de sua continua associação com Burle
Marx, cresceu em sua autoridade lírica desde a época de seu restaurante da Pampulha de 1942
até a extraordinária “casa orgânica” que ele construiu para si mesmo em 1953-54 na Gávea,
de onde se descortina a paisagem do Rio .18.

15 HITCHCOCK, Henry-Russel. Latin american architecture: since 1945.Latin american architecture: since 1945.Latin american architecture: since 1945.Latin american architecture: since 1945.Latin american architecture: since 1945. New York: The Museum of Modern Art, 1955.
p.170.
16 MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no BrasilArquitetura Moderna no BrasilArquitetura Moderna no BrasilArquitetura Moderna no BrasilArquitetura Moderna no Brasil. 3.ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.p.88.
17 PAPADAKI.Stamo. Oscar Niemeyer: Works in Progress.Oscar Niemeyer: Works in Progress.Oscar Niemeyer: Works in Progress.Oscar Niemeyer: Works in Progress.Oscar Niemeyer: Works in Progress. New York: Reinhold, 1956. p.69.
18 FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna.História crítica da arquitetura moderna.História crítica da arquitetura moderna.História crítica da arquitetura moderna.História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p.312-313
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A extensa apreciação de Bruand, aponta uma possível referência nas notas (50) que não é
ilustrado no livro. A casa de William Everrit, na Califórnia (1951), cuja cobertura livre era sustentada
por “montantes finos de aço que substituem as colunas de cimento armado”; mas o próprio Bruand
a considera um “desenho rudimentar”, que havia retomado o princípio da casa do Baile. (1940-1942)
[FIG 23.37, 23.38][FIG 23.37, 23.38][FIG 23.37, 23.38][FIG 23.37, 23.38][FIG 23.37, 23.38]

Sem dúvida alguma, a obra-prima de Niemeyer no setor da aplicação da forma livre é a casa
que ele construiu para si mesmo em 1953, no bairro periférico da Gávea, no Rio. O terreno
escolhido para a residência, concebido como um oásis perdido em plena natureza tropical,
estava situado num declive muito forte, perto de uma das vias de acesso à Floresta da Tijuca e às
montanhas que dominam a cidade por todos os lados. Neutralização dos lados negativos do
relevo e utilização de suas vantangens, manutenção máxima da admirável vista para o mar logo
abaixo, respeito integral ao local foram os três princípios que orientaram a composição
arquitetônica. A ordem em geral adotada para uma casa disposta em dois níveis, foi proposital-
mente invertida: os quartos foram relegados ao subsolo, onde continuavam desfrutando da vista
da baía, enquanto que a parte alta estava reservada aos cômodos de estar que ficavam no mesmo
nível do jardim e do terraço colocado em cima dos quartos. Essa organização levou a uma
separação óptica absoluta dos dois blocos que constituem a casa; o primeiro desaparece em
proveito exclusivo do segundo, contentando-se em oferecer a este um verdadeiro solo artifici-
al; a ilusão é tão completa que, aos olhos de um observador desavisado, o edifício parece
limitar-se ao que na verdade é o andar superior. Essa ruptura parece arbitrária e insustentável
ao espírito estritamente preso à lógica funcional de Max Bill e também foi criticada pelo
Italiano Ernesto Rogers, quando estes visitaram o Brasil em 1954. [1953] Mas foi essa casa
que permitiu uma simbiose entre a arquitetura e a paisagem, levada a um grau raramente alcan-
çado e, por isso, à criação de uma nova unidade profunda sob uma aparente incoerência. O
princípio básico é o mesmo do restaurante da Pampulha: [Casa do Baile] uma laje horizontal
fina, cortada numa série de curvas harmoniosas tomadas tomadas de empréstimo ao contexto
natural,, abriga um espaço indefinido que continua, sem solução de continuidade, dos dois la-
dos. Embora desta vez se trate de uma casa fechada e não de uma marquise aberta, a fusão
interior-exterior é mais completa do que na tentativa anterior; a transparência absoluta das
paredes, em sua maioria formada por panos de vidro, a leveza dos suportes da cobertura (mon-
tantes finos de aço que substituem as colunas de cimento armado), a uniformidade do solo cujo
pavimento único se estende da área da piscina até o terraço posterior, passando através da casa
propriamente dita, todos esses são fatores que reforçam essa procura de integração espacial.

O resultado alcançado pode não satisfazer a todos os gostos, mas é preciso reconhecer que ele
corresponde plenamente à intenção manifestada; a coerência entre o tratamento externo e o
tratamento interno foi total. Pois tanto um quanto o outro tinham por objetivo identificar arqui-
tetura e paisagem, mas sem que aquela fosse destituída de seus direitos. Assim, toda a confusão
foi cuidadosamente evitada. Exteriormente, o parentesco formal é levado a tal ponto, que o
acordo entre uma e outra é feito sem esforço; mas uma hábil distinção foi mantida com o uso da
cor: a mancha branca do edifício destaca-se do verde da vegetação, enquanto que a piscina
reflete os dois indistintamente em suas águas azuis, garantindo uma transição ideal. No interior,
o elemento principal da decoração da sala de estar é a natureza externa ( e o paradoxo é apenas
aparente): a pessoa instalada nesse cômodo é mergulhada nele, quer queira, quer não, em razão
da continuidade espacial criada; algumas paredes cheias colocadas com cuidado, alguns con-
trastes de cor de materias escolhidos com habilidade impedem, apesar de tudo, uma dissolução
pura e simples da arquitetura na paisagem e canalizam estritamente a distribuição de espaços,
que são por certo muito fluidos, mas bem determinados em sua orientação e perfeitamente per-
ceptíveis.

Admirada como uma notável manifestação do gênio plástico de Niemeyer, essa obra teve con-
siderável repercussão no plano internacional, mas também teve foi severamente criticada.
Max Bill declarou, sem rodeios, que a forma livre só se justificava se era funcional, caso esse
que é totalmente excepcional na arquitetura. Ele viu na casa de Niemeyer apenas um capricho
puramente e recusou-se a considerá-la como uma obra válida digna de qualquer interesse. O
próprio exagero de sua indignação e seus ataques violentos a quase todas as realizações da
jovem escola brasileira só serviram para indispor seus ouvintes, conscientes de serem vítimas de
uma flagrante injustiça. Gropius, mais compreensivo, que visitou a cidade ao mesmo tempo em
que o artista suíço, não achava que as censuras de seu colega tinham fundamento, observando
que este não tinha levado em consideração a atmosfera do Rio de Janeiro, “onde todos parecem
viver no ar sem perceber”. Esta atitude polida, contudo, não era uma aprovação, conforme
mostra a aguda observação a propósito dos defeitos de construção, que não tinham a mesma
importância que assumiriam num país temperado, e a qualificação de ave do paraíso dada a
Niemeyer ; a atitude parecia muito com a solicitude de um professor que perdoa um aluno bem
dotado pelas inconseqüências de juventude e os efeitos de uma mentalidade ainda não inteira-
mente desenvolvida.
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Sem dúvida alguma, a crítica mais séria e mais ponderada foi a de Ernesto Rogers, que foi tão
mal recebida quanto as outras no Brasil, quando foi publicada sucessivamente por duas revis-
tas especializadas uma italiana e outra inglesa. Embora reconhecendo o êxito perfeito da fusão
dessa arquitetura com uma paisagem “orgiástica”, cujas formas ele retomava, Rogers entrevia
nessa identificação com a natureza, uma confusão romântica; como bom habitante do Mediter-
râneo e amante tradicional do pátio e da casa voltada para dentro, pessoalmente ele não apreci-
ava o caráter extrovertido dado à composição, mas perguntava se ele tinha “O direito de conde-
nar um poeta que, devido a uma formação diferente de seu espírito e de sugestões diferentes de
sua terra natal, podia engajar-se legitimamente em outros caminhos.

De fato, tudo era uma questão de ponto de vista. Para os espíritos imbuídos de uma concepção
estritamente funcional da arquitetura, para aqueles que se preocupavam com uma rigorosa
lógica formal deixando pouco lugar para a imaginação, o caráter inesperado e a extrema
liberdade plástica da casas de Niemeyer pareciam um sacrilégio, que provocava a revolta ou
uma tolerância condenscendente, de acordo com o temperamento de cada um. Em compensa-
ção, a mesma obra encantava os partidários de uma arquitetura “moderna”libertada da coação
e da monotonia que a tinham sufocada durante certo tempo; para alguns, chegava mesmo a ser
um manifesto brilhante de uma nova era há pouco iniciada e da qual Le Corbusier, em Ronchamps,
tinha sido, mais uma vez o pioneiro.

Acalmadas as paixões, é bem fácil esclarecer as coisas. Em primeiro lugar, devem ser afasta-
das as objeções baseadas em questões de gosto pessoal em matéria de habitação. Muitas pesso-
as não se sentiriam à vontade num ambiente desses e prefeririam, em vez da fluidez imaterial,
a solidez de um abrigo mais clássico; é absolutamente correto, mas, afinal de contas, tratava-
se de residência do próprio arquiteto e ele não a impôs a ninguém. Assim, convém julgar num
outro plano. Ora, não se pode negar que se trata de uma criação original, de um grande êxito
plástico: essa moradia foi, sem dúvida, uma fantasia, mas uma fantasia cheia de encanto,
perfeitamente adaptada ao local e às intenções de seu autor e mais, era fruto de uma lógica
muito racional sobre a aparente despreocupação de seu aspecto. Mas é preciso não exagerar na
sua importância . Obra excepcional que só cabe dentro de um contexto muito particular, esse
agradável capricho arquitetônico não abria uma perspectiva para o futuro. Niemeyer compreen-
deu-o muito bem, pois eliminou redicalmente a forma livre de seu repertório a partir da autocrítica
que fez em 1955, enquanto prosseguiu suas pesquisas sobre as estruturas, vista acima, e sobre os
volumes que serão abordados a seguir.19

Xavier:

Com os projetos para o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York (1938/39) e para o conjunto da
Pampulha (1941/45), Niemeyer inicia uma fase da arquitetura brasileira onde os rígidos princí-
pios do racionalismo são suplantados por uma expressividade plástica que orientará toda sua
obra posterior. Sua residência nas Canoas estabelece um momento de raro equilíbrio entre qua-
lidade plástica e funcionalidade, baseado substancialmente na observação e adaptação da casa
ao entorno. Nesta obra, Niemeyer explora as formas curvas livremente traçadas e implanta um
pequqno oásis tropical em terreno bastante acidentado em meio à floresta. No nível de chegada
estão localizados os cômodos de estar e serviço, enquanto o pavimento dos quartos se desenvolve
num nível inferior, desfrutando de vista indevassável para o mar. O estar fica numa área de
sombra, recebendo luminosidade adequada e ligando-se diretamente à vegetação. A laje de co-
bertura, sustentada por esbeltos pilares metálicos, molda-se em curvas que se confundem com a
paisagem. Uma enorme pedra em granito, encontrada no local, foi incorporada pelo projeto e
tornou-se importante elemento de ligação entre o interior e o exterior. Esta preocupação com a
continuidade espacial foi ressaltada pela utilização de painéis de vidro e pela uniformidade do
nível do piso, que se estende através da piscina e estar. Na área externa, uma escultura de Alfredo
Ceschiatti complementa o pátio da piscina. Devido à extrema liberdade plástica com que foi
tratada, esta obra gerou inúmeras polêmicas em torno do binômio forma x função. 20

Underwood

A nostalgia de Niemeyer pelo que passou toma a forma de uma identificação simbiótica entre
a vida do artista, a vida do lugar e as formas naturais da arquitetura. Essa identificação levou-
o a fixar em certos objetos da natureza - a praia, genericamente, e o Pão de Açucar, num
âmbito mais específico. O exemplo supremo de um objeto natural em sua arquitetura, no
entanto, seria dado pelo enorme e surrealista bloco de granito que delimita o espaço central de
sua casa em Canoas. Canoas é também uma prova de que, como observou Le Corbusier, a
paixão pode criar o drama a partir da pedra inerte”. Niemeyer, assim como André Breton,
autor de Les langues de pierres, via no reino mineral um domínio poético de signos e sinais. A
interpretação da pedra e outros objetos fundamentais satisfaz e desenvolve um senso poético
que o homem deve cultivar. Breton sugeriu que “pedras - particularmente pedras sólidas [como

19 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no BrasilArquitetura Contemporânea no BrasilArquitetura Contemporânea no BrasilArquitetura Contemporânea no BrasilArquitetura Contemporânea no Brasil. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. p.162-165.
20 XAVIER, Alberto. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Rio Arte, 1991. p.91.
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o bloco de Canoas] - falam àqueles que desejam ouvi-las. Elas falam a cada ouvinte de acordo
com as capacidades de cada um; utilizam o conhecimento de cada ouvinte para instruí-lo
naquilo que ele aspira a saber. Essas formas expressivas são típicas da poesia visual de Niemeyer.

O crítico italiano Ernesto Rogers, embora criticando o aspecto “romântico” da casa natural
sem precedentes de Niemeyer, claramente öuviu” a linguagem das formas do bloco de granito de
Canoas e da sua arquitetura precursora:

A descoberta sensual de uma rocha e de uma casa que dela emana, em um microcosmo poética
da paisagem brasileira, reflete o desejo do artista de encontrar permanente integração nessa
paisagem, por meio da arquitetura . Nas palavras de Giorgio de Chirico: “Por meio do ato da
descoberta nós fazemos a vida possível, no sentido de que a reconciliamos com sua mãe a eterni-
dade”. Como Niemeyer mais tarde escreveu: “Na atração que a natureza nos despertava havia
alguma coisa a lembrar integração e eternidade”.21

Para Dunster:

Esta casa, la segunda [terceira na verdade] que Niemeyer construyó para sim mismo, está ubicada
en un emplazamiento tan espetacular como la anterior. Aquí, sin embargo, la sección de la casa
está claramente dividida en dos partes: una base empotrada en el terreno, que constituye la zona
de los dormitorios, y un pabellón sobre la misma, destinado a la zona de estar.

Aunque la influencia de Le Corbusier sea clara en este caso, a cada función un piso, lo que sí
representa una novedad en la obra del maestro es que, hasta entonces, sólo habia empleado las
formas «amíbicas» en las zonas de servicio. La interpenetración del exterior en el interior es
absoluta, guardando en esto tal vez una mayor concomitancia con los exemplos de Neutra y
Frank Lloyd Wright.

El piso de la zona de estar representa la plasmación de la propuesta de la «planta libre» en un
doble aspecto: libre, en el sentido que las diversas actividades se desarrollam en un espacio
único; y libre, también, en el sentido que no hay nada que obstacullice el tránsito del exterior
al interior. La forma general és una metáfora de la naturaleza; podría considerarse orgánica,
e incluso libre. Asimismo, pódria verse como una derivación de las formas empleadas por
Roberto Burle Marx en sus trabajos de paisajismo, recordándonos también - tal vez demasiado
- esas formas arriñondadas de las que tanto abuso se ha hecho en las piscinas de las zonas
turísticas y de las urbanizaciones de medio pelo.

En cualquier caso, la estructura ha dejado de ser un elemento determinante, aunque es evidente
que no podriá concebirse esta casa sin la existencia del acero. Pero aquí la estructura, entendida
como la lógica que dictamina y ordena la forma, está totalmente subordinada a consideraciones
exclusivamente formales. La casa se nos presenta fiel a la idea de refugio, pudiendo muy bien
interpretarse como un pabellón construido encima de las cavas.22

Botey:

« En 1949, Niemeyer había diseñado dos residencias para él, una urbana en la calle Carvalho de
Azevedo y otra en el área extraurbana de Mendes (en el estado de Rio). En el suburbio de
Canoas, cuatro años después, realiza la que será su última y definitiva vivienda, en la que enfatiza
la idea de «cubierta en forma libre» ya experimentada en la marquesina de la Sala de Baile de
Pampulha. Logra así ese mágico fundido del espacio arquitectónico abierto y cerrado, continuo,
y separado a la vez, de un marco natural único en el que, en conjunción con la roca, el agua y la
vegetación se consigue un echo «irrepetible» grito de desesperación de Mies van der Rohe.[ o
termo «irrepetível» foi dito por Walter Gropius] Es importante señalar que, a pesar de la gran
diafanidad de la planta, los claro-escuros que se generan en el interior nos devuelven a imágenes,
arquitecturas y secuencias de marcado signo barroco.23

William Curtis:

The formal complexity of Brazilian modern architecture may be traced in part to the colonial
Baroque, but it also drew upon the biomorphic abstraction of modern art (Hans Arp, Joan
Miró, Alexander Calder). By using slender structural suports, louvres, transparencies and active
curves it was possible to reduce a building to a minimalist intervention through which people, air
and vegetation could pass freely. Architetcture and topography could also be fused together,

21 UNDERWOOD, David Kendrick. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: Cosac & Naify,
2002.
22 DUNSTER, David. Cien casas unifamiliaresCien casas unifamiliaresCien casas unifamiliaresCien casas unifamiliaresCien casas unifamiliares de la arquitetura del siglode la arquitetura del siglode la arquitetura del siglode la arquitetura del siglode la arquitetura del siglo XXXXXXXXXX. México: Gustavo Gili, 1994.p.108.
23 BOTEY, Josep Ma. Oscar Niemeyer - Obras e ProyectosOscar Niemeyer - Obras e ProyectosOscar Niemeyer - Obras e ProyectosOscar Niemeyer - Obras e ProyectosOscar Niemeyer - Obras e Proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1996. p.28.
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planting and water taking a special value. Roberto Burle Marx, the landscapist and painter,
evolved a tropical style for gardens using indeginous varieties of plants, and serpentine pools,
ledges and benches. Niemeyer’s own house outside Rio de Janeiro (1953), with its impecable
control of free-form floating roofs, sinuous glass surfaces, and interconnections of indoor and
outdoor spaces, summed up the hedonist possibilities of this phase of Brazilian modernism.
The plan was like a hieroglyph of concave and convex incisions in the terrain: virtually and
abstraction of landscape countours and tropical plant forms24

Richard Weston:

Em 1953, Oscar Niemeyer decidió construirse una neva casa en un espetacular enplazamiento
situado en Rio de Janeiro que ocupaba un terreno elevado entre dos colinas, con unas espetaculares
vistas de la pendiente que él quiso conservar assegurando la continuidad visual a través del
interior. Esto requería grandes superficies acristaladas sombreadas por un tejado sobresaliente
que assegura la transparencia y las mínimas divisiones en el interior, por lo que desplazó los
cuatro dormitorios y la sala de estar al primer nivel, cortado en la colina. El tejado se trató como
otro nivel de tierra a través del cual se pudieron distribuir libremente los espacios de estar y una
terraza abierta, quizá con mayor libertad que en ninguna otra casa de las que aquí se han
tratado.

A primera vista, la planta principal parece una pintura abstracta más que un edificio. Una
línea continua rota, que reperesenta el tejado serpentea, aparentemente al azar, alrededor de
algunos planos curvos e rectos, libremente distribuidos; un arco poco marcado crea el espacio
para la mesa del comedor, evocando el recuerdo de la Casa Tugendhat de Mies, y a continuación
se libera para continuar en zigzag hasta el paisage (que encuentra eco en la terraza cubierta,
donde una pantalla también en zigzag protege la zona de estar exterior ); por último un pentágono
irregular, dibujado con una gruesa línea negra, representa una roca enorme e inamovible que
acaba en la forma libre de la piscina. Detrás de la casa hay otras líneas serpenteantes en forma
de plantas tropicales (? o quizá sean esculturas abstractas?). de las que el tejado parece una
gran ampliación. «No es el ángulo recto lo que me atrae», explicaba Niemeyer, «ni tampoco la
línea recta, dura e inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual,
la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el sinuoso curso de sus rios, en el cuerpo
de la mujer amada».

La casa de Niemeyer ofendió a algunos de sus primeros visitantes europeos, que encontraron
incoherente la relación entre las dos plantas, y arbitrario su intenso carácter personal. Sin embargo,
con su rechazo hacia la consistencia formal de la arquitectura moderna más ortodoxa y su
adaptación al medio, Niemeyer cosiguió una integración insuperable con el emplazamiento. La
casa y el jardín se unificaron desde el punto de vista visual y formal, y este último fue diseñado
por su amigo Roberto Burle Marx, un maestro en este arte. Todas las formas se puedem leer
como abstracciones de la vegetación o de las rocas, y la gran formación rocosa conservada se
convertió en el eje de la composición: une la piscina con la casa, soporta una columna del
tejado, marca el borde ahusado de las escaleras y domina las vistas de la casa. Como en los
jardines japoneses, también representa, en miniatura, las colinas situadas a ambos lados, que
a su vez se integran en el espacio como murales vivos, de forma que la continuidad espacial
abstracta de la primera arquitectura moderna se vuelve aquí palpable e intensamente habitable.
Niemeyer llevó el plan libre a nuevos extremos de libertad, pero gracias a su suave sofisticación,
la casa también tiene algo de la atmósfera del refugio primitivo: pocos lugares recuerdam
tanto a la visión de un paraíso primigenio.25

Cavalcanti:

A Casa das Canoas, construída em 1953 por Oscar Niemeyer para si, é uma contribuição
original ao temas das casas de vidro. E possivelmente, uma das mais belas residências modernas
do mundo. O centro de toda a composição é uma grande rocha, em torno da qual se desenvolvem
a casa e a piscina . A cobertura plana, com uma forma abstrata em seu contorno, pontua os
espaços, liga o exterior ao interior, estabelecendo um rico diálogo com a exuberante paisagem
da montanha e mar cariocas. Neste projeto Niemeyer resolvve dois grandes inconvenientes das
casas totalmente em vidro: invasão do sol e do olhar e a sensação de excessiva exposição à noite,
com o interior iluminado e o exterior escuro. A sala envidraçada é protegida da insolação pelo
balanço da laje curva e os quartos localizam-se no andar inferior, protegidos da curiosidade
com acesso através de uma escada cavada na rocha. Oscar Niemeyer desfez aqui a crença de
que a integração com a natureza só seria possível através do mimetismo ou do uso de materiais
naturais. Nessa casa, em concreto, aço e vidro, a abstração das formas ideais dialoga e se
funde com as rochas, as montanhas, a floresta e o mar. Sofreu uma restauração em 1995,

24 CURTIS, Willian J. R. Modern architecture since 1900.Modern architecture since 1900.Modern architecture since 1900.Modern architecture since 1900.Modern architecture since 1900. London: Phaidon, 1999.p.499
25 WESTON, Richard. Evolución arquitectónica de la casa en siglo XX.Evolución arquitectónica de la casa en siglo XX.Evolución arquitectónica de la casa en siglo XX.Evolución arquitectónica de la casa en siglo XX.Evolución arquitectónica de la casa en siglo XX. Barcelona: Blume, 2000. p.105-108.
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comandada pelo próprio arquiteto. A casa, não mais sua residência principal, é utilizada por
Oscar Niemeyer para festas reuniões políticas ou com arquitetos artistas e intelectuais. Visita
possível, mediante contato com a Fundação Oscar Niemeyer.26

Júlio N. B. de Curtis:

..., Niemeyer construiria sua nova residência na Estrada das Canoas. Novamente sua constante
inquietação em relação à forma levá-lo-ia, no projeto da sua morada, onde a linha reta fora
banida, a uma judiciosa integração com a natureza. 27

Comas

Vista desde arriba, la casa surge blanca entre el verde. Una losa de concreto, que recuerda a un
bumerán, flota sobre las dos aristas de una plataforma artificial casi cuadrada (el brazo mayor
entre una enorme roca y el mar, el memor entre una montaña y la piscina adosada a la roca). Su
color y horizontalidad desafián la plasticidad de la paisaje, y los bordes sinuosos amortiguam la
tensión entre naturaleza y artefacto. Artefacto (varanda bajo el brazo menor) que equilibra la
naturaleza,figurada y verdadera, un conjunto de água y piedra que remite a la ciudad a lo lejos;
entre ambos se insinúa el pátio de entrada. El salón, el comedor y la cocina quedan enfrente,
bajo el brazo mayor de la losa apoyada en pilares de acero. Los voladizo resguardam los caminos,
protegem los cerramientos y eliminam la necessidad de cortinas. La casa puede leerse como un
hôtel parisino o una quinta brasileña, distorcionados por estrategias modernas de composición
y caracterización. La escalera que conduce a las habitaciones bajo la plataforma sólo aparece
en el inerior, en un rectánguloa con forma de ampolla. En la terraza frente al mar, de contornos
rectilíneos, con la dualidad de la plataforma que se revela en el piso y la losa de la cubierta .
Pabellón real y caverna figurada se superponem ingeniosa y desfasadamente, con la roca de
granito como muro de contención, un mínimo de terraplén y un máximo de conveniencia: planta
libre extrovertida a la brasileña en la parte superior, y construción y compartimentación
tradicionales en la inferior, ambas subordinadas a un claro artificial en la naturaleza selvaje. Un
oasis por inversión, algo que supone una bien fundada desconfianza en las capacidades nutritivas
del entorno.

Como Lina Bo Bardi, Niemeyer habla tanto de transparencia como de misterio, de modernidad
y primitivismo; navega entre la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright y la casa Farnsworth
de Mies van der Rohe. Pero a diferencia de éstas, la naturaleza aquí no es inimiga ni indiferente,
sino un poder a aplacar, a manipular más radicalmente, a civilizar más contundentemente a
base de ingenio y de la violencia en la creación de un artefacto: hedonismo? Sensualidad? Sí,
pero con cerebro.28

[fig 23.39][fig 23.39][fig 23.39][fig 23.39][fig 23.39]

Comas ,em seu livro «La casa latinoamericana moderna»:

João Kamita é a mais recente fonte canoas está incluída em seu artigo “A casa moderna
Brasilieira”publicado recentemente em livro organizado por Andreoly & Forty:

Tudo leva a crer que Niemeyer associava a casa a valores domésticos do bem-estar, ao sentimento
de tranqüilidade e repouso que a morada emana. No entento, a reserva silenciosa do lar para
Niemeyer não significaria fechamento e obscuridade; ao contrário, ela implicaria luz a abertura.
Na célebre Casas das Canoas (1953), também moreadia própria, o arquiteto combinaria com
grande habilidade o sentido de abertura inerente á planta moderna e o intimismo da casa

tradicional.

À primeira vista, a casa se reduz a uma laje de cobertura plana e sinuosa apoiada sobre colunas,
pousada num vasto platô cercado por montanhas e florestas. A forma livre da laje é soberana,
dada a presença mínima de muros de fechamento, no caso duas paredes soltas de curvatura
ampla definindo à direita, a sala de estar e, na outra extremidade, a sala de jantar. Todo o resto
é vedade por grandes panos de vidro, à exceção da pequena cozinha, em posição oposta ao estar.
A sensação de abertura é plena, cmo se a vazão de espaço que corre do platô atravessasse a casa

e continuasse floresta abaixo, até encontrar o mar distante.

26 CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era Moderno: guia de Arquitetura 1928 – 1960Quando o Brasil era Moderno: guia de Arquitetura 1928 – 1960Quando o Brasil era Moderno: guia de Arquitetura 1928 – 1960Quando o Brasil era Moderno: guia de Arquitetura 1928 – 1960Quando o Brasil era Moderno: guia de Arquitetura 1928 – 1960. Rio de Janeiro: Aeroplano,
2001.p.292 e p.294.
27 CURTIS, Júlio Nicolau Barros de. Vivências com a arquitetura tradicional do Brasil: Vivências com a arquitetura tradicional do Brasil: Vivências com a arquitetura tradicional do Brasil: Vivências com a arquitetura tradicional do Brasil: Vivências com a arquitetura tradicional do Brasil: registros de uma experiência
técnica e didática. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 2003. p.457
28 COMAS, Carlos Eduardo Dias; ADRIÀ, Miquel. La casa latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados deLa casa latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados deLa casa latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados deLa casa latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados deLa casa latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados de
siglo XX.siglo XX.siglo XX.siglo XX.siglo XX. Barcelona: GG, 2003. p.82
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A casa no que concerne aos elementos arquitêtonicos, se resume a duas entidades básicas: piso

de granito e laje de cobertura, ambos planos luminosos que vibram em meio ao verde dominante.

A laje funciona como uma grande marquise, indo além do perímetro definido para o interior de

modo a protegê-lo da insolação excessiva, e constituindo também uma área de varanda, que

serve tanto como extensão da sala de estar, quanto como área de convivência jnto à piscina.

Esta, por sua vez, de contornos sinuosos, reenfatiza a forma orgânica da cobertura, comunicação

que o arquiteto faria questão de reafirmar como o rochedo de granito preservado que nasce na

piscina e adentra a residência.

Dentro da casa, o rochedo anuncia com sua inclinação descendente e escada de acesso ao

pavimento inferior, no qual se localizam os quartos e a sla de leitura. O desenho da planta

ajusta-se ao corte da topografia, constrastando vivamente com a disposição livre do andar de

cima. O inusitado nesta residência é que algo deste silencioso resguardo que prevalece na parte

íntima parece penetrar suavemente as áreas reservadas ao convívio social. Apesar do pano de

vidro que envolve o térreo operar uma continuidade com o exterior, o sentimento de privacidade

é preservado. O plano curvo da sala de estar proporciona intimidade, mas não inviabiliza a

fluência com os demais ambientes. Na realidade, a casa com um todo exala uma atmosfera

cativa, ajustada estoicamente às necessidades de seu morador, daí as modestas dimensões dos

cômodos, a pureza do arranjo, a presença mínima de equipamentos domésticos. Luxúria,

desperdício e gratuidade não combinam com esta residência

A chave para este ajuste harmonioso entre o dentro e o fora é sem dúvida a implantação
inteligente. A clareira aberta é cercada pela vegetação espessa dos morros ao redor, e avia de
acesso localiza-se em nível superior. Para se chegra ‘a casa, percorre-se um caminho longo e
sinuoso até o platô. A moradia fica, desse modo, completamente isolada; por isso, apesar da
transparência do volume, prevalece o sentimento de proteção. Na verdade, nesse espaço tudo é
interior; o papel de vedação cabe exclusivamente aos elementos naturais. É lícito dessa forma
afirmar que a casa não se resume à edificação: ela compreende o conjunto formado pelo
platô, jardim, piscina, rocha de granito, marquise flutuante sobre ambientes internos. O arquiteto
ponha tudo em contato íntimo estabelecendo permutas incessantes entre os elementos de
arquitetura e os elementos naturais. Se é correto falar de uma tradição de casa brasileira que
opera essa simbiose entre edifício e paisagem - que remonta à casa do colono dos primeiros
séculos - , esta residênci de Oscar Niemeyer representa o exemplo mais concreto dessa tradição
lírica.29

29 KAMITA João Masao. A casa moderna brasileira A casa moderna brasileira A casa moderna brasileira A casa moderna brasileira A casa moderna brasileira p.154-156 in:  ANDREOLI, Elisabetta e FORTY, Adrian. ARQUITETU-ARQUITETU-ARQUITETU-ARQUITETU-ARQUITETU-
RA MODERNA.BRASILEIRARA MODERNA.BRASILEIRARA MODERNA.BRASILEIRARA MODERNA.BRASILEIRARA MODERNA.BRASILEIRA. Londres: Phaidon Prees Limited, 2004.
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A Casa das Canoas não é episódio isolado na evolução das casas de Niemeyer, a “forma livre”
ou “orgânica” é explorada pelo menos desde os projetos da Pampulha (1940-1946). Mas sempre
como um elemento de contraponto ao regular/ortogonal, como uma base expandida, ou como um
mezanino curvo, uma circulação vertical. [FIG 23.40, 23.41] [FIG 23.40, 23.41] [FIG 23.40, 23.41] [FIG 23.40, 23.41] [FIG 23.40, 23.41] O termo forma livre não é adequado
pois estas formas foram geradas geometricamente, por segmentos de reta e arcos que tem ângulo,
comprimento, centro, etc.

O exemplo mais citado é a marquise da Casa do Baile (1940-1942) contraponto ao tambor
cilíndrico fechado do salão, outro precedente a apontar é a base expandida que envolve uma piscina
no térreo do hotel Quitandinha de Petrópolis. (1950) [FIG 23.42][FIG 23.42][FIG 23.42][FIG 23.42][FIG 23.42]

As casas Ermiro de Lima (1952) e Dalva Simão (1953), foram o ensaio de uma solução que
inverteu a ordem mais lógica e tradicional entre os pavimentos e tirou partido de uma cobertura solta
sobre algumas paredes curvas, colunas metálicas e vidro.

O contexto internacional, no início dos anos 50 apresenta dois projetos referenciais conhecidos
como “casas de vidro”.

A casa que Mies van der Rohe projetara para a médica americana Edith Farnsworth, em Plano
Illinois (1945-1950) [FIG 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47] [FIG 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47] [FIG 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47] [FIG 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47] [FIG 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47] e a casa própria de Philip Johnson
(1949) em New Canaan, Connecticut. [FIG 23.48, 23.49, 29.50, 29.51][FIG 23.48, 23.49, 29.50, 29.51][FIG 23.48, 23.49, 29.50, 29.51][FIG 23.48, 23.49, 29.50, 29.51][FIG 23.48, 23.49, 29.50, 29.51]

Sobre a Farnsworth:

El emplazamiento de la obra es en un terreon llano, proclive a inundarse al crecer el rio que se

vislumbra través de la vegetación. El porche de entrada se apropria de un porcentaje de la

superficie total cercano a 30%. Un volumen único totalmente acristalado, dividido por dentro en

dos porciones desiguales mediante una caja de madera que encerraba todos los servicios, la

cocina, el baño, el equipo de alta fidelidad y el espacio de almacén, satisfizo punto por punto el

programa de un casa para una persona soltera. La Casa Farnsworth redefinió el espacio interior

doméstico con un originalidad sin parangón en este siglo. En realidad, no es demasiado correcto

hablar de interior, quizás mejor hacerlo de un espacio cuyas exigencias de equipo se agrupan

dentro de una caja alargada que lo subdivide y además le suministra un fondo a cada uno de los

espacios resultantes, en tanto que el frente de los mismos lo brinda el paisaje exterior. La influencia

exercida por esta obra alcanzó cotaas increíbles, pués afectó al tratamiento de las cocinas y de

los muebles empotrados, a laidea de casa como una propuesta arquitetónica sencilla, jamás

complexa, al fomento de la claridad constructiva y de la sobriedad en las soluciones, y al logro

de mantener el control sobre las instalaciones. La Casa Farnsworth, irrepetible, concentra toda

la capacidad del moderno para inventar iconos.30

Johnson ao publicar o projeto, com extensa memória ilustrada por referências e com sua
documentação, assume a Farnswoth como a mais forte: [FIG 23.52, 23.53, 23.54, 23.55][FIG 23.52, 23.53, 23.54, 23.55][FIG 23.52, 23.53, 23.54, 23.55][FIG 23.52, 23.53, 23.54, 23.55][FIG 23.52, 23.53, 23.54, 23.55]

The idea of a glass house comes from Mies vander Rohe. Mies had mentioned to me as early as

1945 how easy it would be to build a house entirely of large sheets of glass. I was sceptical at the

time, and it was not until i had seen the sketches of the Farnsworth House that I started the three-

year work of designing my glass house. My debt is therefore clear, in spite of obvious difference

in composition and relation to the ground. Many details of the house are adaoted from Mies’

work, especially the corner treatment and the relation of the column to the window frames. This

use of standard steel sections to make a strong and at the same time deorative finish to façade

design is typical of Mies’Chicago work. Perhaps if there is ever to be “decoration” in our

architecture it may come from manipulation of stock structural elements such as this (may not

Mannerism be next?). Except for the cylinder, teh plan of the house is Miesian. The use of 6 foot

closets to divide yet the unite space is his. The relation of cabinets to the cilinder, however, is

more “painterly” than Mies would sanction31 .

30 DUNSTER, David. Cien casas unifamiliares de la arquitetura del siglo XXCien casas unifamiliares de la arquitetura del siglo XXCien casas unifamiliares de la arquitetura del siglo XXCien casas unifamiliares de la arquitetura del siglo XXCien casas unifamiliares de la arquitetura del siglo XX. México: Gustavo Gili, 1994. p90.
31 JOHNSON, Philip. House at New Canaan, Connecticut. Architecture Review.Architecture Review.Architecture Review.Architecture Review.Architecture Review. September, 1950, p.152-159.
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Além dela figuram como referência: Le Corbusier, para o caminho de pedestres entre as duas
casas; Mies e Theo van Doesburg para o arranjo ortogonal e assimétrico dos edifícios e da estátua; à
arquitetura Grega e sua análise de encaminhamentos oblíquos feita por Choisy, “The grouping of my
buildings follows Choisy”; Ao Neoclássico romântico de Karl Friedrich Schinkelpela relação como sítio
e a colocação da casa entre um plano gramado e um encosta e finalmente a Boullé e Ledoux pela
simplicidade formal aplicada nos edifícios. Johnso refere-se à edifícios pois além do pavilhão de vidro
havia a casa dos hóspedes, separada deste.

Niemeyer tomou conhecimento das duas “casas de vidro” quando estas foram expostas durante
a primeira Bienal de São Paulo em 1951, onde encontrou Johnson pessoalmente.32

A distinção entre os três projetos em termos de contexto e a natureza do cliente é grande. As
americanas instalam-se em grande gramados planos, a casa da Canoas em terreno bastante acidentado
com vista para o mar e sob a inclemência do sol tropical. A Dra. Edith Farnsworth era solteirona e
solitária, Johnson solteiro e bon vivant e Niemeyer boêmio, casado, pai e avô.

Mies resolve caixa de vidro em prisma puro com varanda e uma plataforma desencontrada, a
planta organiza-se perifericamente entorno de um volume interno que acomoda, lareira, banheiros e
cozinha. A casa não toca o solo, a impressão é de um pequeno templo.

A caixa de vidro de Johnson é mais pura, sem recuos ou avanços. A planta é aberta definindo
um espaço interno livre e de forro plano, pontuado por biombos, armários, bancadas e mobiliário,
desenhado por Mies. A exceção é banheiro e a lareira dentro de um cilindro, de tijolos. O quarto de
hóspedes na verdade é um volume autônomo de planta celular, revestido com tijolos e colocado de
maneira a preservar a privacidade, com suas janelas voltadas no sentido contrário da casa. O terceiro
elemento é uma piscina com escultura à frente da casa, que tem as suas costas um pequeno talude.

A piscina colocada sobre a grama é o foco para quem chega de carro vindo do alto da propriedade
e o estaciona em área específica ao ar livre. A casa de vidro fica à esquerda e a de hóspedes à direita,
unidas por estreitos caminhos sobre área gramada. O local onde Johnson situa seu pavilhão é fruto da
modificação da topografia, um platô envolto por vegetação. [FIG 23.56][FIG 23.56][FIG 23.56][FIG 23.56][FIG 23.56]

O modelo lançado por Mies é desenvolvido por Johnson e reinterpretado por Niemeyer,
especialmente na maneira como se articulam os percursos de acesso e se modifica a topografia.

O sítio da casa de Niemeyer, como dito anteriormente, é delimitado por uma curva da estrada
das Canoas, entre as cotas 205 e 230 acima do nível do mar. [FIG 23.57] [FIG 23.57] [FIG 23.57] [FIG 23.57] [FIG 23.57] A estratégia de implantação
é similar, o veículo contorna parte da curva e entra na área externa reservada aos carros, daí a pé
percorre-se um caminho estreito e sinuoso, para cerca de 5 metros abaixo chegar até a cota do
pavimento superior. [FIG 23.58, 23.59, 23.60, 23.61] [FIG 23.58, 23.59, 23.60, 23.61] [FIG 23.58, 23.59, 23.60, 23.61] [FIG 23.58, 23.59, 23.60, 23.61] [FIG 23.58, 23.59, 23.60, 23.61] Esse nível é uma grande laje que forma
uma plataforma o “aproveitamento lógico da conformação do terreno evitando cortes e aterros
desnecessários”. O seu lado esquerdo encontra o terreno enquanto o direito fica livre e sua borda
sinuosa é sustentada por arrimo revestido com pedras. [FIG 23.62, 23.63, 23.64][FIG 23.62, 23.63, 23.64][FIG 23.62, 23.63, 23.64][FIG 23.62, 23.63, 23.64][FIG 23.62, 23.63, 23.64] Entre borda e
estrada o intervalo é uma espécie de fosso, uma ponte [FIG 23.65, 23.66][FIG 23.65, 23.66][FIG 23.65, 23.66][FIG 23.65, 23.66][FIG 23.65, 23.66] o atravessa permitindo
mais um acesso na mesma cota da plataforma; no seu início, na rua, a escultura em bronze de um
anjo; na outra extremidade duas ninfas se beijam. [FIG 23.67, 23.68] [FIG 23.67, 23.68] [FIG 23.67, 23.68] [FIG 23.67, 23.68] [FIG 23.67, 23.68]

Pelo caminho ou pela ponte, o ponto de chegada é o mesmo e a primeira visão é da piscina, em
formato de gota com a pedra de granito que dela emana, o único resquício da natureza modificada.
[FIG 23.69, 23.70][FIG 23.69, 23.70][FIG 23.69, 23.70][FIG 23.69, 23.70][FIG 23.69, 23.70] Na sua borda está uma escultura de Ceschiatti, de uma mulher nua esculpida
em pedra. [FIG 23.71, 23.72][FIG 23.71, 23.72][FIG 23.71, 23.72][FIG 23.71, 23.72][FIG 23.71, 23.72] A laje branca e plana cobre o salão principal, um palio33 , de planta
aberta, onde as extremidades recebem a sala, o jantar e a cozinha, e o miolo é livre [FIG 23.73,[FIG 23.73,[FIG 23.73,[FIG 23.73,[FIG 23.73,
23.74, 23.75] 23.74, 23.75] 23.74, 23.75] 23.74, 23.75] 23.74, 23.75] permitindo a passagem e liberando a vista para o mar. [FIG 23.76] [FIG 23.76] [FIG 23.76] [FIG 23.76] [FIG 23.76] Trespassado o

32 ZEIN, Ruth Verde. Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha.Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha.Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha.Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha.Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha. Dissertação de
Mestrado. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2000. p.82
33 Segundo Houaiss: sobrecéu portátil, sustentado por varas.
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interior a única linha reta da composição (neste nível ) é a borda e o peitoril que acompanha o
horizonte e insinua a solução mais linear do pavimento inferior. [FIG 23.77, 23.78][FIG 23.77, 23.78][FIG 23.77, 23.78][FIG 23.77, 23.78][FIG 23.77, 23.78]

Para chegar nele é preciso encontrar a escada atrás da rocha, [FIG 23.79, 23.80] [FIG 23.79, 23.80] [FIG 23.79, 23.80] [FIG 23.79, 23.80] [FIG 23.79, 23.80] é um lance
único quase paralelo à declividade natural do terreno. Ela desemboca em uma sala de leitura que
funciona como distribuição [FIG 23.81, 23.82, 23.83] [FIG 23.81, 23.82, 23.83] [FIG 23.81, 23.82, 23.83] [FIG 23.81, 23.82, 23.83] [FIG 23.81, 23.82, 23.83] para um quarto menor com banheiro e mais
adiante para os três quartos com suítes que se voltam para o sul. [FIG 23.84, 23.85, 23.86] [FIG 23.84, 23.85, 23.86] [FIG 23.84, 23.85, 23.86] [FIG 23.84, 23.85, 23.86] [FIG 23.84, 23.85, 23.86] Sua
organização celular e posição reconhecem o caráter de privacidade e recolhimento à intimidade. Do
mesmo modo que Johnson ao isolar e tratar o volume da casa de hóspedes predominantemente
opaco.

A nocão de “composição incoerente” entre os dois pavimentos, [FIG 23.87] [FIG 23.87] [FIG 23.87] [FIG 23.87] [FIG 23.87] cai por terra
quando analisadas todas as variáveis: a posição da rocha e da escada, o prolongamento da plataforma
após o salão criando uma varanda para apreciar a vista, e principalmente a posição das curvas de
nível. Incoerente não adequada sim.

A casa das Canoas é sem dúvida uma obra-prima. Foi, é e sempre será polêmica, passou por
pequenas reformas34 , naturais para uma obra que já tem seus 50 anos e que não modificaram a sua
essência.

Esta lá, no meio da floresta da Tijuca, pública e aberta à visitação35 abrigando algumas instalações
da Fundação Oscar Niemeyer.

34 Com base nas fotos de época verifica-se a retirada dos biombos sob as varandas, substituição do piso externo junto da
piscina, pintura que mudou as cores originais das paredes curvas, etc.
35 A casa foi visitada pelo autor em Março de 2004, o restante do levantamento fotográfico, não apresentado está nos
anexos deste trabalho.
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