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A Arquitetura Moderna Brasileira no Sul trilhou caminhos
caprichosos, por vezes limitados pelas idiossincrasias
locais, restrições econômicas e particularidades culturais;
e por outro lado temperada pela condição geográfica e
mesológica, distinta do centro do país. Ainda assim, a
pauta das tradicionais escolas modernas brasileiras se fez
presente, não sem passar pelo crivo da cultura local nos anos
1950/1970, ou em condição linear, através das relações de
influência entre centro e periferia, ou em paralelismo, através
das interpretações locais do Movimento Moderno. Os anos
1970 foram do concreto à vista, do construtivo como critério,
do bruto como estética, associado à escola paulista que,
segundo SANVITTO (1994), iniciou seu desenvolvimento na
segunda metade dos anos 50 e teve como um dos expoentes
o edifício que abriga a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo (1961) de Vilanova Artigas. No
Sul, apropriado com sutis diferenças, de um concreto nem
sempre cru, com a viga como elemento formal e do bruto
ordenado que teve como uma das origens locais os edifícios
para a Refinaria Alberto Pasqualini de 1962.
Projeto de Cláudio Araújo e Cláudia Obino Corrêa, a
Câmara de Vereadores inseriu-se nesse contexto, exibindo
características de vertente construtiva e representando
uma fase madura da produção moderna local. Sucedendo
algumas obras representativas promovidas pelo poder
público, como os projetos de Fayet, Araújo, Moojen e Pereira
para a Petrobras, o edifício sede do legislativo de Porto Alegre

é colocado em terreno de aterro sobre o Guaíba, junto ao
bairro Praia de Belas. Dessa forma, simboliza a intenção de
criar tecido urbano da cidade utilizando princípios modernos,
expostos no Plano Paiva de 1959.
O abandono ao qual o edifício ficou sujeito durante décadas
pode significar um paralelo com o descrédito a que ficou
exposta a arquitetura moderna após um período de
ascensão. Apesar das circunstâncias e dos castigos que o
tempo sem uso o impôs, as características e a qualidade das
decisões arquitetônicas tomadas no projeto possibilitaram ao
edifício a superação dessas condições. O edifício se coloca
de forma clara e sóbria na paisagem urbana, demonstrando
a força necessária para sua permanência.
Palavras-chave: Câmara de Vereadores de Porto Alegre;
arquitetura moderna brasileira no Sul; Cláudio Araújo;

Abstract

Brazilian Modern Architecture in the South followed capricious
paths, sometimes limited by local idiosyncrasies, economic
restrictions and cultural particularities ; and on the other hand
“tempered” by the geographical and mesological condition ,
different from the center of the country. Even so, the agenda of
traditional modern Brazilian schools was present, not without
going through the sieve of local culture in the 1950s/1970s,
either in a linear condition, through the influence relations
between the center and the outskirts, or in parallelism,
through local interpretations of the Modern Movement. The
1970s were about the concrete in sight, the constructive as
a criterion, the crude as aesthetics, associated with the São
Paulo school which, according to SANVITTO (1994), began
its development in the second half of the 1950s and had as
one of the exponents the building that houses the Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(1961) of Vilanova Artigas. In the South, appropriated with
subtle differences, of a concrete not always raw, with the
beam as a formal element and the ordered crude that had as
one of the local origins the buildings for the Alberto Pasqualini
Refinery of 1962.
Project by Cláudio Araújo and Cláudia Obino Corrêa,
the Câmara de Vereadores inserted itself in this context,
exhibiting constructive characteristics and representing a
mature phase of modern local production. Following some
representative constructions promoted by the government,
such as the projects by Fayet, Araújo, Moojen and Pereira for

Petrobras, the Porto Alegre legislative headquarters building
is placed on a landfill site on the Guaíba river, next to the
Praia de Belas neighborhood . In this way, it symbolizes the
intention to create the urban web of the city using modern
principles, exposed in the Paiva Plan of 1959.
The abandonment to which the building was subjected for
decades may mean a parallel with the discredit to which
modern architecture was exposed after a period of ascension.
Despite the circumstances and the punishments that the
time without use imposed, the characteristics and quality
of the architectural decisions made in the project enabled
the building to overcome these conditions. The building is
placed in a clear and sober way in the urban landscape,
demonstrating the necessary strength for its permanence.
Key words: Câmara de Vereadores de Porto Alegre; Brazilian
Modern Architecture in the South; Cláudio Araújo;
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Introdução

Apresentação do Tema

social trazia uma visão de otimismo, de mudança, de evolução. O

Deslocada do eixo Rio-São Paulo, a cidade de Porto Alegre
apresenta uma produção arquitetônica moderna relevante,
com características que se revelam distintas do que se
convencionou chamar de Arquitetura Moderna Brasileira¹.
Esta última executada majoritariamente, em uma primeira
fase, no Estado do Rio de Janeiro, teve como marco inicial
o edifício do Ministério da Educação (1936) de Lucio Costa
e equipe, e se tornou o símbolo da arquitetura de um país
com dimensões continentais.
As tendências da arquitetura local são abordadas
por MARQUES (2002) no livro intitulado “A revisão do
movimento moderno? Arquitetura no Rio Grande do Sul
nos anos 80”². Nele são contextualizas as primeiras
realizações no Estado, citando-se alguns nomes pioneiros
da arquitetura moderna gaúcha –conhecidos como a
primeira geração de arquitetos modernos³– e sinalizada
a existência de uma resistência à aceitação da vanguarda
moderna – influenciada por fatores socioculturais. Se
reconhece a influência da escola carioca desta fase inicial,
com as primeiras obras na década de 19504, que refletem
os anseios de uma sociedade que passou a valorizar a
arquitetura moderna como símbolo de uma transformação:

desejo de progresso, de renovação urbana, de modernização, de

“No Estado, como em boa parte do mundo, o Movimento Moderno
significou um movimento de vanguarda, impregnado de ideologismos e
desejo de renovação social e estética e a sua propagação no contexto

desenvolvimento tecnológico, de novos equipamentos, de edifícios
modernos foi muito mais que o anseio de uma vanguarda artística,
mas um conjunto de valores que se estabeleceu no âmago da
sociedade(...)”, (MAQUES, 2002).

Demétrio Ribeiro recorda a criação da faculdade de
Arquitetura da UFRGS em 1952 e a Fundação do Instituto
de Arquitetos do Brasil Departamento do Rio Grande do
Sul (IAB-RS) em 1945 como “ações e esforços que se
confundem com as vanguardas da arquitetura moderna
no Sul”, (MARQUES, 2002). MARQUES faz conexões
com o Estilo Internacional de tendência miesiana, com a
arquitetura paulista com viés brutalista de Vilanova Artigas
e a produção local das décadas seguintes.

As características da Arquitetura Moderna Brasileira no Sul foram objeto de pesquisa
dos autores MARQUES e LUCCAS, que buscaram aprofundar o estudo da produção
local.
2
O livro é a publicação da dissertação de mestrado do autor, defendida em 1999 no
Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, intitulada ‘Arquitetura Contemporânea no Rio Grande do Sul: Mudanças
de Paradigmas nos anos 1980’, orientada pelo Prof. Dr. Elvan Silva.
3
Nomes como Edgar Graeff, Roberto Félix Veronese, Demétrio Ribeiro, Carlos Alberto
Holanda Mendonça, Fernando Corona e Edvaldo Pereira Paiva.
4
Obras como o Edifício Santa Terezinha (1950) de Holanda Mendonça, Edifício Esplanada
(1952) de Román Fresnedo Siri e o Palácio da Justiça de Luiz Fernando Corona (1953).
1
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Tema da tese de doutorado de LUCCAS, a comparação
com a produção das escolas carioca e paulista sugere as
condições que tornaram a produção local distinta. Entre elas
estão as diferenças climáticas - como as grandes variações
térmicas – modo de viver do povo gaúcho - mais contido
e não afeito a extravagâncias – atividades econômicas
desenvolvidas no Estado, ausência da tradição barroca,
distância do mar e clima quente – convidativo à descontração
–influência de Montevideo5 e da imigração alemã.
“Contrariamente à promessa de indeterminação formal implícita na
arquitetura moderna, a produção local dos anos cinquenta e parte de
sessenta experimentou uma restrição de repertório e soluções utilizadas,
onde os padrões e métodos operativos ditados pela vertente corbusiana e
mais tarde miesiana, resultaram comumente em uma arquitetura concisa,

– formaram uma produção consistente e apesar das
influências recebidas do eixo Rio-São Paulo e do Uruguai,
desenvolveram um modo próprio de projetar e construir,
incorporando as referências, que foram metabolizadas à
realidade sul brasileira. O autor expõe, também, o que acredita
serem as características regionais da arquitetura moderna
local que a fizeram se distanciar da produção nacional:
rigor, racionalidade, economicidade, tectonicidade – onde
a estrutura e construção nasce indissociada da intenção
formal e funcional do projeto –, criterioso atendimento do
programa, ordem e controle compositivo. A materialidade
e estrutura são protagonistas. A sofisticação formal em
que a estrutura representa a peça lógica do sistema e boa
parte dos equipamentos são construídos conjuntamente,
transcendendo formalismos gratuitos.

de qualidade média, atingindo em alguns exemplos uma elegância que
não pode ser negada. O sucesso atingido a partir desse ponto de vista
deve ser debitado a uma estratégia que se privou de correr riscos com
a utilização de formas livres, restringindo-se à uma vereda standard, às
composições simples e precisas organizadas sobre a preferência de
geometrias ortogonais, que dispunham do uso correto de uns poucos
elementos e materiais eleitos”, (LUCCAS, 2014).

MARQUES (2012)6 assume que as características
encontradas nas realizações arquitetônicas locais, com
análises aprofundadas nas obras de Fayet, Araújo e Moojen
– tema desenvolvido em sua pesquisa de doutorado

Professores como Demétrio Ribeiro, Edvaldo Pereira Paiva e Ubatuba de Faria tiveram
formação no Uruguai.
6
Tese de doutorado defendida em 2012 no mesmo programa, que contextualiza e analisa
a produção dos arquitetos gaúchos Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Araújo e Moacir
Moojen Marques, orientada pelo Prof. Dr. Carlos E. D. Comas.
5
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Figura 1. Edifício Santa Terezinha, Porto Alegre, 1950. Holanda de Mendonça. Fonte:
Acervo João Alberto Fonseca da Silva/FAU UniRitter.

Figura 2. Edifício Esplanada, Porto Alegre, 1952. Román Fresnedo
Siri. Fonte: Flickr, foto de Marcelo Donadussi.

Figura 3. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 1958. Fonte: Arquivo da Assembleia Legislativa.
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Apesar das semelhanças de programa e presença de
elementos que remetem à identidade plástica da escola
carioca na fase inicial, segundo LUCCAS (2004), as
divergências de sítio constituem alterações importantes nas
relações entre edifício e cidade e parcialmente justificam as
dissidências da arquitetura moderna gaúcha. Esta distinção
da malha da urbana, entre muitas outras climáticas e
culturais, exemplificam alguns dos condicionantes que
fizeram a diferenciação dos edifícios aqui localizados.
“As casas e edifícios modernos que compuseram o tecido de Porto
Alegre adotaram soluções que demonstram a força das prescrições
socioculturais sobre a arquitetura local, produzindo um efeito semelhante
à normativas legais. Uma arquitetura que se manteve contingente aos
alinhamentos e divisas, a partir do parcelamento do solo em lotes
reduzidos e da alta densidade construtiva permitida – uma das mazelas

desenvolvimento da arquitetura moderna porto-alegrense
também se deu neste período, como Azevedo Moura &
Gertum, Mello Pedreira, Aydos e Cia., Azevedo, Bastian &
Castilhos e Construtora Helmut Petry (LIMA, 2005).
O exponencial crescimento demográfico e o desenvolvimento
da cidade, com seu núcleo historicamente ligado a área
portuária, influenciaram a sequência de aterros executados
nas margens do Guaíba. Iniciados no século XIX8, um destes
aterros ocupa a posição tabula rasa do urbanismo, almejado
pelo Plano Paiva de 1959, onde foi desenvolvido o projeto
do bairro moderno Praia de Belas, baseado nos princípios
da Carta de Atenas9. Porto Alegre desenvolveu uma relação
real e simbólica com o rio, com a cidade avançado sobre ele.
Determinado local deste aterro se tornou o sítio de edifícios
que comporiam o centro administrativo do município,
incluindo a Câmara de Vereadores.

da arquitetura produzida na cidade nessa primeira fase”, (LUCCAS,
2004).

LIMA (2005)7 discorre sobre o período que compreende as
décadas de 40 e 60, quando houve um elevado percentual
de crescimento populacional da cidade, ocasionando
um aumento da demanda por moradias. Reflexo disto,
são os muitos edifícios de apartamentos construídos na
década de 1950, a grande maioria reproduzindo elementos
presentes na escola carioca. O surgimento de grandes
nomes de construtoras e incorporadoras importantes no

Tese de doutorado defendida na Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul em 2005,
abordando as transformações urbanas que Porto Alegre atravessou principalmente na
década de 1950.
8
Edifícios emblemáticos como o Mercado Público, Paço Municipal, Museu de Arte do Rio
Grande do Sul e Casa de Cultura Mário Quintana estão em terreno de aterro.
9
Manifesto desenvolvido no IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna que
preconiza diretrizes do urbanismo moderno.
7

As edificações, sendo os prédios públicos localizados
no pretendido Centro Administrativo ou as construções
destinadas a habitação localizadas no bairro Praia de Belas,
estão inseridas em um local que representa a materialização
das intenções modernas da época e de certa forma carregam
esta carga simbólica.
Em 1958 foi realizado o concurso para o projeto da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, vencido por
Wolfgang Schöedon e Gregório Zolko. LUCCAS (2010)
afirma que o projeto vencedor foi um ‘ponto de inflexão’
na arquitetura moderna local, que passava a dividir espaço
com uma arquitetura sem a matriz corbusiana e os traços
autóctones responsáveis por seu êxito internacional. Como
uma espécie de marco, houve um “deslocamento do
centro de gravidade do Rio de Janeiro para São Paulo”.
Algumas características presentes em obras neste período
de transição são abstração, neutralidade, universalidade,
inserção de materiais industrializados e serialidade.
Já MARQUES (2012) entende que o episódio do concurso
da Assembleia Legislativa não teria sido uma fratura, mas
um ajuste nos rumos ditados pela vocação da arquitetura
gaúcha, segundo o autor:

MARQUES defende que a transição também ocorreu no
âmbito nacional, sendo o cenário político com Juscelino
Kubitschek à frente da república, e o programa de
crescimento “50 anos em 5”, como pano de fundo para a
troca de um modelo hegemônico da escola carioca para
um construtivismo com identificação com o concretismo e
brutalismo que surgiam em São Paulo. O período também
foi influenciado por tendências neoplásticas, pela arquitetura
abstrata de Mies van der Rohe e arquitetura produzida na
costa oeste americana (MARQUES, 2012). A residência
David Kopstein de Cláudio Araújo (1965) e o edifício FAM, de
Carlos M. Fayet, Cláudio Araújo e Moacyr Moojen Marques
(1964), exibem algumas características desta fase transitória,
com influências na obra de Mies van der Rohe e na obra
madura de Le Corbusier.
“Na verdade, a jovem arquitetura moderna gaúcha erudita, para o bem ou
para o mal, sempre parcimoniosa com extremismos formais, mudanças
bruscas de referenciais ou mesmo ditames de moda, tanto segui com
certa afinidade a determinados critérios de projeto, adotados pela escola
carioca, quanto observava as mesmas fontes da arquitetura paulista,
equilibrando manifestações formais cujas referências podiam estar a
poucos quilômetros, em território brasileiro, ou a muitos, no estrangeiro”,

“O concurso do Palácio Legislativo em Porto Alegre de fato emblematiza

(Marques, 2012).

um momento representativo, de aparente inflexão na arquitetura
moderna no sul do Brasil, ainda que os câmbios acusados já estivessem
em marcha pela própria natureza da arquitetura gaúcha”.

Segundo LUCCAS (2015), do final dos anos 1960 e início dos
anos 1970, é possível identificar feições de uma arquitetura
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brutalista10 na cidade de forma mais clara, filiada à escola
paulista.
“Paralelamente

à

preferência

pelos

materiais

industrializados,

estandardizações, soluções construtivas e arranjos compositivos
da tendência introduzida na cidade no final dos anos cinquenta, uma
produção de feições brutalistas se constituiu gradualmente nos anos
sessenta, acentuando a exploração formal da estrutura e a exposição do
concreto, tijolos e outros materiais”, (LUCCAS, 2015).

Se os anos 1960 concentram obras com soluções híbridas
das duas escolas modernas nacionais mais reconhecidas, os
anos 1970, segundo Luccas, demonstram maior proximidade
com as bases paulistas. Composta por duas tendências
distintas: uma leve, standard, com projetos sistêmicos e
replicáveis; outra brutalista e artesanal, cada uma com suas
respectivas nuances. Estas características estão presentes
nos projetos de Vilanova Artigas, Carlos Cascaldi, Paulo
Mendes da Rocha, entre outros. Algumas características do
contexto da época, com o “milagre econômico” de pano de
fundo, são influências para a realização de edifícios bancários
com linguagem brutalista vista primeiro em São Paulo, e, logo
em seguida, chegando a Porto Alegre. Foi um período de
afirmação da arquitetura moderna, com grandes obras que
mostraram fascínio pelas megaestruturas (LUCCAS, 2015).
Neste contexto insere-se a realização dos projetos para a
obra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

Brutalismo, nesta dissertação, adota a definição de Reyner Banham, que utiliza o termo
Novo Brutalismo em seu livro The New Brutalism: Ethic or Aesthetic de 1966 para se referir
aos trabalhos de Alice e Peter Smithson com a valorização da ética como um conceito, e
que resultaria na estética de sua arquitetura, com a utilização dos materiais em seu estado
bruto.

10

Figura 4. Loja Senador, Porto Alegre, 1960. Fonte: Vitruvius, 2016.

Cláudio Araújo, o personagem e sua importância
Regional e Nacional
Cláudio Luiz Gomes de Araújo nasceu em Pelotas em 02
de junho de 1931. Desde sua infância teve contato com
a construção civil, através das atividades realizadas por
seu pai. Formou-se em 1955 na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, compôs sociedades, trabalhou em
projetos de diferentes programas e escalas, com ênfase
na arquitetura de interiores no início da carreira. Participou,
venceu e foi membro de júri de diversos concursos. Foi
presidente do IAB-RS e professor nos cursos de arquitetura
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Centro
Universitário Ritter dos Reis.
Marques, em sua pesquisa de doutorado, documentou e
detalhou pormenorizadamente a trajetória de Araújo, através
de entrevistas e acesso a documentação disponibilizada
pelo próprio arquiteto e familiares11. Em uma breve
retomada, é importante ressaltar pontos de sua trajetória
para a compreensão das circunstâncias que culminaram
nos seus projetos, especificamente no edifício da Câmara
de Vereadores.
Integrante da segunda geração de arquitetos modernos
no Sul, Araújo construiu consistente atividade profissional,
transitando por diferentes modalidades de encargos,
marcada no início pela arquitetura de interiores. Iniciou
profissionalmente antes mesmo de formado12, quando
estabeleceu sociedade com Carlos Mancuso, que perdurou

Figura 5. Móveis para escritório, Móveis Contemporâneos, década de
1960. Fonte: Vitruvius, 2016.

após a conclusão da graduação. Dentre os projetos
desenvolvidos na sociedade, os edifícios em altura Pioneiro
(1955) em Porto Alegre, e Feliciano Xavier (1960) em Pelotas,
são experimentais na adoção de uma linguagem moderna na
obra do arquiteto, que ainda apresentava filiações estilísticas
ditas de transição ou protomodernas, como o racionalismo
simplificado utilizado por construtoras (MARQUES, 2012).
Sequencialmente, projetou para distintos programas e escalas
em Porto Alegre e no interior do Estado, com destaque para
projetos de interiores. Se destacam os Quatro Magazines,
Senador (1960), Ibraco (1961), Norvic (1961) e Casa de
Câmbio e Agência de Turismo (1961), todos em Porto Alegre.
O interesse pela arquitetura de interiores e padronização de
mobiliário acompanhou Araújo e se materializou na parceria
formada com a Móveis Contemporâneos de Heinz Agte,
empresa de que posteriormente se tornou arquiteto.

Trajetória detalhada no Volume 3 - Capítulo I da Tese Fayet Araújo e Moojen – Arquitetura
Moderna Brasileira no Sul 1950/1970 de Sergio M. Marques, 2012.
12
Antes da conclusão do curso, Cláudio Araújo trabalhou como desenhista de Edgar Graeff
e desenhou um clube em Alegrete para Demétrio Ribeiro, além do desenvolvimento de
aeromodelos. MARQUES, 2012.
11
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Figura 6. Refinaria Alberto Pasqualini – REFAP, Canoas, 1962. Carlos M. Fayet, Cláudio
Araújo, Moacyr Moojen Marques e Miguel Pereira. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Em 1960, em parceria com Mancuso, Araújo projetou a
Colônia de Férias do Banco Agrícola Mercantil - AGRIMER,
em Tramandaí. Seria a primeira experiência de Araújo com
elementos pré-moldados. O sistema de pré-fabricação,
utilizado primeiramente por Araújo na Colônia de Férias do
AGRIMER, foi um certo antecedente da Refinaria Alberto
Pasqualini (REFAP) e uma das primeiras experiências do país
(MARQUES, 2012).
Em 1962, junto com Moacyr Moojen Marques, Carlos
Maximiliano Fayet e Miguel Pereira, recebeu o encargo
para o projeto da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em
Canoas. Esse grupo deu origem à Equipe de Arquitetos13
que de certa forma dá a arrancada na natureza técnica e
rigor projetual da obra de Araújo. O vínculo formado neste
encargo renderia muitos trabalhos futuros. Os projetos para a
Petrobras iniciaram com a autoria em coletivo, porém, como
exposto por MARQUES, cada edifício recebeu coordenação
de um arquiteto. Araújo foi o responsável pelas edificações
que abrigam Administração e Superintendência, este último
particularmente apresenta um partido muito semelhante ao
adotado na Câmara de Vereadores– paralelo apresentado
nos capítulos seguintes.
A Equipe de Arquitetos projetou também o Terminal Almirante
Soares Dutra (TEDUT) para a Petrobras, em Osório em 1966.
As obras ocorreram concomitantemente com as obras da
REFAP. Este encargo simbolizou a ideia de modernidade
e progresso que a estatal desejava transmitir, assim como

outras obras emblemáticas da vanguarda brasileira, como
o conjunto da Pampulha, o MESP e a própria capital
federal. A importância e magnitude dos projetos indicavam
a necessidade de uma representatividade simbólica. Os
projetos para a refinaria trariam para o Estado uma obra de
representatividade nacional e oportunizaria uma experiência
basilar para a Arquitetura Moderna Brasileira no Sul.
“Na carona do espírito desenvolvimentista e da independência
energética, a Petrobrás enxergava na construção de suas instalações
a oportunidade de constituir uma imagem pública de modernidade
signatária da identidade nacional almejada”, (MARQUES, 2012).

A indicação dos arquitetos para o trabalho foi feita pelo IAB/
RS. O funcionário da Petrobras José Carlos Wellausen,
colega de Araújo na graduação, teve influência na escolha
em função de afinidades políticas. A decisão foi respaldada
também pela ideia de que os arquitetos seriam atuantes em
diversas frentes: como atividades intelectuais na universidade,
engajamento com atividades sindicais. A escolha deu-se
também pela identificação dos mesmos com o modelo de
uma arquitetura moderna que simbolizaria inovação formal e
tecnológica almejada.

O grupo foi formado para os encargos da Petrobras, não constituindo pessoa jurídica,
mantendo o conceito de arquitetos autônomos reunidos. (MARQUES, 2012).
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Figura 7. Terminal Marítimo Almirante Soares
Dutra – TEDUT, Osório, 1966. Carlos M. Fayet,
Cláudio Araújo e Moacyr Moojen Marques.
Fonte: Marques, 2012.

As obras da REFAP foram um dos encargos mais importantes
no cenário da arquitetura moderna nacional no período.
Dentro da ideia de um país grande representado por uma
modernidade, sendo o ato inaugural o edifício Ministério da
Educação e Saúde, os projetos para a Petrobras simbolizam
também a imagem de desenvolvimento do país, almejada
pelo meio cultural e poder público.
Após a conclusão destes trabalhos, Fayet e Araújo seguiram
adotando, em concordância com Moojen e Pereira, a
denominação de Equipe de Arquitetos para sua sociedade,
que permaneceu até o falecimento de Fayet em 2007. Marca
esta nova composição societária o projeto para o Central de
Abastecimento de Porto Alegre (CEASA), de 1970, de autoria
de Carlos M. Fayet, Carlos E. Dias Comas e Cláudio Araújo,
e dos engenheiros Eládio Dieste e Eugênio Montañez. O
projeto incorpora abóbadas de cerâmica armada, elemento
simbólico da obra de Dieste.
Em programa fabril, no projeto da Memphis S.A. Industrial
(1976) em parceria com Cláudio Obino Frota e colaboração
de Eládio Dieste é verificada a presença da tecnologia da
cerâmica armada. No caso da Memphis, a estratégia foi
transformada para utilização em forma de cúpula nas
estruturas de cobertura – como analisado no terceiro capítulo.
Araújo atuou com excelência na prática do ofício, sendo um
dos nomes mais importantes da arquitetura moderna gaúcha,
com projetos reconhecidos nacional e internacionalmente.
Em depoimento a Sergio M. Marques em maio de 2002,

Figura 8. Portaria, Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra – TEDUT, Osório,
1966. Carlos M. Fayet, Cláudio Araújo e Moacyr Moojen Marques. Fonte:
Marques, 2012.

no período da realização da tese 'Fayet, Araújo e Moojen',
declarou:
“Como linha de conduta, poderia dizer da preocupação de perseguir as
soluções simples, claras e honestas, sem cair em tentações. Respeitar
o vizinho, o entorno, a cidade, a memória e a honestidade dos jovens
que já foram Modernos, hoje são PÓS e amanhã, por certo, continuarão
fazendo muitas coisas boas” (MARQUES,2012).

Em certo período, sempre concomitante com trabalho
de escritório, dedicou-se ao ensino, primeiramente na
Faculdade de Arquitetura da UFRGS e mais tarde no Núcleo
de Projetos do Centro Universitário Ritter dos Reis. Engajouse também em atividades de classe, sendo presidente do
IAB/RS de 1966 a 1967. Faleceu em 28 de agosto de 2016.
Na ocasião Marques escreveu:
“Agregar valor a qualquer ação pessoal ou arquitetônica parecia ser
uma meta, normalmente com horizontes largos, objetivando mais o
teor qualitativo e a sofisticação do que a dimensão e a popularidade
do proposto. Este funcionamento somado ao rigor ético no exercício
profissional, característico de sua geração, bem como um caráter pessoal
espirituoso e positivo em direção da qualidade, armaram uma equação
bem sucedida em termos profissionais, que em todos os segmentos
por onde transitou [...] deixou em cada parte da história que viveu algo
especial, pérolas arquitetônicas ou eventos singulares, sempre com a
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Figura 9. CEASA, Porto Alegre, 1970. Carlos M. Fayet, Carlos Eduardo Dias
Comas e Cláudio Luiz Araújo, Eládio Dieste e Eugênio Montañez.
Fonte: Vitruvius, 2016.
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sabedoria de quem controla o tempo a seu favor e regula os valores de
acordo com seus objetivos”, (MARQUES, 2016).

Marco Teórico
A historiografia da Arquitetura Brasileira Moderna no Sul é,
de certa forma, recente quando comparada aos estudos
dedicados a Arquitetura Moderna Brasileira. Ainda assim,
a pesquisa sobre a produção local vem ganhando força
e constituindo uma base sólida de pesquisa a respeito
de obras localizadas no Estado. Para o embasamento
desta dissertação, primeiramente buscaram-se estudos
que incluam o projeto da Câmara de Vereadores, para
posteriormente abordar o tema da arquitetura moderna de
maneira geral.
O primeiro registro sobre o projeto da Câmara de Vereadores
está na Revista Espaço, nº 002 de 1977, publicada pelo
IAB/RS (MARQUES, 2012). O material apresentado a seguir
consta nos arquivos pessoais de Araújo e é, possivelmente14,
o conteúdo presente na revista, onde são apresentadas as
condições do terreno escolhido, do partido, e uma descrição
funcional do edifício, incluindo plantas baixas. O conteúdo
contempla o projeto original da implantação do edifício, onde
a Câmara de Vereadores estaria disposta, junto com outros
edifícios públicos, em um núcleo que formaria um quarteirão
municipal15.
O projeto está presente também no artigo “Racionalismo
estrutural, socialismo nacional e modernismo regional em

Figura 10. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976. Cláudio Araújo e
Cláudia Obino Frota. Fonte: Vitruvius, 2016.

obras públicas de Fayet, Araújo & Moojen”, publicado no
Caderno 7 do Docomomo, VII Caderno de Arquitetura Ritter
dos Reis / PROPAR de 2012 de Sergio M. Marques. Na tese
de doutorado do autor, também de 2012, intitulada “Fayet,
Araújo e Moojen – Arquitetura Moderna no Sul – 1950/1970”,
defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
é abordado o projeto do edifício legislativo no contexto
das realizações dos arquitetos. A análise é feita a partir de
desenhos técnicos, fotos de uma maquete desenvolvida na
época do projeto, depoimento do arquiteto e colaboradores,
e informações oficiais disponíveis. Aspectos como a
organização funcional do projeto, estrutura, o sistema de
composição adotado por Araújo, o contexto urbano e
condições políticas que permitiram a obra ser viabilizada,
a escolha do terreno pela sua localização estratégia do
recém executado aterro do lago Guaíba e sua relação com o
planejamento urbano de Porto Alegre de tradição moderna.

Não foi possível confirmar a da informação. No setor de Memorial da Câmara de
Vereadores não há cópia da publicação, e nos arquivos do IAB/RS não foi localizada.
Porém, as informações contidas indicam que o texto provavelmente foi escrito em data
próxima à época da conclusão dos projetos. O layout da página se assemelha com as
publicações da Revista Espaço na época.
15
O projeto do quarteirão municipal é abordado no Capítulo 1, onde estão presentes as
características do sítio destinado ao edifício.
14

Figura 11. Publicação do projeto da
Câmara de Vereadores.
Fonte: Acervo Araújo.

A trajetória pessoal e profissional de Araújo é pormenorizada,
baseada em depoimentos fornecidos pelo próprio arquiteto
ao autor da tese16, passando pelas origens e influências que
o fizeram decidir pela profissão, pelo período de formação na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seus interesses
enquanto estudante e projetos desenvolvidos em parceria
com outros arquitetos. Marques fez um denso levantamento
de informações e pesquisa histórica para culminar na criação
de uma perspectiva da trajetória de cada um dos arquitetos e
com isso explicar o cenário em que suas obras se inseriram.
Outra obra de Araújo, a Memphis S.A Industrial, analisada
por MARQUES no Artigo “Memphis: uma análise tipológica
necessária” publicada na revista ARQTEXTO, foi tema da
dissertação de mestrado de Luthiane Soares de Quadro
em 2017 no Programa de Pós-graduação em Arquitetura
e Urbanismo Mestrado Associado UniRitter/Mackenzie.
A autora aborda a arquitetura industrial como programa,
o sistema de composição através de módulos e a rígida
coordenação modular do projeto já explorado por Araújo em
outras obras. O sistema construtivo conta com abóbadas
em cerâmica armada, solução sofisticada e baseada em
estratégias presentes nas obras de Eládio Dieste, com quem
teve parceria nos projetos para a CEASA. No trabalho é feita
uma análise da obra, suas relações com contexto, funcionais
e formais com base em documentos e redesenhos da autora.
A Câmara de Vereadores é abordada em um capítulo da
dissertação, estabelecendo algumas ligações com o edifício

Figura 12. Publicação do projeto da
Câmara de Vereadores.
Fonte: Acervo Araújo.

da Memphis S.A. Industrial, principalmente no que se refere
ao sistema de composição, relacionando-o a coordenação
modular e a estratégia mat-building17.
Em entrevista disponível na plataforma digital Youtube18,
concedida ao IAB na oportunidade da realização do
concurso para o edifício anexo a Câmara de Vereadores
em 2014, Araújo expõe detalhes da história do projeto. Fala
sobre as tratativas iniciais, como se deu a escolha de seu
nome para realizar o projeto. Em razão da especificidade do
programa, Araújo comenta sobre uma viagem acompanhado
pelo vereador Aloisio Filho, passando por edifícios com
programas análogos em Florianópolis, Curitiba e São Paulo.
Fala também sobre algumas decisões de projeto em função
do terreno escolhido ser sobre o aterro do Lago Guaíba e a
implantação do edifício no lote.

Entrevistas concedidas por Moacyr Moojen Marques e Cláudio Araújo à Marques na
oportunidade da realização da Tese de Doutorado FAM – Fayet Araújo e Moojen.
17
Noção ou categoria de projeto ou processo projetual, termo utilizado por Alison Smithson
em 1974 no artigo “How to Recognise and read Mat-Building” publicado na revista britânica
Architectural Design.
18
Transcrição da entrevista disponível nos anexos deste trabalho (Anexo 01).
16
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Figura 13. Publicação do projeto da
Câmara de Vereadores.
Fonte: Acervo Araújo.
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Sobre outras obras de Cláudio Araújo e discussões sobre
a Arquitetura Moderna Brasileira no Sul, há a entrevista
concedia por Cláudio Araújo a Benamy Turkienicz publicada
na Revista AU, sobre sua produção19 20. Há também diversas
publicações de projetos na Revista Projeto, incluindo a
residência David Kopstein, Copesul & Memphis, Indústrias
Tramontina, Edifício Politécnico, TEDUT, Parque Ecológico
de Guarapiranga e debate sobre a arquitetura gaúcha
“Arquitetura Gaúcha/Debate”.
Sobre a Arquitetura Moderna Brasileira no Sul há, em formato
de catálogo, o livro Arquitetura Moderna em Porto Alegre
(1987) de Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi que faz parte de uma
coleção que já elencou obras modernas em outras capitais
brasileiras. O texto relaciona uma série de obras, fazendo
uma breve descrição das mesmas, com apoio de plantas,
cortes, fachadas e imagens, em um período que inicia no
centenário da Exposição Farroupilha em 1935 a 1985. A
obra, no entanto, não faz referência ao projeto da Câmara de
Vereadores. Em Inventário da Arquitetura Moderna em Porto
Alegre 1945/65 (2013) de Carlos Eduardo Dias Comas e Hélio
Piñon, são listados uma série de obras analisando programas
de edifícios residências de apartamentos, edifícios comerciais
e institucionais de escritórios e edifícios institucionais com
programa específico. Com o recorte temporal estabelecido,
a publicação não compreende o ano de projeto da Câmara
de Vereadores. O Guia da Arquitetura Moderna em Porto
Alegre (2010) reúne obras de programa residencial, comercial

e institucional, além de edifícios destinados a programas
específicos. Estas publicações fazem um apanhado de obras
relevantes produzidas durante o período de predominância
da Arquitetura Moderna no Estado e oferecem uma breve
análise das obras que abordam. O edifício estudado nesta
dissertação, entretanto, não figura nas relações de projetos
dos guias.
Em formato de tese ou dissertação, sobre o tema da
Arquitetura Moderna Brasileira no Sul em geral, existem
diversos trabalhos desenvolvidos. Entre eles estão pesquisas
elaboradas no Programa de Pesquisa e Pós Graduação a
Universidade do Rio Grande do Sul (PROPAR), como a
dissertação apresentada por Eneida Ripoll Ströher, intitulada
“A habitação coletiva na obra de Emil Bered na década de
50 em Porto Alegre” de 1998 e a Dissertação de Carlos
Henrique Goldman “A casa moderna em Porto Alegre:
projetos residenciais de Edgar Albuquerque Graeff 1949 –
1961” de 2003. Esse último aponta uma mudança de escala
na cidade com o início de uma verticalização influenciada
pela nova configuração viária proposta no plano Gladosh,
adotando esta nova atividade construtiva uma linguagem
moderna em seus edifícios.
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Revista AU, número 60, p;91-92, 1995.
Catálogo Editora Pini, São Paulo, 1987

Também reforça a ideia da influência de arquitetos não
nascidos no Estado, citando projetos não executados de
cariocas para o Instituto de Previdência do Estado, Hospital
de Clínicas e Viação Férrea do Rio Grande do Sul, praticando
uma arquitetura que seria posteriormente desenvolvida
por arquitetos gaúchos. Outra dissertação apresentada
no programa foi de José Carlos Marques “História de uma
via: o advento da arquitetura moderna e a configuração da
Avenida Senador Salgado Filho, Porto Alegre 1940-1970” de
2004. Há também as dissertações de Jamile Maria da Silva
Weizenmann “A arquitetura de Román Fresnedo Siri (19381971)” de 2008; de Alessandra Rambo Szekut “Vertentes
da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra do arquiteto
Luís Fernando Corona” de 2008; de Taísa Festugato “A
arquitetura de Christiano de la Paix Gelbert em Porto Alegre
(1925-1953)” de 2012; de Marcos Amado Petroli “Arquitetura
bancária gaúcha nos anos 70: a influência brutalista”’ de
2014; e a tese de Magali Nocchi Collares Gonçalves “A
fronteira do moderno: Holanda Mendonça e a difusão da
arquitetura moderna brasileira no Sul” de 2017.
No programa PROPAR Fora de Sede, há as dissertações
de Viviane Villas Boas Maglia “Refinaria Alberto Pasqualini:
Aplicação dos paradigmas modernistas à tipologia industrial
no Rio Grande do Sul” de 2001; de Dalton Bernardes
intitulada “Jaguaribe e Esplanada: o edifício de apartamentos
modernista e um novo paradigma habitacional em Porto
Alegre” de 2003. Esse último cita a execução de diversas

obras viárias e a verticalização e densificação da área central
de Porto Alegre no início da produção moderna, bem como
a criação da carreira de arquiteto na função pública, e
promoção de planos diretores urbanos.
Entre os trabalhos desenvolvidos no Centro Universitário
Ritter dos Reis estão as dissertações de Juliana Bredow
Brands “Edifício Santa Cruz Verticalização e Regulação do
centro de Porto Alegre” de 2016; de Lucas Bernardes Volpatto
“Viaduto Otávio Rocha ícone da Porto Alegre Moderna” de
2016; e de Jânerson Figueira Coelho “A arquitetura de Edgar
do Valle – Conexões norte-americanas e prática em Porto
Alegre” de 2017.
Em texto publicado na revista ELARQA 33 de 2000, Flávio
Kiefer e Maturino da Luz citam o início do movimento moderno
com a influência da escola carioca e da produção moderna
dos anos 50 obras como as Tribunas do Jockey Clube do
Rio Grande do Sul (1951-1952) de Roman Fresnedo Siri, o
Palácio da Justiça (1953) de Carlos Maximiliano Fayet e Luiz
Fernando Corona e a Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul de Gregorio Zolko e Wolfgang Schoedon.
Citam a aproximação com os uruguaios nos anos 70 e a
influência de Eládio Dieste e as abobadas autoportantes
nos projetos da Central de Abastecimento de Porto Alegre –
CEASA – (1970) de Carlos Maximiliano Fayet, Claudio Araújo
e Carlos Eduardo Dias Comas e Memphis S.A. Industrial
(1976) de Claudio Araújo e Cláudia Obino Frota.
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Também abordam o tema da arquitetura moderna local,
textos publicados no portal Vitruvius como “A escola carioca
e a arquitetura moderna em Porto Alegre de Luís Henrique
Haas Luccas, “Secretaria Municipal de Obras e Viação –
SMOV”, “Cláudio Araújo e os primórdios do design moderno
no Sul” e “Adeus Capitán, Cláudio Araújo (1931-2016)” de
Sergio Moacir Marques e “Arquitetura gaúcha: história de
família, história de uma escola” de Carlos Eduardo Dias
Comas, texto originalmente produzido para a introdução do
livro de Marques.
Foram encontrados também artigos publicados em diferentes
veículos a respeito do tema, como: “De Brasília ao Jacuí:
Paralelos do urbanismo moderno no sul do Brasil”, de Carlos
Maximiliano Fayet; “Arquitetura moderna brasileira no Sul”,
“Estilo internacional americano ao norte, arquitetura moderna
brasileira ao sul Edgar do Valle - formação e produção”,
“Cidade Moderna, cidade mutante - Porto Alegre, Praia
de Belas - 1752 -2016”, todos de Sergio Moacir Marques.
Assim como o texto “Arte e arquitetura moderna na obra de
Luís Fernando Corona em Porto Alegre” de Cláudio Calovi
Pereira e Alessandra Rambo Szekut.
Na plataforma online ArchDaily foram encontradas
publicações de Luís Henrique Haas Luccas, “Arquitetura
Moderna em Porto Alegre (Parte I): Antecedentes e a
linhagem Corbusiana dos anos 50” e “Arquitetura Moderna
em Porto Alegre (Parte II): “Entre o ’Estilo Internacional’ e o

padrão brutalista nos anos 60/70”, fazendo um apanhado
geral da produção, e as principais influências sobre ela.
Há ainda artigos que tratam sobre a arquitetura moderna
brasileira publicados nos Cadernos de Arquitetura Ritter dos
Reis e nos seminários promovidos pelo DOCOMOMO, como
por exemplo: “Arquitetura Moderna em Porto Alegre: Casas
do arquiteto João Carlos Paiva da Silva nos anos 1960”,
de Daniel Pitta Fischmann; “Emil Bered: Documentação da
Arquitetura Moderna Portoalegrense”, de Silvio Belmonte
de Abreu Filho, ngela Fagundes e Maitê Trojahn Oliveira;
e “Palácio da Justiça de Porto Alegre: a longa espera pelo
fim, 1952-2006”, de Barbara Mello, Cícero Alvarez e Rodrigo
Rosinha.
Com exceção de uma análise presente na Tese de Doutorado
“Fayet, Araújo e Moojen: Arquitetura Moderna Brasileira
no Sul”, os trabalhos citados, tanto livros quanto trabalhos
apresentados em programas de pós-graduação, textos ou
artigos, alguns tratando de obras específicas e outras de
forma panorâmica, esses trabalhos não abordam de forma
relevante o projeto da Câmara de Vereadores de Porto
Alegre. Possivelmente uma das razões da obra ter ficado à
margem de análises e levantamentos é o período temporal
que a maioria das publicações utiliza, frequentemente ficando
restrito a décadas anteriores. Não há dúvida, portanto, da
necessidade da continuidade da pesquisa, e da contribuição
teórica a qual este trabalho pretende contribuir.

Objetivos
Objetivo Geral
O trabalho teve como objetivo central contribuir com o
estudo da Arquitetura Moderna Brasileira no Sul, a partir
do desenvolvimento de um mecanismo de leitura para a
compreensão do projeto da Câmara de Vereadores de
Porto Alegre, tornando assim, a presente dissertação um
instrumento de pesquisa sobre a obra até então à margem
da historiografia local.

Objetivos Específicos
Entre os objetivos específicos estavam: reunir e examinar
documentos originais dos projetos e utilizar estas fontes
primárias para o desenvolvimento da investigação sobre o
objeto, o que foi parcialmente realizado, ainda que com as
dificuldades geradas pela pandemia de COVID-19; e realizar
análises críticas do edifício, reconhecendo os diversos
fatores que levaram ao resultado final, como o contexto da
época em que foi viabilizado e as condições que impactaram
ou condicionaram de alguma forma seu desenvolvimento.
O estudo foi embasado a partir de referências tipológicas,
institucionais e de tecnologia construtiva, traçando paralelos
entre soluções encontradas em projetos que em algum
aspecto se assemelham a Câmara de Vereadores de Porto
Alegre.

Metodologia
A metodologia em busca dos objetivos descritos se deu
de duas formas: análise de fontes primárias e uma revisão
de referências teóricas. O primeiro capítulo apresenta o
projeto e concentra as informações sobre o edifício, faz
uso fundamentalmente de fontes primárias, com acesso
aos arquivos pessoais de Araújo, hoje destinada ao acervo
FAM/PROPAR. O arquiteto reunia vasta documentação
original da época do desenvolvimento do projeto, que foi
utilizado como fonte para as análises. Outra fonte importante
consultada foi o setor de Memorial da Câmara de Vereadores
de Porto Alegre, possibilitando acesso a dados históricos do
legislativo municipal do prédio, como documentos oficiais,
publicações em jornais e fotografias. Com a reunião destes
documentos para montar a base da análise, especificamente
no subcapítulo destinado ao projeto, foi adotado o redesenho
baseado nos desenhos originais como instrumento de
compreensão do edifício. Foram realizadas também visitas
ao local estudado, onde o mesmo foi percorrido e explorado
e acabou por se tornar uma ferramenta importante para o
entendimento do espaço.
A introdução, segundo e terceiro capítulos são resultado de
uma revisão bibliográfica e compilação de informações e
citações de autores consultados de maneira a desenvolver
um embasamento teórico para o trabalho. Os livros estão
presentes em sua maioria na biblioteca da Faculdade de
Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul. Teses,
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dissertações e artigos foram acessados de forma digital nas
páginas online das universidades ou websites especializados
no assunto. O terceiro capítulo conta também com fontes
primárias. Foram muito importantes para a realização do
trabalho a colaboração do Setores de Memorial e de Obras e
Manutenção da Câmara de Vereadores e os depoimentos de
pessoas envolvidas na construção do edifício.

Estrutura do Trabalho
Na introdução é apresentado o tema ao exibir um panorama
do contexto que se insere o edifício, posicionando-o no
cenário da arquitetura moderna gaúcha. Busca-se justificar o
tema da pesquisa expondo a relevância do autor do projeto e
uma perspectiva de sua carreira, até o ponto de culminância
no projeto da Câmara de Vereadores. Estabelece-se o
marco teórico, onde são compiladas publicações do que já
foi abordado sobre o tema, e define-se objetivos gerais e
específicos e a metodologia adotada para o desenvolvimento
do trabalho.
O primeiro capítulo apresenta o projeto da Câmara de
Vereadores, iniciando-se pela história do legislativo municipal
e principais espaços ocupados pela função. É contextualizada
a relação do arquiteto com o projeto e as condições que
resultaram na sua contratação, o local destinado ao edifício, e
as relações com a legislação urbanística vigente na época. A
descrição da obra inicia-se pelo programa de necessidades e
local destinado à construção. Também é analisado o partido

adotado pelo arquiteto, o sistema de ordenação compõe o
edifício, o sistema construtivo e a distribuição funcional.
O segundo capítulo reúne conceitos e referências que
possuem relação com o edifício da Câmara de Vereadores.
O edifício é analisado sob o ponto de vista tipológico,
estabelecendo paralelos com edifícios que adotam partido
semelhante, embasado pela teoria dos sólidos primários
modernos. É abordada a importância simbólica de edifícios
públicos, com destaque aos programas que requerem
“monumentalidade” e como a arquitetura moderna formaliza
respostas a esta questão. A função também é objeto
de comparação com edifícios de programa análogo. A
resposta ao programa de edifícios públicos legislativos é
exposta também no segundo capítulo, através de exemplos
emblemáticos, cânones nacionais e internacionais, que
servem de base para a comparação entre estes e o edifício
legislativo municipal.
Tecnologia, pré-fabricação e coordenação modular são os
temas que compõe o terceiro capítulo. Conceitos presentes
na obra anterior e posterior de Araújo, são analisados a
partir dos edifícios da Colônia de Férias do AGRIMER (1960),
Superintendência da REFAP (1962) e Memphis S.A. Industrial
(1976), culminando nas soluções utilizadas na Câmara de
Vereadores, com destaque para as peças verticais préfabricadas das fachadas, e uma breve comparação entre o
edifício legislativo e os projetos que embasam o capítulo.

Na conclusão estão presentes as percepções da autora
com base nos aspectos do projeto abordados no trabalho,
contextualização histórica e relações tipológicas e funcionais.
É feita uma retomada dos principais condicionantes do
projeto e como foi desenvolvido, bem como dos fatores que
sustentam a relevância que o edifício possui, tendo como
objetivo desenvolver uma contribuição teórica sobre o tema.
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Capítulo 1

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre
“(...) A disposição hierárquica das funções, seu relacionamento com os espaços nobres e o tratamento exterior do volume resultante, visam conferir ao
conjunto a dignidade característica de um prédio público onde se exerce a atividade política do MUNICÍPIO”.21

29

Figura 14. Perspectiva de Sergio Marques,1990. Fonte: Acervo FAM/PROPAR

Figura 15. Casa da Câmara e Junta Criminal, primeiro edifício da Câmara de
Vereadores, Porto Alegre, 1930. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
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1.1 A Câmara de Vereadores na História de Porto
Alegre
A primeira ocorrência da Câmara de Vereadores em Porto
Alegre data de 6 de setembro de 1773, com as primeiras
sessões sendo realizadas em sede alugada. O legislativo só
veio a ocupar espaço próprio dedicado às suas funções em
1870 em edifício semelhante ao Theatro São Pedro (1833),
de Filipe de Normann, localizado na Praça da Matriz, na
chamada “Casa da Câmara e Junta Criminal”. O local foi
atingido por um incêndio em 19 de novembro 1949.22
Após o incêndio, no governo de Walter Jobim, houve uma
separação de funções que criou o Tribunal de Justiça.23 A
Câmara de Vereadores ocupou entre 1947 e 1949 espaço
alugado na chamada “Prefeitura Velha” no Largo dos
Ferreiros, na Praça Montevidéu. Em 1949 foi transferida
para o último pavimento no Edifício José Montaury, no Paço
Municipal, conhecido como Prefeitura Nova, localizado na
Rua Siqueira Campos, 1300. Três décadas após o primeiro
incêndio que atingiu a sede dos vereadores, em 1979 ocorreu
um segundo incidente na Prefeitura Nova, no pavimento
destinado às funções da Câmara, em que o fogo destruiu
o plenário, salão nobre, setores de imprensa e taquigrafia.
Após o ocorrido, as funções legislativas continuaram
ocupando o edifício, dividindo espaço em outros andares
que abrigavam funções da prefeitura, até um novo incêndio
em 1985. Nesse momento os vereadores reivindicaram por
um local seguro e, segundo arquivos do Memorial da Câmara

Figura 16. Casa da Câmara e Junta Criminal (á direita), e Theatro São Pedro, Porto
Alegre, início do século XX. Fonte: acervo do Museu Joaquim Felizardo.

de Vereadores, invadiram e ocuparam de forma improvisada
o Centro Municipal de Cultura, na Avenida Érico Veríssimo,
onde permaneceram por alguns meses.
Neste período, os projetos de Cláudio Araújo e Cláudia Obino
Corrêa para o novo edifício legislativo já estavam concluídos
e noticiados na imprensa da capital do Estado. O jornal Folha
da Tarde, que circulava na cidade na época da elaboração do
projeto, cita características “ultramodernas” na apresentação
ao prefeito e vereadores. A edição de 10 de outubro de 1974
oferece uma breve descrição do projeto e dos espaços que
o novo edifício será dotado.
Entretanto, a construção iniciada em 1976 foi paralisada em
razão de falta de verbas, o que resultou em vários anos de
abandono de uma estrutura que se deteriorava, sem uso e
com ocorrências de vandalismo. Segundo MARQUES (2012),
cogitou-se a venda do prédio inacabado e a transferência da
Câmara de Vereadores para um edifício pronto. Uma hipótese
era edifício do Banco do Província, próximo a Prefeitura Velha
(MARQUES, 2012).

Descrição feita por Araújo contida no livro que concentra as informações dos projetos.
22 Informações obtidas junto ao setor de Memorial da Câmara de Vereadores de Porto
Alegre.
23 Informação confirmada pelo Prof. Doutor Jorge Barcellos, vinculado ao setor de
Memorial da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
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Figura 17. Incêndio na Casa da Câmara e Junta Criminal, 1949. Fonte:
Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 18. Incêndio na Casa da Câmara e Junta Criminal, 1949. Fonte:
Memorial da Câmara de Vereadores.
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Figura 19. Praça Montevidéu, Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Prefeitura Velha), década de 1970. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
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Figura 20. Prefeitura Nova, Porto Alegre, década de 1980. Fonte: Fonte:
Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 21. Notícias do incêndio de 1979.Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
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Figura 22. Notícias do incêndio de 1979. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 23. Notícia sobre mudança da Câmara de Vereadores para o Centro de Cultura,
1985. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

34

Figura 24. Jornal Folha da Tarde, 1974. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 25. Jornal Folha da Tarde, 1974. Fonte: Acervo Araújo.
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Figura 26. Edifício inacabado, final da década de 1970. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
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A data da interrupção da construção não está clara, tendo
em vista que em um documento denominado “histórico do
prédio”24, mantido pelo arquiteto, a conclusão da estrutura
se dá em fins de 1977. Entretanto em outro documento25,
enviado por Araújo para o presidente da Câmara Luiz Braz
em 08 de abril de 1998, está descrita a data de conclusão
da estrutura em concreto armado e cobertura como
ocorrida em setembro de 1980.
A transferência para o novo prédio aconteceu somente
em 1986, após a retomada das obras que possibilitou a
ocupação parcial do edifício, com projetos de readequação
e adaptação realizados por Araújo. A parte utilizada,
aproximadamente metade da área total, foi dividida do
restante do edifício por meio de tapumes. Em razão do
plenário inconcluso, que só foi finalizado em 1995, o
plenarinho, atualmente auditório Ana Terra, era utilizado
para as sessões.

Figura 27. Notícias das diligências em favor da ocupação no novo edifício destinado a
Câmara Municipal, 1984. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Anexo11.
O documento expõe datas de algumas das alterações realizadas no edifício da
Câmara de Vereadores e informa uma revisão da estrutura feita pelo Eng. Renato Garcia
para a instalação das placas pré-moldadas das fachadas.

24
25

Figura 29. Inauguração do prédio em primeiro de maio de 1986. Fonte: Memorial da
Câmara de Vereadores.

Figura 30. Inauguração do prédio em primeiro de maio de 1986. Fonte: Memorial
da Câmara de Vereadores.
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Figura 28. Vereador André Forster no período das obras para ocupação do edifício, por volta de 1985. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
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O edifício passou a ter o nome de Palácio Aloisio Filho em 1983,
quando foi encaminhado o projeto de lei homenageando o
vereador que foi idealizador da obra. A inauguração ocorreu
dia primeiro de maio de 1986, no aniversário de 100 anos do
dia do trabalhador.
Desde sua ocupação em 1986, o edifício passou por
sucessivas alterações. No início com a coordenação dos
projetos por Araújo, sendo as mais representativas: a
instalação das placas verticais de concreto nas fachadas e a
execução do plano diretor para a área26.

Figura 31. Notícias das ações dos vereadores referente ao edifício inacabado, por volta
de 1990. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Projeto que trabalhou com o entorno imediato, diferente do plano original previsto pelo 1º
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.

26
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Figura 32. Asfaltamento da área do estacionamento, por volta de 1990. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
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Figura 33. Notícia sobre o abandono do edifício, 1996. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

1.1.2 Linha do Tempo
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1.2 O Arquiteto e o Encargo
A relação de Araújo com a Câmara de Vereadores iniciou
pelo seu prestígio profissional junto a categoria dos
arquitetos e técnicos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Em particular de Moacyr Moojen Marques, que gerenciava a
equipe de planejamento urbano, vinculada à Secretaria de
Planejamento, do arquiteto Cláudio Ferraro, encarregado
da pasta. O prefeito na época era Telmo Thompson Flores
e o Secretário de Obras era Plínio Almeida. Porto Alegre
passava por um acelerado crescimento do volume de obras
públicas e o corpo técnico de funcionários da prefeitura não
conseguia atender toda a demanda por projetos, então, em
alguns casos, eram feitos convites para profissionais não
vinculados para que realizassem obras do poder público. A
contratação de Araújo se deu desta forma, através de Carta
Convite.
Conforme cronograma e documentação arquivada por
Araújo, o convite para elaboração do projeto data de 19 de
maio de 1974, sendo autorizado o início dos serviços em
25 de junho de 1974, e o anteprojeto entregue em 22 de
outubro do mesmo ano. O anteprojeto foi exposto à Mesa
da Câmara de Vereadores em 19 de novembro de 1974 e os
projetos definitivos entregues em 31 de novembro de 1975.
As obras iniciaram em 1976 e a estrutura foi finalizada em
1977. Araújo manteve no cronograma uma lista detalhada
da sequência de alterações de projeto feitas e propostas ao
longo dos anos, até 2002.27

Figura 34. Carta Convite. Fonte: Acervo Araújo.
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Anexo 11.

Já com um percurso profissional bastante destacado
na época, Araújo desenvolveu no projeto da Câmara
de Vereadores algumas investigações que mantinha em
curso, desde obras anteriores. Como exemplo estão o
interesse pela pré-moldagem iniciada na Colônia de Férias
do AGRIMER, em 1960 na cidade de Tramandaí. Segundo
MARQUES (2012), possivelmente essa obra está dentre
uma das primeiras experiências do país com pré-moldado
de concreto, ainda que de forma incipiente. No conjunto de
edifícios da REFAP (1962) em Canoas, com ênfase no projeto
do edifício da Superintendência coordenado por ele, utilizouse a coordenação modular como estratégia ordenadora do
projeto, além do desenvolvimento de elementos e estruturas
pré-moldadas.
O projeto para a Câmara de Vereadores se encontra em
um período maduro na carreira do arquiteto. Araújo já havia
tido a experiência com a cerâmica armada de Eládio Dieste
na Central de Abastecimento de Porto Alegre (CEASA)
e com o sistema de coordenação modular que utilizou na
Superintendência da REFAP. O arquiteto sempre se mostrou
um entusiasta da experimentação de novas soluções
técnicas.
Na década de 1970 Porto Alegre passava por uma influência
da arquitetura produzida em São Paulo (MARQUES, 2012).
Paralelamente, segundo Marques28 havia um interesse de
Araújo pela obra de Le Corbusier na Índia, em que o arquiteto
franco-suiço utilizou a plasticidade do concreto como símbolo

da realização. Uma possível referência do edifício legislativo
de Chandigarh pode ser observada na similaridade da
solução formal e a materialidade que Araújo utilizou no projeto
da Câmara de Vereadores – relação que é objeto de análise
do capítulo seguinte. A autoria do edifício não é exclusiva
de Araújo, Cláudia Obino Corrêa (nascimento em 1950 falecimento em 2009) é coautora do projeto de meados da
década de 1970, sendo creditada nos documentos originais
como colaboradora. Cláudia nasceu em Porto Alegre, iniciou
os estudos em 1969 e graduou-se em 1974 pela Faculdade
de Arquitetura da UFRGS. Começou a trabalhar com Araújo
ainda na faculdade, e como estudante participou do projeto
do Matadouro e Frigorífico Alegretense, e do início do projeto
da Câmara de Vereadores. Após a conclusão da graduação
continuou o anteprojeto do edifício do legislativo municipal.
Cláudia recebeu o título de especialista em Arquitetura
Habitacional em 1981 pelo PROPAR. Foi professora da FA/
UFRGS desde 1976 a 2000, lecionando em disciplinas de
Projeto Arquitetônico passando por praticamente todos os
semestres. Trabalhou na Secretaria do Planejamento de
Porto Alegre, de 1978 a 1987, e como funcionária pública
colaborou na elaboração do PPDU de 1979. Participou com
Cláudio Araújo dos projetos para a Memphis S.A. Industrial
(1976) e para o Edifício Politécnico (1978).
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Depoimento oral, junho de 2021.
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Figura 35. Plano Diretor de 1959 – Zoneamento de Usos. Fonte:
Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
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Em equipe com José Artur D’Aló Frota e Cláudio Araújo
participou dos projetos residenciais e comerciais para o
Loteamento Vila São Carlos (1982/83) e Loteamento Algarve
em Alvorada (1982/83). Em entrevista ao arquiteto André
Ruaro Teixeira em 1997, em um trabalho para uma disciplina
do curso de Arquitetura da UFRGS, Cláudia declarou:
“Na Faculdade surgiu a oportunidade de trabalhar com o Araújo, que é
uma pessoa que até hoje eu admiro em termos profissionais. Interessoume trabalhar com ele principalmente pelo tipo de arquitetura que ele fazia.
Ainda como estudante participei do projeto do Matadouro e Frigorífico
Alegretense, atualmente fechado, que era um projeto industrial bastante
grande, considerado o maior da América Latina. Foi uma experiência
interessante em termos de desenvolvimento interdisciplinar, tendo uma
visão sequencial do projeto em uma escala maior, desde o anteprojeto
até projetos complementares. No escritório do Araújo tive a oportunidade
de participar de projetos numa escala que me interessava. Como
experiência profissional é bastante interessante. Claro que para fazer isso
abre-se mão de outras coisas, como formar seu próprio escritório, então
depende do objetivo que se tem para sua formação”.29

1.3 Diretrizes Urbanas para a Câmara de
Vereadores

ficou conhecido como Plano Paiva. Foi o primeiro plano
diretor em formato de lei de Porto Alegre, alterado em 1961
com a LEI 2.330, quando entrou em vigor. Edvaldo Pereira
Paiva, o principal responsável pelo seu desenvolvimento,
teve formação no Instituto de Urbanismo da Faculdade de
Arquitetura de Montevidéu junto com Ubatuba de Faria, nesta
ocasião se aproximaram de Demétrio Ribeiro, que também
veio a contribuir para os estudos no Plano Diretor. Entre
1940 e 1943, Paiva e Demétrio desenvolveram o Expediente
Urbano para Porto Alegre, que denotava intenções de pôr
em prática ideias para o planejamento urbano da cidade.
O cenário político era de instabilidade, dada muitas alterações
no comando executivo do município (POZZOBON, 2018).
Em 1948 foi criada a Comissão Revisora do Plano Diretor, e
na sequência Paiva e Demétrio coordenaram o “Anteprojeto
de Planificação de Porto Alegre” que se transformou em
“Ideias para Porto Alegre”. Estes estudos foram chamados
de pré-plano, fizeram uma espécie de radiografia da
cidade e possibilitaram prever um esquema de circulação
radiocêntrico, com a proposta de construção de avenidas
perimetrais, radiais e reorganização do transporte público. O
pré-plano culminou no Plano Diretor de 1959, desenvolvido
com a colaboração da equipe de planejamento de Porto
Alegre (MARQUES, 2012).

1.3.1 O Plano Diretor de 1959
A legislação urbanística vigente na época dos projetos para
a Câmara de Vereadores era o Plano Diretor de 1959, que

Entrevista na íntegra no Anexo 14. Fonte: acervo pessoal de Cláudia Obino Corrêa,
gentilmente cedido por Guilherme O. Corrêa Werle.
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A Porto Alegre da década de 1950 atravessava uma
transformação de escala e da morfologia da cidade, com
crescimento demográfico elevado, início de verticalização
de áreas centrais e processo de metropolização (LIMA,
2005). Na época era discutido o crescimento elevado da
construção civil sem nenhuma normatização ou controle.
Neste cenário, foram instituídos índices urbanísticos a serem
seguidos, como taxas de aproveitamento e ocupação, lotes
mínimos, além de uma setorização das funções urbanas de
habitação, trabalho, lazer e circulação, seguindo princípios
do urbanismo moderno.
Com o Plano Paiva em vigor e as extensões do Plano Diretor
realizadas a partir daí, que culminaram no Plano de 1979,
importantes obras viárias foram realizadas no período,
como a Primeira Perimetral, túnel e elevada da Conceição,
e viadutos como o Dom Pedro I e Loureiro da Silva. O
Plano de 59 teve muitas de suas diretrizes baseadas no
ideário do urbanismo moderno contido na Carta de Atenas,
resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933, priorizando
zoneamento de funções, espaços abertos, preocupação
com o sistema viário, entre outras (ESTIVALET, 2006). Os
principais objetivos podem ser descritos como:
“[...]diagnostico dos principais problemas urbanos, bem como as
diretrizes que um Plano Diretor deveria seguir a partir destes temas: a
realidade político-econômica, a industrialização, o centro de negócios, o

sistema viário, centralização e crescimento, higienização. As orientações
para o Plano Diretor deveriam, portanto, observar: preparação de um
centro administrativo; zoning; sistemas de transporte público; condições
de habitabilidade; criação de espaços livres; caracterização de
monumentalidade à capital; descentralização, densificação e diminuição
do crescimento territorial; remodelação do sistema viário; melhoria das
condições do porto;”, (MARQUES, 2012).

Os projetos para o bairro Praia de Belas são importante
propostas do Plano Paiva. De autoria de Edvaldo Pereira
Paiva, Roberto Veronese, Carlos M. Fayet e Moacyr Moojen
Marques, desenvolvido em paralelo com o Plano de 59,
consiste em um bairro residencial modelo para duzentos mil
habitantes localizado em terreno de aterro sobre o Guaíba,
próximo à área destinada a Câmara de Vereadores. Foi
considerado símbolo do ideário moderno, com áreas divididas
em unidades de habitação de certa forma semelhante
às superquadras de Brasília, trazendo à capital gaúcha o
conceito que Le Corbusier chamou de Las Unités. A ideia de
tábula rasa representou a oportunidade de desenvolvimento
dos conceitos do urbanismo moderno, onde se localiza, não
por acaso, o também exemplar moderno Edifício FAM (1962)
de Cláudio Araújo, Moacyr Moojen, Carlos M. Fayet, onde
Araújo viveu de 1968 até seu falecimento em 2016.
O bairro, entretanto, não foi concluído conforme o projeto
em razão da falta de recursos. O Plano foi ajustado e a
Secretaria de Obras enviou pedido a Câmara Municipal para
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Figura 36. Aterro do Praia de Belas, Porto Alegre.
Fonte: Memória Visual de Porto Alegre.
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diminuição da área do aterro e aumento das áreas públicas,
consolidando a orla com área de fruição. Como resultado
temos hoje os Parques Marinha do Brasil, Mauricio Sirotsky
Sobrinho, e a Orla Moacyr Scliar, que ocupam lugar junto à
margem, que foi significativamente modificada em relação ao
projeto original.
O plano de 1959 foi alterado e acrescido de 4 extensões – A
(1964), B (1967), C (1972) e D (1975). Isso se deu em razão
da primeira delimitação do plano compreender apenas a
área mais urbanizada da cidade, entre as Avenidas Sertório,
D. Pedro II, Carlos Gomes, Salvador França, Aparício Borges
e Teresópolis.
Em 1975, ano do desenvolvimento dos projetos para a
Câmara de Vereadores, a Lei do Plano Diretor se aplicava
sobre uma superfície muito maior que em 1959, com as
mesmas regras. Entre 1960 e 1970 a cidade teve expansão
demográfica de quase 40% e a região metropolitana
consolidou-se como grande eixo de desenvolvimento urbano
e industrial do Estado (ABREU FILHO, 2006). No período
em que ocorreram os acréscimos, houve transformação da
morfologia da cidade e desatualização de informações sobre
o território (SOUZA, 2017).
Exatamente 20 anos depois, em 1979, Porto Alegre ganhou
um novo plano diretor, implementado pela Lei Complementar
43/79. Em relação ao plano anterior, o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano – 1º PPDU – trouxe inovações
metodológicas, deixando de ser um plano de “autor” e sim

Figura 37. Ideias para Porto Alegre, 1951.Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
1964, p.24.

uma proposta realizada por uma equipe de técnicos de
variada formação, o que evidenciava o caráter multidisciplinar
do instrumento. Segundo BELLO (2006), o 1º PPDU manteve
sua fundamentação em alguns conceitos-chave presentes
no Plano de 1959, como a manutenção da homogeneidade
de uso e hierarquização do sistema viário e a aplicação dos
regimes de aproveitamento, ocupação, recuos e altura das
edificações.

Figura 38. Traçado da Avenida Primeira Perimetral, Porto
Alegre. Fonte: Google Mapas, 2021.

1.3.2 A Localização da Câmara de Vereadores
No Plano de 1959 foi prevista a centralização das
funções administrativos municipais, estaduais e federais,
concentrando os edifícios públicos em áreas funcionais. O
terreno destinado seria uma ampla área do aterro, no local
denominado Parque da Ponte da Pedra – hoje conhecido
como Parque dos Açorianos –, junto à Primeira Perimetral. A
avenida que contorna o centro histórico da cidade mantém
a configuração radiocêntrica através do sistema viário
que conta com vias radiais que chegam até a perimetral.
Esta proposta viária já era abordada década de 1930 nas
propostas de Paiva e Ubatuba para a urbanização da
cidade30, e ao longo dos anos e do desenvolvimento dos
estudos urbanos foi sendo aprimorada até sua execução.
A avenida possui aproximadamente seis quilômetros de
extensão, e previa um sistema de transporte público que
ficaria circulando pela via de forma contínua. A densa área
de traçado colonial do centro histórico não seria penetrada
por veículos de grande porte. A intenção seria favorecer a
locomoção por pedestres. O segmento sul (Avenida Loureiro
da Silva), que dá acesso à Câmara de Vereadores foi
construída em fins da década de 1970, concomitante com
as obras do edifício legislativo. Tem o traçado distinto dos
outros logradouros “formadas com base em arruamentos
de orientação circunferencial pré-existentes”, (JORGENSEN,
2019) que compõem a via perimetral, já que possui um perfil
de “via-parque” mais largo e arborizado.

A Câmara de Vereadores não por acaso está localizada às
margens desta avenida de papel estruturador da cidade.
A localização de funções polarizadoras concentrando
órgãos administrativos do Município, Estado e Federação
é estratégica tendo em vista que a facilidade de acesso e
organização de fluxos favoreceria o acesso aos serviços
púbicos. Outros equipamentos urbanos importantes
dispostos nas bordas da perimetral são o Campus Central
da UFRGS e a Estação Rodoviária Municipal, que concretiza
a intenção de organizar o tráfego a partir do anel periférico.
Assim, seria possível acessar o núcleo do Centro Histórico a
partir de vários pontos, sem utilizar o deficiente traçado de
origem colonial (MARQUES, 2012).
MARQUES (2012), encontra semelhanças com a Ringstraße
de Viena, desenho de Camillo Sitte, que contorna o centro
da cidade. No caso vienense busca-se a monumentalização
da via perimetral, e a localização de equipamentos públicos
e culturais em seu perímetro.
A urbanização do espaço destinado ao Centro Administrativo,
conforme o plano, seguia princípios da cidade moderna,
com grandes áreas verdes e condição de parque.

Consta no Plano Geral de Melhoramentos o desenho denominado “Esquema Teórico do
Plano das Avenidas”, de 1937.
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Figura 39. Mapa de Viena em 1833. Fonte: Pontifícia
Universidade Católica de Goiás.
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Não havia, porém, regime urbanístico aplicado ao local, devido
a condição específica prevista para a área, denominada de
Unidade Territorial de Planejamento Especial, destinada a
ocupação conjunta de todas as esferas do governo. Nesta
circunstância, seria aplicado o EVU – Estudo de Viabilidade
Urbanística, previsto em lei (MARQUES, 2012). O Centro
Administrativo não se concretizou integralmente e a área
acabou dividida entre os poderes municipais, estaduais e
federais, ficando condicionados a manter a ideia de cidade
jardim.

Figura 40. Ringstraße de Viena. Fonte: Pontifícia Universidade Católica de
Goiás.

com justificativas que também incluíam a preservação dos
prédios e áreas ainda não protegidas contra enchentes.
Os pavimentos inferiores dos edifícios do conjunto ficariam
abaixo do nível da plataforma, sem demonstrar este volume,
e este nível mais baixo ficaria destinado a serviços de
infraestrutura e estacionamentos (cota 3).
“Propõe-se uma plataforma, elevada, uma Praça Cívica, um ágora
subindo a acrópole, estabilizada na cota altimétrica seis, em cuja
superfície ou contornos se distribuirão as três estruturas programadas,
cada qual em seu lugar definido em planta. [...]
Exteriormente, os prédios visualizados desde o plano mais baixo, pela

1.3.3 O Quarteirão Municipal

disposição em que foram colocados, definem seus contornos contra o

O local destinado a construção da Câmara Municipal de
Porto Alegre fez parte de um plano da criação do chamado
“Quarteirão Municipal”, localizado em terreno de aterro em
uma das parcelas do Centro Administrativo concretizado
parcialmente. O urbanista responsável pelo traçado do
quarteirão é o Arq. Léo Ferreira da Silva, funcionário do setor
de Planejamento. Ele explica em documento técnico com
memorial e esboço geral em planta baixa,31 a intenção da
criação do Centro Administrativo Municipal, onde o edifício
legislativo faria parte de um complexo, juntamente com
Palácio de Despachos e Secretarias; O projeto também
aponta que os edifícios teriam um ponto de culminância em
uma praça cívica no interior do quarteirão.
Foi proposta uma plataforma elevada que envolveria todo
o conjunto, em cota acima do nível do terreno (cota 6),

espaço aberto, azul distante.
É a visão de poder milenarmente concebido distanciado soberanamente
da edílica circundante.
Em contrapartida desde a plataforma, desenhados contra o horizonte,
os volumes dos prédios definem um espaço voltado para dentro, para o
interior da Praça, para o caminhante que percorre e o aprende”. 32
O Centro Administrativo Municipal não foi executado, sendo a Câmara
de Vereadores o único edifício implantado no quarteirão. O tratamento do
entorno foi desenvolvido por Araújo e equipe em 1997, na forma de um
novo plano diretor para a área.

31
32

Documento com data de 17 de maio de 1974, presente no Anexo 2.
Íntegra do documento no Anexo 2.
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Figura 41. Projeto do Centro Administrativo Municipal, estudo e implantação. Fonte: Acervo Araújo.
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Figura 42. Projeto do Centro Administrativo Municipal, estudo e implantação. Fonte: Acervo Araújo.
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Figura 43. Esquema do quarteirão municipal. Fonte: redesenho da autora.
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Figura 44. Distribuição dos equipamentos no quarteirão municipal. Fonte: autora.

1.4 O Programa da Câmara de Vereadores
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Característica que permeia a geração de arquitetos da
Arquitetura Moderna Brasileira no Sul33, e de Claudio Araújo
em particular, o criterioso atendimento do programa marca
o desenvolvimento do projeto da Câmara de Vereadores de
Porto Alegre. Há registros, em cronograma do acervo do
arquiteto, de que o pré-estudo de necessidades básicas data
26 de julho de 1973, o programa de necessidades de 8 julho
de 1974 e a revisão em setembro de 1974, formulados através
de diversos encontros com a Mesa da Câmara Municipal.
Foi enviado pela Câmara de Vereadores um organograma
das funções legislativas34 e após definição do programa foi
elaborado um quadro de áreas por ambiente.35 Nos registros
das visitas e reuniões a Câmara na época, Araújo registra que
colheu “impressões de alguns funcionários e vereadores”.
Além das informações colhidas com os usuários do espaço
legislativo, Araújo realizou uma viagem para conhecer outros
edifícios com programas análogos.

Figura 45. Livro de Registros do Anteprojeto. Fonte: Acervo
Araújo.

Esta é uma das ideias defendidas na Tese Fayet, Araújo e Moojen, MARQUES (2012).
Anexo 07.
35
Anexo 08 e 09.
33
34

Figura 47. Edifício da Câmara de Vereadores de Curitiba. Fonte: Acervo
Araújo.

Junto com o vereador Aloisio Filho, iniciou a viagem
exploratória em edifícios legislativos, passando pelas
Câmaras de Vereadores de Florianópolis, Curitiba e São
Paulo, chegando ao edifício da Assembleia Legislativa
(ALESP) de São Paulo, localizada no Parque do Ibirapuera,
o único entre os edifícios que havia sido projetado para o
programa que ocupava. Principalmente neste último, o
arquiteto fez diversas e criteriosas visitas. Teve também
contato com os usuários do lugar, funcionários e gestores do
edifício, a fim de colher informações relevantes ao programa
do edifício que foi contratado para realizar.
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1.5 Descrição do Projeto da Câmara de
Vereadores

Figura 46. Livro de Registros do Anteprojeto. Fonte: Acervo Araújo.

Os projetos para a sede da Câmara de Vereadores iniciaram
em 1974 e foram concluídos em 1975 com coordenação de
Araújo e colaboração e Cláudia Obino Corrêa. Haroldo de
Azambuja, indicado pela Câmara (MARQUES, 2012), foi o
engenheiro responsável pelo projeto estrutural. O Eng. Mec.
Elet. Werner Heinz Laub foi o responsável pelos projetos
elétrico e hidrossanitário, o Eng. Mec. Elet. e Civil Ennio
Cruz da Costa projetou o sistema de ar-condicionado e Luiz
Edmundo Coimbra e Wladimir Múrias de Andrade foram os
responsáveis pelos projetos de audiovisual – sistemas de
sonorização, tradução simultânea e projeção de imagens.
A construção iniciou em 1976, porém a falta de recursos
impossibilitou tão logo seu término. O edifício permaneceu

inacabado e abandonado por mais de uma década. Como
mencionado anteriormente, Araújo foi responsável por
muitas das alterações posteriores, passando por revisões
da ocupação do edifício, adequações, detalhamentos, e
projetos de interiores. Coordenou os trabalhos da equipe
de colaboradores que foi se revezando ao longo do tempo.
Desse processo fizeram parte os arquitetos Sandra T. Boeira,
Daniel Pitta Fischmann, André Luis Pereira Nunes, Marcel
Trescastro e Clívia Espinoza.
A posição inicial do prédio, dentro do Quarteirão Municipal
pretendido inicialmente, faria a Câmara de Vereadores
tomar uma posição de destaque, tanto pelo acesso de
quem ingressasse pela Avenida Loureiro da Silva, quanto
pela visão de quem estivesse na praça que configuraria o
núcleo do quarteirão. Além da Câmara de Vereadores, neste
conjunto estariam o edifício das Secretarias e o Palácio de
Despachos, além de estacionamento, e, no ponto interno de
culminância, um espaço que caracterizaria uma praça cívica.
Segundo Araújo, a Câmara de Vereadores seria o edifício
principal que receberia a atenção em termos de importância
arquitetônica36.
O acesso ao Centro Administrativo Municipal previa uma
plataforma acima do nível do solo, que receberia os
pedestres na cota de um segundo pavimento, que não foi
construída. Segundo Araújo, o ponto inicial do trabalho foi
a definição do partido primário de espaços e volumes para

o Centro Administrativo Municipal a ser levando no Núcleo
Administrativo da Beira Rio.37
O edifício, com acesso principal de público pela Avenida
Loureiro da Silva, foi posicionado de forma que funciona
independente deste ponto de culminância no centro do
quarteirão, mas que se abriria para o espaço se o projeto
do Centro Administrativo Municipal fosse concretizado.
Segundo Araújo38, a decisão da localização do edifício foi
estratégica, com a intenção de permitir ampliações, que de
fato ocorreram ao longo das décadas seguintes: na forma do
edifício anexo construído em 2002 e dos estacionamentos
locados conforme o projeto de 1997. Os primeiros estudos
para o projeto são de 1974 e previam uma implantação em
duas etapas.
“A implantação numa primeira etapa não prevê a execução da plataforma
elevada, mas sim dos taludes que configuram uma elevação do terreno
sem demonstrar o volume do pavimento inferior onde se localizam 30%
de sua área”.39

O projeto da plataforma que percorre o perímetro do prédio
foi apresentado na segunda etapa do projeto de 1974, e nos
projetos definitivos de 1975. No estudo, havia uma via para
circulação de veículos em nível inferior da cota da plataforma,
que dava acesso as garagens e setores de manutenção do
edifício.
Termo utilizado por Araújo na entrevista ao IAB/RS, transcrita no Anexo 01.
Anexo 02.
38
Anexo 01.
39
Anexo 10.
36
37
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Figura 48. Quarteirão municipal. Fonte: redesenho da autora.
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Figura 49. Estudo de Implantação, primeira etapa. 22/10/1974. Fonte: Acervo Araújo.
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Figura 50. Estudo de Implantação, segunda etapa. 22/10/1974. Fonte: Acervo Araújo
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Figura 51. Maquete do estudo de Implantação da primeira etapa. 1974. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 52. Estudo de fachada da primeira etapa. 22/10/1974. Fonte: Acervo Araújo
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Figura 53. Projeto da plataforma elevada. 31/07/75. Fonte: Acervo Araújo.
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Figura 54. Projeto da plataforma elevada. 31/07/75. Fonte: Acervo Araújo.
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Figura 55. Maquete da plataforma elevada. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

64

Figura 56. Maquete da plataforma elevada. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 57. Diagrama de adições e subtrações do projeto. Fonte: desenho da autora.

Nas circunstâncias da elaboração do projeto, considerando
a execução da plataforma, Araújo adotou como partido um
volume horizontalizado, uma placa quadrada pousada sobre
o terreno. A superfície elevada que percorria o perímetro do
edifício tornava o pavimento inferior invisível aos olhos do
observador, deixando ainda mais clara a horizontalidade
pretendida pelo arquiteto. Em suas próprias palavras:

elevação da cobertura, iluminação e ventilação natural que
proporcionaram mais conforto ao espaço.
Segundo LUCCAS, como outra investigação sobre o partido,
o volume final pode ser interpretado de um agrupamento de
pavilhões paralelos e perpendiculares sobrepostos. Esta
estratégia também pode ser interpretada no que tange
ao projeto precedente do edifício da Superintendência da
REFAP, que apresenta solução formal semelhante:

“Tendo por base os aspectos funcionais a serem traduzidos em
linguagem arquitetônica incisiva e clara, tomando a decisão de adotar

“A Superintendência de Produção foi outro ponto alto que dialogou com

um partido predominantemente horizontal”.40

o brutalismo, ao valorizar a estrutura de concreto aparente. O edifício
configurou um grande prisma horizontal resultante do cruzamento de três

Nesta estratégia projetual é frequente a utilização de
subtrações no interior do volume para a criação de vazios ou
pátios para ventilação e iluminação dos ambientes que não
são voltados ao exterior. Essa solução é análoga ao utilizado
no edifício da Superintendência da REFAP — conforme
veremos no terceiro capítulo. Segundo o arquiteto41, o
projeto da Câmara de Vereadores consiste em uma base
retangular de 74,44 por 88,68 metros vazado por dois jardins
internos, tornando clara a intenção de um prisma inicial que
sofre subtrações. Em uma vista de topo, observamos três
interrupções, sendo duas de modo subtrativo em dois pátios
internos que criaram espaços de convivência e uma de forma
aditiva no volume de cobertura do plenário. Esta última que
possibilitou, através de uma abertura superior resultado da

alas paralelas no sentido frente-fundo, com duas alas perpendiculares
fechando as extremidades”, (LUCCAS, 2015).

Esta investigação pode ser compreendida sob o ponto
de vista funcional, onde em planta é possível visualizar
o agrupamento de alas citado por Luccas. No entanto,
volumetricamente parece prevalecer a concepção formal de
placa horizontalizada de baixa altura, que se familiariza com
a ideia de caixa dos sólidos primários — como veremos no
capítulo seguinte. A intenção da utilização do volume puro
é exposta por Araújo, quando assume adotar um partido
horizontal para denotar “linguagem incisiva e clara”.
Anexo 10.
Informação contida em livro contendo projetos e memorias, volume disponível na Câmara
de Vereadores e no acervo do arquiteto.

40
41
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Figura 58. Câmara de Vereadores. Fonte: redesenho da autora.

Figura 59. Superintendência. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 60. Câmara de Vereadores, projeto de 1975 com plataforma elevada. Fonte: redesenho da autora.

Figura 61. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
– CEPAL, Santiago/Chile, 1960. Emilio Duhart. Fonte: Docomomo
Chile.
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O edifício legislativo de Porto Alegre guarda semelhanças
com outro projeto emblemático da América Latina, tanto pelo
partido adotado, quanto pela materialidade expressiva. O
projeto de Emilio Duhart para a Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (CEPAL), de 1960 em Santiago no
Chile, se tornou símbolo de uma arquitetura brutalista latinoamericana (BRUNA, 2011), reconhecida pela larga utilização
do concreto armado bruto em todo o edifício, que por sua vez
remete à Chandigard, sem o volume aplastrado horizontal,
mas com a presença do pátio. O edifício também adota o
partido de placa, de geometria quadrada de 95,66 metros de
lado, de proporção horizontalizada. Reúne em sua periferia
os escritórios que caracterizam faces herméticas voltadas
ao exterior, e no centro, onde há uma subtração da massa
construída que forma uma espécie de pátio, se encontram o
edifício de serviços (núcleo), a sala de assembleias (caracol)
e a sala de comitê diamante (não construído), funções
principais e comuns a todos os setores.
A obra no Chile apresenta caráter urbano de edifício
quarteirão, com grande vazio interno e centralização de
funções públicas neste núcleo. No caso local, a Avenida
Interna de pé-direito triplo que atravessa o edifício define
o caráter urbano do prédio. O ponto de culminância das
funções públicas, que no caso no Chile se dá no centro, na
Câmara de Vereadores acontece no Plenário, que é ponto de
convergência do edifício.

O caráter urbano do edifício legislativo porto-alegrense é
reforçado uma vez que recordamos que o acesso principal
do Centro Administrativo Municipal se daria pela Avenida
Loureiro da Silva, chegando à Avenida Interna que levaria
ao interior do quarteirão, núcleo do complexo. No prédio,
os três pavimentos são interrompidos pela hoje denominada
Avenida Cultural Clébio Sória, e é local de encontro do
público e eventuais exposições. Nas palavras do arquiteto,
“o hall é o ponto de referência do prédio, funcionando como
centro de distribuição e ligação entre todas as funções”.42

42

Descrição do projeto por Araújo, Anexo 10.
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Figura 62. Rampa de acesso. Fonte: Foto da autora.

Figura 63. Fachada para a Avenida Loureiro da Silva. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 64. Avenida Cultural Clébio Sória. Fonte: foto da autora.

Figura 66. Esquema de circulação horizontal, 1, 2 e 3º pavimento. Fonte: desenho da
autora.

Figura 65. Avenida Cultural Clébio Sória. Fonte: foto da autora.

A horizontalidade e os poucos níveis do edifício favorecem
a circulação horizontal, que ocupa uma grande área nos
pavimentos. A avenida interna, além de ser o eixo ordenador
do programa, funciona como circulação horizontal no
primeiro e segundo pavimentos, além de um corredor que
percorre o perímetro do edifício, contornando os espaços de
trabalho. A circulação vertical, ainda que o edifício conte com
quatro elevadores, é feita principalmente por escadas, uma
em cada face do prisma, além de uma quinta escada em
lugar de destaque na avenida cultural, ligando o térreo ao
segundo pavimento.
A característica de unidade era intenção declarada de Araújo,
desejando que o observador tivesse a mesma visão do edifício
de qualquer ponto que o observasse. A decisão de utilizar
placas verticais pré-moldadas em todas as faces demonstra
esta vontade, pois forma uma segunda pele, distante cerca
de dois metros do plano das esquadrias, contribuindo
para o senso de indistinção pretendido. O ritmo de fato é
o mesmo em todas as superfícies, seja na modulação da
esquadria ao fundo, ou nas dimensões e no espaçamento
entre os elementos verticais de concreto, o que conferiu
homogeneidade à obra. Segundo Araújo, “externamente o
tratamento do volume é uniforme nas quatro fachadas, o que
equivale a dizer que de qualquer angulo que seja apreciado
a informação é a mesma. O princípio informador igual tem
um ritmo que apenas se interrompe para destacar uma nova
informação, a dos acessos principais ao prédio”.
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Figura 67. Maquete eletrônica – perspectiva. Fonte: redesenho da autora.

Figura 68. Fachada. Fonte: redesenho da autora.

O projeto se organiza em módulos de noventa e dois
centímetros, resultado de uma malha de vinte centímetros
correspondente a largura do pilar, por quatro metros e
quarenta e oito centímetros, que coordena tanto a estrutura
do edifício, como divisórias internas, esquadrias, fachadas
e a posição das placas verticais presentes nas quatro
fachadas. Este sistema cria módulos, que agrupados
formam os espaços dos ambientes do programa, além de
regular a criação dos dois pátios internos. O sistema de
coordenação modular — que será investigado no terceiro
capítulo — permite a organização do conjunto, e no caso
da Câmara de Vereadores, claramente é um dos fatores que
permitiu que as diversas alterações que o edifício sofreu ao
longo do tempo não o descaracteriza-se completamente.
O sistema modular foi adotado por Araújo anteriormente
no edifício da Superintendência da REFAP, e em trabalho
posterior na Memphis S.A Industrial (1976). Neste último
caso, guardando familiaridade com a Câmara não de partido,
mas de composição através do agrupamento ou retirada de
módulos.
O concreto armado moldado in loco foi o sistema construtivo
eleito para a maior parte da estrutura do edifício. Foi
utilizado em lajes intermediárias e de cobertura, pilares,
vigas e escadas. As lajes são nervuradas, para vencerem
maiores vãos, como no caso do estacionamento, onde
é aparente. O sistema de pré-fabricação foi utilizado nas
placas verticais das fachadas, no forro do hall principal com

lajes oca tipo ‘ROTH’ pré-fabricado e pré-tensionado e no
sistema de isolamento térmico da cobertura, utilizando lajes
pré-fabricadas de concreto leve43 apoiada sobre vigas préfabricadas, propiciando uma camada de ar em circulação.

Laje de concreto leve “ISOPOR PÉROLA 300, densidade de 700 kg/m³, dimensões 100 x
90 cm, apoiadas sobre vigas pré-moldadas com as mesmas características.

43
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Figura 69. Esquema modular da Câmara de Vereadores. Fonte: redesenho da autora.

Figura 70. Esquema modular sobre a planta baixa do pavimento térreo. Fonte:
redesenho da autora.
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Figura 71. Lajes de concreto leve na construção da cobertura do edifício. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
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Figura 72. Lajes de concreto leve na cobertura do edifício. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

A cobertura do plenário é a exceção em termos de material
utilizado. Executada em treliças metálicas, se eleva em
relação a cobertura geral do edifício, permitindo uma
iluminação superior, amenizando a ideia de confinamento do
maior ambiente da edificação.44
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Figura 73. Construção da cobertura do plenário. Por volta da década de 1980. Fonte:
Memorial da Câmara de Vereadores.

44

Descrição de Araújo, Anexo 10.
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Figura 74. Plenário, 2020. Fonte: foto da autora.

79

Figura 75. Plenário, 2020. Fonte: foto da autora.

Figura 76. Plenário, 2020. Fonte: foto da autora.
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Figura 77. Diagrama axonométrico da estrutura do edifício. Fonte: desenho da autora.

Figura 78. Corte longitudinal. Fonte: redesenho da autora.

Com 14.185,70 m², o programa foi organizado em três
pavimentos, sendo o primeiro nível composto por ambientes
de serviço, apoio administrativo e estacionamento,
configurando deste modo, o pavimento técnico do edifício.
Neste pavimento é realizado o ingresso de veículos ao
estacionamento, que é ligado internamente à avenida interna,
eixo de circulação principal que cruza o edifício. O restaurante
está localizado em frente ao acesso das garagens pelo eixo
de circulação central, que por sua vez permite acesso aos
dois vazios que configuram os pátios internos. Serviços de
escritórios, legislativos e administrativos estão localizados
nas faces externas, contornando o perímetro do edifício. Na
face oposta ao acesso de veículos, está localizado o acesso
de funcionários e vereadores, tornando este ingresso mais
reservado. O acesso de pedestres também é realizado pelas
duas extremidades do eixo central, uma com frente para a Av.
Loureiro da Silva e outra voltada para o interior do quarteirão.
No segundo pavimento ou, para quem ingressa o edifício pela
Avenida Loureiro da Silva, o piso térreo, estão localizados
os ambientes que majoritariamente atendem à população.
O andar recebe este acesso principal do público através
da imponente passarela de acesso, da mesma largura do
hall de entrada que forma a via urbana interna. A rampa
faz a transição do nível da via pública ao edifício aos que
adentram por este acesso principal, chegando na avenida
interna de pé-direito triplo, intercalado por passarelas, que
segundo Araújo descreve no livro que reúne as informações

e que está presente na Câmara de Vereadores, amenizam
a monumentalidade do espaço. O plenário está localizado
a esquerda de quem ingressa e simboliza o ponto de
convergência do edifício. Ao lado, mais próximo da porta
de acesso, está localizado o salão nobre. Em frente ao
plenário, do outro lado da avenida, está o plenarinho. Neste
pavimento estão os gabinetes dos vereadores, a maioria
voltados para o exterior. Os que estão no interior do edifício
contam com ventilação e iluminação naturais que os pátios
internos permitem.
O terceiro pavimento abriga funções complementares,
que não solicitam acesso direto do público em geral. É o
único pavimento onde não é possível cruzar o eixo de
circulação central, tendo que ser percorrido horizontalmente
pelos corredores perimetrais. Abriga os espaços da
biblioteca, assessorias e apoio legislativo e administrativo.
Os escritórios, como nos demais pavimentos, ocupam os
espaços privilegiados que se voltam ao exterior ou aos pátios
internos.
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Figura 79. Planta baixa do primeiro pavimento conforme projeto de 1975. Fonte: redesenho da autora.

1. Arquivo Morto
2. Ar-Condicionado
3. Serviços Gerais
4. Serviços Administrativos
5. Manutenção
6. Almoxarifado
7. Depósito
8. Quadro Elétrico
9. Oficina Mecânica

10. Sanitários
11. Setor de Transportes
12. Pátio
13. Hall de Funcionários
14. Lixo
15. Garagem
16. Bar
17. Circulação Principal
18. Restaurante

19. Apoio Restaurante
20. Centro de Funcionários
21. Lavagem (oficina)
22. Taquigrafia
23. Pátio
24. Hall de Vereadores
25. Seção de Registros e Anais
26. Serviços Legislativos
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Figura 80. Maquete eletrônica do primeiro pavimento. Fonte: redesenho da autora.
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Figura 81. Planta baixa do segundo pavimento conforme projeto de 1975. Fonte: redesenho da autora.

1. Gabinetes dos Vereadores
2. Copa
3. Ar-Condicionado
4. Barbearia
5. Gabinete de Funcionários

6. Saguão de Vereadores
7. Sanitários
8. Plenário
9. Circulação Principal
10. Atendimento de Partes

11. Plenarinho
12. Manutenção
13. Recepção
14. Salão Nobre
15. Gabinetes da Presidência
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Figura 82. Maquete eletrônica do segundo pavimento. Fonte: redesenho da autora.
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Figura 83. Planta baixa do terceiro pavimento conforme projeto de 1975. Fonte: redesenho da autora.

1. Divulgação
2. Copa
3. Ar-Condicionado
4.Assessorias Legislativas
5. Comissões Especiais
6. Sala da Minoria

7. Cabine de Imprensa
8. Sanitários
9. Circulação Principal
10. Depósito de Livros
11. Biblioteca
12. Manutenção

13. Cabine de Som
14. Auditoria
15. Assessorias Administrativas
16. Comissões Permanentes
17. Sala da Maioria
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Figura 84. Maquete eletrônica do terceiro pavimento. Fonte: redesenho da autora.
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3º Pavimento

2º Pavimento

1º Pavimento
Figura 85. Diagrama de funções. Fonte: desenho da autora.

Entre a data dos projetos e a data de inauguração do
edifício, passaram-se mais de dez anos. A sede da Câmara
de Vereadores é, de fato, um edifício de dois tempos. No
período dos projetos, em meados dos anos 1970, Porto
Alegre vivia uma fase madura da produção moderna. Nesta
década de intervalo entre os projetos e a inauguração em
1986, houve uma crise na hegemonia desta arquitetura.
Se adentrou no meio cultural de Porto Alegre certa revisão
de valores do Movimento Moderno, dentro do ambiente
eclético do chamado Pós-Modernismo45, que perdurou
principalmente nos anos 1980 e 1990. O tempo foi ainda
mais duro com o projeto de Araújo, já que a obra ficou
abandonada e inconclusa por falta de recursos. Quando
finalmente foi inaugurada, a crítica à arquitetura moderna
era ainda mais implacável. Cláudio Araújo, no entanto,
seguiu sendo um arquiteto com os mesmos princípios,
mantendo o rigor projetual, com atenção ao entorno, ao
programa, soluções construtivas e definição espacial.
Mesmo com condições desfavoráveis, principalmente se
tratando da execução, o edifício resistiu bravamente e se
coloca hoje com força e leveza tanto na paisagem como no
interesse dos estudiosos da Arquitetura Moderna Brasileira
no Sul.
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45
Para uma análise mais aprofundada deste período ver MARQUES, A revisão do
movimento moderno? Arquitetura no Rio Grande do Sul dos anos 80, 2002.
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Capítulo 2

A Câmara de Vereadores e as Relações Tipológicas e Institucionais

91

Figura 86. Maquete da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 87. Prefeitura Rodovre, 1954, Arne Jacobsen. Fonte: Mahfuz.
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Para uma melhor compreensão do edifício que é objeto de
estudo desta dissertação, buscou-se referências e conceitos
para balizar o aprofundamento da investigação sobre a obra.
Iniciou-se pela busca da compreensão da figura utilizada
como resposta formal ao programa, resultando no primeiro
subcapítulo, embasado pela teoria dos Sólidos Primários
Modernos.
O tema da segunda parte deste capítulo consiste na
importância simbólica do edifício legislativo. A obra
inegavelmente carrega o peso da função que abriga, e
o estudo consiste na busca de raízes nos conceitos de
monumentalidade, especialmente no que se refere à
arquitetura moderna.
Finalmente, é abordada a referência de programa de forma
mais pragmática. Edifícios de ocupação análoga no âmbito
nacional e mundial são analisados de modo a verificar
semelhanças entre projetos e programas. Desta forma, este
subcapítulo busca embasamento teórico para formar um
repertório e base de conhecimento sob o ponto de vista
funcional.

Figura 88. Prefeitura Rodovre,1954, Arne Jacobsen.
Fonte: Mahfuz.

geometria e o espírito pela matemática” (VILLAR, apud LE CORBUSIER
& OZENFANT, 2005).

Figuras geométricas puras foram amplamente utilizadas
na trajetória da arquitetura moderna no século XX. Estes
prismas utilizados na concepção da forma arquitetônica
proporcionam uma rápida e clara identificação pelo
espectador, possibilitando uma compreensão geral do projeto
e da forma. Estas formas elementares foram identificadas
por Le Corbusier como sólidos primários (VILLAR, 2017).
“A arquitetura, que é coisa de emoção plástica, deve, no seu domínio,
começar pelo começo e também empregar os elementos suscetíveis de
atingir nossos sentidos, de satisfazer nossos desejos visuais e dispôlos de tal maneira que sua visão nos afete claramente pela delicadeza
ou pela brutalidade, pelo tumulto ou pela serenidade, pela indiferença
ou pelo interesse; estes elementos são elementos plásticos, formas que
nossos olhos veem claramente, que nosso espírito mede. Essas formas
primárias ou sutis, brandas ou toscas, agem fisiologicamente sobre
nossos sentidos [esfera, cubo, cilindro, horizontal, vertical, oblíqua etc.] e
os comovem (...) o homem usa plenamente seus dons de lembrança, de
exame, de raciocínio, de criação” (Le Corbusier, 1998).

2.1 Sólidos Primários Modernos
A Caixa, A Barra e a Torre
”Segundo Le Corbusier, as formas primárias são mais belas porque
se leem claramente, e essa abstração formal satisfaz os olhos pela

Como consequência do abandono da clareza geométrica
adotada na Arquitetura Moderna, segundo MAHFUZ
(2008), se estabelece uma desatenção ao programa e as
relações com o entorno. Algo que resulta na “arquitetura

Figura 89. Prefeitura de Rodovre, e em frente, a Biblioteca, Arne
Jacobsen. Fonte: visuallexicon.wordpress.com.

Figura 90. Hotel SAS, Copenhagen,
1956. Arne Jacobsen. Fonte:
visuallexicon.wordpress.com.

do espetáculo”, caracterizada pela complicação formal
— que é muito diferente de complexidade — excesso de
elementos, gratuidade, uso de referências não arquitetônicas
e geometrias obscuras, resultando em objetos que têm
pouca semelhança com edifícios e pouca relação com as
atividades neles realizadas (VILLAR, 2017).
Na contramão desta arquitetura histriônica, a utilização de
formas puras traduz a intenção de comunicar ao espectador,
com clareza e honestidade, uma compreensão total do
edifício. A utilização destas figuras reconhecidas, de certa
forma, parece evitar formas aleatórias e arbitrárias que em
conjunto compõem uma paisagem urbana muitas vezes
extremamente ruidosa.
Sobre a utilização destes sólidos primários na arquitetura
moderna, é atribuído a Arne Jacobsen, através de Helio
Piñón, alguns dos exemplos práticos da utilização de um
mesmo prisma transformado para diferentes programas.

Segundo VILLAR (2017), Piñón refere-se a estes volumes –
a caixa, a barra e a torre – como os sólidos primários da
modernidade. Jacobsen transpõe o discurso à prática.
Nos projetos no Distrito de Rodovre, na Dinamarca, utiliza
a barra para o projeto da Prefeitura (1954) e no projeto para
a Biblioteca (1961), localizado em frente à Prefeitura, recorre
à caixa como solução formal, utilizando pátios internos para
iluminação e ventilação dos espaços de estudo. A figura da
torre é identificada no edifício do hotel SAS em Copenhagen
(1956).
Na obra de Piñón também se identifica a presença dos
sólidos primários modernos, conforme descrição por
MAHFUZ (2007) de projeto de Complexo Multiuso em Rubi
(realizado em 2002):

maioria dos problemas arquitetônicos, bastando adaptar a necessidade
às proporções do volume” (VILLAR, 2017).

“Piñón, em suas palestras, relembra uma famosa anedota atribuída à

“Enquanto a caixa do auditório é um quadrado com a exata dimensão

Jacobsen que reforça este conceito fundamental. Quando questionado

do lado maior do pátio e a torre de apartamentos tem a extensão do

sobre suas estratégias projetuais, refere-se à anedota que Jacobsen,

seu lado menor, a barra que abriga o hotel se estende desde um dos

com uma caixa de fósforos nas mãos, utilizava para responder: “quando

extremos da plataforma até a linha sobre a qual coincidem um dos lados

tenho que projetar uma biblioteca, utilizo a caixa (e deitava a caixa de

maiores do pátio e a cobertura do teatro/auditório” (MAHFUZ, 2007).

fósforos); quando a demanda é por uma prefeitura, utilizo a barra e,
por fim, se de mim é requerido projetar um hotel, utilizo a torre”. Com
o mesmo objeto, um prisma puro, Jacobsen dizia poder solucionar a

Neste projeto, Piñón trabalha com uma plataforma
que interliga em um nível acima do solo os diferentes
blocos, dispostos de forma que Mahfuz classifica como
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Figura 91. Complexo Multiuso Rubi, 2002, Helio Piñón. Fonte: Vitruvius.

94

“interpenetração de retângulos”, utilizado por Piñon também
no projeto da Torre Multiuso para Barcelona (2011). Piñón
trabalha frequentemente com a intersecção dos volumes,
resultando em estruturas formais geradas por estes sólidos
primários.
A utilização de volumes independentes que apresentam
variação destes prismas em uma mesma obra, se dá no
projeto de Mies Van der Rohe para o Chicago Federal Center
em Chicago, projetado em 1959 e concluído em 1974. O
projeto concentra diversas atividades administrativas do
Governo Federal norte-americano. É composto por três
edifícios cuja posição define o espaço da praça Chicago
Federal Plaza. Esse espaço aberto configura um tipo de
centro urbano, estratégia visitada por Mies no Seagram
anteriormente. Mesmo localizados em quarteirões diferentes,
estas são claramente percebidas como fazendo parte do
mesmo complexo (VILAÇA, 2015).
O volume retangular posicionado com a face de menor
dimensão apoiado no solo, configurando a tipologia de
torre, é utilizada nos dois edifícios em altura: o Tribunal de
Justiça Everett M. Dirksen, de 30 andares, e o Edifício John
C. Kluczynski, de 42 pavimentos. A alteração da figura se dá
no edifício que abriga uma Agência de Correios, térrea, que
exibe a configuração de caixa.
Os edifícios simbolizam a intenção de Mies de fazer uso
de uma geometria rígida, além de destacar a técnica: com
a estrutura do complexo em aço e com os montantes

Figura 92. Complexo Multiuso Rubi, 2002, Helio Piñón. Fonte: Vitruvius.

verticais em perfil I — técnica também empregada no edifício
Seagram. As torres possuem pilotis no térreo, sugerindo
uma fluidez do espaço na escala do usuário, encontrando
o edifício dos correios, que é totalmente envidraçado em
seu perímetro, simbolizando a intenção da continuidade do
espaço interior e exterior.
No caso da Câmara de Vereadores, o partido horizontalizado
é citado por Araújo como solução para o projeto. O prédio
distribuído em três pavimentos, ainda teria horizontalidade
acentuada pela presença da plataforma elevada que
percorreria o edifício no nível do segundo pavimento, tornando
o pavimento inferior “invisível” aos olhos do observador.

Figura 93. Federal Center, Chicago, 1959, Mies Van der Rohe. Fonte:
Archdaily.

Figura 94. Federal Center,
Chicago, 1959, Mies Van der
Rohe. Fonte: Archdaily.
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Figura 95. Maquete da Câmara de Vereadores. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 96. Maquete eletrônica do projeto. Fonte: redesenho da autora.

Figura 97. Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fonte: redesenho da autora.

Figura 98. Superintendência da REFAP. Fonte: acervo FAM/PROPAR.

O partido de prisma tendendo ao quadrado e a retirada
de massa interna, formando dois vazios, foi utilizado no
precedente edifício da Superintendência na refinaria da
Petrobras. O prédio em Canoas, objeto de comparação
no terceiro capítulo, possui a tipologia de caixa ou placa.
Assume a baixa altura, que neste caso é de apenas um
pavimento e exibe também a cobertura plana, o que favorece
a percepção de um volume puro.
No caso do edifício legislativo, Araújo recorre a uma figura
conhecida e amplamente utilizada no repertório da arquitetura
moderna. A simplicidade e clareza geométrica se mostram
eficientes em resolver formalmente o projeto, e adequadas,
conforme narrativa de Araújo, na busca da imagem sóbria e
imponente características de um edifício público, ideia que
se empenhou em realizar durante o desenvolvimento do
trabalho.

“Capanema queria um prédio que retratasse a instituição que dirigia, por

2.2 Edifícios Públicos e Seu Grau de Importância
Simbólica

se uma obra criada pela mão do homem e elaborada com o objetivo

É emblemática em uma sociedade a forma arquitetônica
que as funções públicas assumem frente a cada época. A
questão da metamorfose que a monumentalidade sofreu
durante o período de cisão com os estilos historicistas no
início do século XX, e como a arquitetura buscou respostas é
tema de exame neste subcapítulo.

futuras algumas ações humanas ou destinos (ou a combinação de

ele pensada como instrumento de um projeto cultural(...) Por extensão, o
prédio deveria ser também um retrato da nacionalidade que se edificasse
nova, mas assente sobre o patrimônio herdado do passado.
Capanema queria um monumento, e a ideia de monumento denota
etimologicamente objeto que rememora ou comemora pessoa, evento,
instituição, ideias consideradas exemplares por sua excepcionalidade ou
transcendência. Um monumento arquitetônico é veículo de atualização
e condensação de convicções partilhadas por uma comunidade.
É máquina de recordar desafiando o tempo, associada a ritos cuja
formalidade ou cerimônia não são da esfera do cotidiano ou do corrente”,
(COMAS, 2019).

Em 1903, RIEGL (2014) em seu livro “O Culto Moderno dos
Monumentos”, definiu:
“Por monumento, no sentido mais antigo e original do termo, entendedeterminante de manter sempre presente na consciência das gerações
ambos)”.

Os estudos de Riegl se aprofundam nos tipos de monumentos
como intencionais ou não-intencionais, valor artístico, valor
de antiguidade, entre outros. Para Riegl, todos os tipos de
monumentos são dotados de um valor de rememoração,
seja ele intencional ou não, e seu valor está tanto na sua
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Figura 99. Casa del Fascio, Como/Itália, 1932, Giuseppe
Terragni. Fonte: Universidade de São Paulo.
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antiguidade, na sua capacidade de resistência à ação do
tempo, quanto no seu valor de novidade, que atende a
atitude que atribui ao novo uma incontestável superioridade
sobre o velho (RIEGL, 2014).
No decorrer do século XX a arquitetura moderna já era a
linguagem corrente. Porém quando a monumentalidade
era requerida pelo programa, ainda se utilizava linguagem
e referências a estilos historicistas, visível em edifícios
representativos de regimes totalitários, conforme exposto
por FRAMPTON (2003):
“A tendência modernista a reduzir toda forma a abstração fez disso uma
maneira insatisfatória de representar o poder e a ideologia do Estado.
Em grande parte, essa inadequação iconográfica explica a sobrevivência
de uma abordagem historicista da construção na segunda metade do
século XX”.

No início do século XX surgiu um tipo de arquitetura
historicista modernizada, denominada de Nova Tradição46,
onde se reconhece a presença de resíduos históricos que se
confundem com intenções de modernização das edificações.

Figura 100. Casa del Fascio, Como/Itália, 1932, Giuseppe Terragni. Fonte:
Universidade de São Paulo.

Houve, entretanto, algumas aspirações modernas no projeto
de edifícios públicos representativos, de certa importância
simbólica. Como por exemplo na Casa del Fascio (1932) em
Como na Itália, de Giuseppe Terragni, construída para ser a
sede do partido fascista na cidade.
Mesmo com a ascensão da arquitetura moderna, permanecia
o estigma de símbolo de funcionalismo e racionalismo. Ela
seguia sendo vista como inadequada para certos programas,
entre eles edifícios públicos ou construções que requeriam
caráter monumental. A ocorrência da linguagem moderna
em projetos que incorporam a ideia de monumentalidade é
encontra nos projetos de Le Corbusier para Chandigarh, na
Índia. Nesse projeto foi realizada aquilo que ficou conhecido
como a monumentalização do vernáculo, ou seja, quando se
abandona formas puristas e se mescla à monumentalidade
clássica com a linguagem vernacular FRAMPTON (1997). Na
obra de Mies Van der Rohe se reconhece a monumentalização
da técnica, que atinge em seus edifícios qualidade plástica
expressiva, explorando os sistemas construtivos.

“A origem da Nova Tradição, fora da diretriz principal do Movimento
Moderno, pode ser situação no surgimento, entre 1900 e 1914, de um
estilo historicista conscientemente ‘modernizado”, (FRAMPTON,2003).
Temo cunhado por Henry-Russel Hitchcook em 1929 para na tentativa de estabelecer
uma distinção entre uma certa tendência conservadora e as obras dos pioneiros.
FRAMPTON, 2003, p.255.
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Figura 101. Assembleia Legislativa Chandigarh. Fonte: Archdaily, foto de Fernanda Antônio.

100

Colin Rowe, em seu texto “The Mathematics of the Ideal Villa”
(1947), estabeleceu relações entre as obras de Le Corbusier
e de Andrea Palladio, reconhecendo principalmente o uso
de proporções matemáticas nas composições de ambos,
mesmo que o solução espacial resultasse em algo bastante
distinto. Sigfried Giedion, em 1943 no texto ‘“Nine points
on Monumentality”, alerta para a necessidade de que a
arquitetura moderna forneça soluções para edifícios que
necessitassem desta importância simbólica. Nesse texto o
autor cunha no termo Nova Monumentalidade:

esta geração teve que encarar não estando apta para criar monumentos
dignos de serem lembrados” (BAÊNA, 2013).

Já Louis Khan reconhece alguns valores de uma arquitetura
do passado, valores que podem ser transportados para
a arquitetura moderna corrente quando requerido pelo
programa certa monumentalidade:
“Kahn aborda a procura de uma nova monumentalidade mais ligada à
espiritualidade, ao introspectivo e ao transcendente, usando o passado
como meio para alcançar um futuro. A partir dessa altura Kahn aderiu

“A monumentalidade surge da eterna necessidade do homem de criar

(…) à busca, sem tréguas, pelos potenciais cívicos e espirituais da

símbolos: nos quais se reflitam suas ações e seu destino, nos quais

arquitectura”, (BAÊNA, 2013).

se animem suas convicções religiosas e sociais. Cada época sente a
necessidade de erguer monumentos que, de acordo com a etimologia
latina da palavra, sejam algo que deva ser transmitido às gerações
seguintes. É impossível aplacar completamente esse anseio de
monumentalidade. Quaisquer que sejam as circunstâncias, sempre se

Nos programas modernos monumentais, segundo PALLAZO
(2011), observamos técnicas e processos de composição
baseados em procedimentos tradicionais que foram
transferidas ao estilo moderno.

procurará manifestá-lo” (GIEDON, 1943).
“Contudo, conforme procuramos aqui discutir, o Movimento Moderno

Nos Estados Unidos, arquitetos também se posicionaram:

não só preservou o caráter monumental da arquitetura cívica em suas
realizações, como preservou e se valeu dos recursos projetuais legados

“Gropius (1949) defende a mesma opinião que Mumford e Giedion.

pelo método Beaux-Arts”.

Os monumentos nascem da “necessidade eterna” interior do homem
de criar símbolos capazes de representar a sua época. As criações,
no pós-guerra, apresentaram uma crise devido às transformações que

Le Corbusier, no projeto da Liga das Nações (1927)
chamou o edifício de Casa do Trabalho, rejeitando o título
monumental de palácio. O monumental derivaria do trivial, o

que contrapõe o discurso Beaux-Arts de que o trivial deriva
do monumental e que explica a ênfase dada ao ensino de
programas de caráter ordinário nas escolas de arquitetura.
Um dos procedimentos adotados para a diferenciação do
edifício monumental da arquitetura trivial é uma implantação
onde exista uma barreira ou divisa que separa um local
importante do seu entorno imediato. De forma recorrente
há uma quebra da malha urbana. A adoção de elementos
identificáveis de edifícios monumentais também é recorrente,
assumindo a distinção de uma arquitetura meramente
funcionalista, mesmo que para isso utilize princípios
acadêmicos (PALLAZO,2011).
Le Corbusier utilizou alguns destes princípios em seu projeto
para Chandigarh, cidade que almejava ser o símbolo do
desenvolvimento social e econômico da Índia, fruto da
independência do país do domínio britânico. Fez-se uso de
uma malha regular no desenho urbano da cidade, dividida
em setores. O projeto do Capitólio no ponto mais alto da
cidade concentra as funções administrativas e as edificações
do Secretariado, da Assembleia Legislativa e do Palácio da
Justiça.
O CIAM47, realizado em Bridgwater na Inglaterra em 1947,
contou com a presença de Le Cobusier, Gropius, Sert e
Giedion. Foi o primeiro congresso realizado no pós-guerra,
e diante da destruição do mundo, “comprometeram-se a
trabalhar para a criação de um ambiente físico que satisfaça
as necessidades emocionais do homem e estimule o seu

desenvolvimento espiritual, e para tal, propõem-se a ampliar
e enriquecer a linguagem estética da arquitectura, a fim de
fornecer os meios contemporâneos onde as necessidades
emocionais das pessoas possam encontrar expressão no
desenho de seu ambiente físico”.48
Muitos dos arquitetos presentes já haviam questionado
valores funcionalistas e a falta de apelo popular da
arquitetura moderna. J.M. Richards, que também participou
como palestrante do CIAM 6, escreveu em 1940 na revista
Archtectural Review a metáfora do homem na rua.
“Richards escreveu que a arquitetura moderna não ofereceu a essa
pessoa nenhuma alternativa adequada aos estilos do Velho Mundo que,
por muitos anos, pelo menos lhe ofereceram o consolo da sugestividade.
[...] ligou a questão do apelo da arquitetura moderna ao da representação
política, citando a virada da união soviética para o neoclassicismo, onde
o 'camponês impressionável' encontra 'um edifício de pedra palaciana
decorado com colunas robustas ... evidências mais convincentes do
progresso do plano de cinco anos do que edifícios modernos de qualquer
qualidade” (MUMFORD, 2002).49

Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) foram encontros realizados no
século XX, em que arquitetos discutiam sobre os rumos da nova arquitetura.
48
«Reafirmation of the Aims of CIAM» em Giedion, A decade of new architecture, 17. APUD
SILVA, 2017, p.68.
49
Tradução da autora.
47
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Segundo Mumford, na América se desenvolveram as
ideias de uma síntese moderna das artes evidentes em
sua promoção da Nova Monumentalidade, que também
se refletiu na Europa. Giedion, um dos protagonistas desta
discussão, demonstrava preocupação com a linguagem
estética que poderia responder aos anseios da humanização
da arquitetura moderna no pós-guerra.
“Segundo Huyssen, o reconhecimento do efémero como parâmetro

além de ser o ato inaugural da arquitetura moderna brasileira
e ter recebido consultoria direta de Le Corbusier, se dá
num edifício público, representando o desejo do Estado em
tornar a arquitetura moderna símbolo de desenvolvimento
e progresso. O MESP está em um quarteirão inserido em
uma malha urbana densa, dentro de uma configuração
que não proporciona distanciamento físico do entorno, de
modo que a forma da edificação se torna o fator principal de
diferenciação com a vizinhança.

chave da modernidade gerou, no extremo oposto, o desejo pela procura
de valores estáveis. Uma certa arquitectura monumental parecia garantir

“O partido da composição se soma à unidade, proporção e pureza

essa permanência e fornecer a desejada protecção contra a aceleração

ou simplicidade volumétrica do prédio para estabelecer um contraste

do tempo, as mudanças do espaço urbano e a transitoriedade da vida

ambiental e reforçar, por conseguinte, as denotações monumentais do

moderna”, (SILVA, 2017).

Ministério” (COMAS, 2012).

A Síntese das Artes50 pretendia a aproximação entre
arquitetura e Artes Plásticas como meio de humanização
da arquitetura moderna. Geidion, em ‘A Decade of New
Architecture’, publicada anos mais tarde, em forma de
retrospectiva dos primeiros congressos pós-guerra, concluiu
“não ser realmente possível satisfazer as necessidades reais
do homem comum enquanto não conseguirmos alcançar
novamente uma integração das artes” (SILVA apud GIEDION,
2017).
No Brasil, o Ministério de Educação e Saúde (MESP), projeto
de 1936 de Lucio Costa, Carlos Leão, Ernani Vasconcelos,
Afonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira e Oscar Niemeyer,

O projeto de desenvolve em dois volumes interseccionados,
um bloco de maior altura de quatorze pavimentos que abriga
os espaços de trabalho e um bloco horizontalizado de dois
pavimentos que contém salas de exposição e auditório, que
apresenta os elementos iconográficos da escola carioca. Os
acessos e visões privilegiadas do edifício se dão a partir das
esquinas, onde é possível a compreensão pela relação dos
volumes.

A síntese das artes surge como o meio necessário para configurar os métodos do
pensamento, predominantes nos tempos recentes, com os métodos de sentimento e assim
alcançar uma expressão de cultura genuína. SILVA, 2017, p.69.
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Figura 102. Ministério da Educação e Saúde, Rio de
Janeiro, 1936. Lúcio Costa e equipe. Fonte: Universidade
Federal da Bahia.

“O Ministério se toma por uma solução exemplar de
linguagem formal moderna e internacionalmente válida,
mas com sabor brasileiro, respaldada pela autoridade da
história da arquitetura enquanto tradição construtiva racional
e nacional, dela derivando sua emblematicidade expressiva”
COMAS (2012).
Se o ato inaugural da arquitetura moderna brasileira foi o
MESP, a construção de Brasília representa a celebração
da vontade política, através do então presidente Juscelino
Kubitschek, com o auge do reconhecimento da arquitetura
moderna brasileira e sua carga emblemática para o país. O
plano piloto de Lúcio Costa de 1957 reproduziu os princípios
da Carta de Atenas de 1933. Se antes os edifícios modernos
eram inseridos na trama da cidade tradicional consolidada,
no caso de Brasília era o edifício moderno construído na
cidade moderna.
“Pressões do Instituto de Arquitetos do Brasil e uma dose de nacionalismo
conduziram à solução da abertura de um concurso público nacional (...)
contemplando apenas o plano urbanístico. Nesse momento, Juscelino
Kubitschek já havia determinado que Oscar Niemeyer fosse o autor dos
projetos arquitetônicos dos principais prédios públicos.
(...) Lucio Costa atribuiu à sua cidade uma ordenação segundo quatro
grandes escalas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica.
(...) O plano de Lucio Costa previu a localização precisa dos principais
edifícios públicos e a organização dos setores funcionais na malha da
cidade.

Figura 103. Ministério da Educação e Saúde, Rio
de Janeiro, 1936. Lúcio Costa e equipe. Fonte:
Universidade Federal da Bahia.

Brasília já nasceu sob o signo da hierarquia: pensada como capital de
um país, Lucio Costa atribuiu ao seu projeto o coerente caráter de civitas
(...) Hierarquia que permeia o desenho da cidade: uma clara definição
da dimensão pública (eixo monumental) da dimensão privada (eixo
residencial) e, no aspecto intra-urbano, a setorização das atividades em
áreas especializadas” (SEGAWA, 2014).

A Praça dos Três Poderes, local destinado aos edifícios
públicos do governo federal, exibe monumentalidade pela
sua dimensão e organização espacial. Neste local são
inseridos os edifícios que se destacam pela diferença de sua
implantação com o entorno, que só foi possível pelo sistema
morfológico do projeto urbanístico da nova cidade e pela
ausência de “cidade” tradicional anterior.
Mecanismos semelhantes foram contextualizados ao cenário
local, como o Palácio da Justiça (1953) de Fernando Corona
e Carlos Maximiliano Fayet. Com o peso da localização na
Praça da Matriz é um dos primeiros edifícios públicos do
Estado representante da Arquitetura Moderna Brasileira no
Sul, com referências na escola carioca e conexão corbusiana.
Outra referência é a Assembleia Legislativa, com identidade
relacionada a escola paulista com conexões miesianas. No
âmbito municipal, com as diretrizes do Plano Paiva de 1959,
consolidadas no 1° PDDU de 1979, os edifícios públicos da
capital se deslocam para o aterro da Praia de Belas, dentro
de uma nova lógica de zoneamento, conectada com o
sistema de perimetrais e a criação da I Perimetral como anel
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Figura 104. Plano piloto de Brasília, 1957, Lúcio Costa.
Fonte: Revista MDC.
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institucional de circunscrição do centro histórico MARQUES
(2012).
A obra promovida pela Prefeitura Municipal para a nova sede
da Secretaria de Obras e Viação – SMOV, (1966) de João José
Vallandro, Moacyr Moojen Marques e Léo Ferreira da Silva,
desenvolvida dentro da divisão de Urbanismo da mesma
Secretaria de Obras e Viação, foi reflexo do crescimento
da importância dada ao urbanismo. Foi influenciada pela
estruturação da Divisão de Urbanismo da Secretaria de
Obras e associada a elaboração do Plano Diretor de 1959.
A escolha do local para a implantação do novo edifício, o
aterro do Praia de Belas simboliza a intenção dos arquitetos
em fazer do projeto um marco moderno, do sítio ao edifício.
A utilização de malha moduladora como elemento ordenador
do projeto, uso expressivo do concreto e presença de
elementos pré-fabricados, mostra algumas das semelhanças
projetuais com o edifício da Câmara de Vereadores.
Características essas também presentes nos projetos para
a Petrobrás, justificado pela presença de Moacyr Moojen
Marques nos projetos para a SMOV e REFAP. A parceria
pessoal e profissional de Araújo e Moojen representa olhares
paralelos e coincidentes para as mesmas fontes.
Na década seguinte houve o projeto do Centro Administrativo
do Rio Grande do Sul (1972) de Charles René Hugaud, Ivanio
Fontoura, Leopoldo Constanzo, Luis Carlos Macchi da Silva e
Cairo Albuquerque da Silva, inaugurado em 1987. Destinado
a órgãos da administração pública estadual e distinguível por

Figura 105. Palácio da Justiça, Porto Alegre, 1953. Fernando Corona e
Carlos Maximiliano Fayet. Fonte: Biblioteca IBGE.

sua forma icônica e de relativa ousadia que suscitou algumas
críticas referentes a ‘estereótipos formalistas de edifícios
modernos’ (LUCCAS, 2014).
O prédio da Câmara de Vereadores se aproxima física e
temporalmente de exemplos locais citados, como a SMOV
e o Centro Administrativo do Estado. Ocupa lugar prédeterminado por diretrizes urbanas para edifício públicos,
e reunindo características emblemáticas que fizeram da
materialização do programa um edifício com vocação
monumental. Em declaração sobre o projeto, Araújo diz
utilizar “linguagem incisiva e clara”51. Em outra ocasião
declara que a avenida interna é entrecortada por passarelas
para amenizar a “monumentalidade do espaço”. Em uma
justificativa enviada aos vereadores junto ao anteprojeto,
afirma:
”Com isso se mantém uma imagem externa estática e serena, animada
apenas pelo movimento das pessoas, o que por certo conferirá
ao conjunto uma característica monumental discreta, necessária a
identificação simbólica de uma CASA voltada para o POVO”.

51

Anexo 10.

Figura 106. SMOV, Porto Alegre, 1966. Moacyr M. Marques, João J.
Vallandro e Leo F. da Silva. Fonte: Vitruvius.

2.3 Edifícios Públicos destinados ao Legislativo
Considerando a semelhança de programa e buscando
relações entre as soluções arquitetônicas apresentadas, é
possível observar em alguns exemplos aspectos a serem
analisados para a melhor compreensão do edifício objeto
dessa dissertação. Foram selecionadas algumas obras para
uma breve comparação, projetos de programa análogo ao
da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que também
apresentam a ideia de monumentalidade aplicada ao edifício
moderno.

2.3.1 Assembleia Legislativa de Chandigarh
Representando um dos primeiros acontecimentos modernos
em planejamento urbano e centralização de funções
administrativas, temos como exemplo a realização de Le
Corbusier em Chandigarh na Índia. O arquiteto se depara
com a necessidade de monumentalidade dos edifícios
públicos do Capitólio, e executa o que, como já abordado
anteriormente, ficou conhecida como monumentalização do
vernáculo. A centralização das funções administrativas da
cidade é disposta neste setor, localizado no ponto mais alto
da cidade e projetada sobre uma malha regular. É composto
pela Assembleia Legislativa, Secretariado e Palácio da Justiça
e tem o projeto urbano também de autoria do arquiteto
franco-suíço. A centralização das funções públicas em um
setor definido, não por acaso, é visível também nos projetos
de Brasília onde Lúcio Costa projeta o Eixo Monumental,

Figura 107. Centro Administrativo do Estado, Porto Alegre, 1972.
Charles René Hugaud, Leopoldo Constanzo, Luís Carlos Machi da
Silva e Ivânio Fontoura. Fonte: Marques, 2012.

parte do Plano Piloto. Em Porto Alegre há uma ocorrência
análoga no projeto da Primeira Perimetral, representando
a importância dada aos eixos viários no planejamento das
cidades modernas.
No edifício da Assembleia Legislativa, em que a câmara
legislativa é o centro de convergência do edifício, Le
Corbusier utiliza uma forma cilíndrica com aberturas no
topo, que proporciona um jogo de luz e sombra. As áreas de
trabalho são dispostas nas periferias do edifício, permitindo a
utilização do núcleo para o uso público. O edifício é imponente
e destaca-se na paisagem não apenas por caracterizar uma
“escultura em concreto”, mas também pela implantação em
um grande espaço aberto, o destacando na paisagem das
praças do Capitólio.
Como partido, Le Corbusier assume a tipologia de caixa
ou placa, em um volume horizontalizado, interrompido
verticalmente pelo elemento circular da cobertura da Câmara
Legislativa. O edifício de Le Corbusier é todo construído
em concreto, utilizando o mesmo material nos brises nas
fachadas laterais.
A semelhança entre a Câmara de Vereadores de Porto
Alegre e a Assembleia Legislativa de Chandigarh passa pela
tipologia da placa empregada em ambos os projetos, pela
materialidade expressiva do concreto e pela volumetria do
plenário que se sobressai do restante do volume.
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Figura 108. Assembleia Legislativa de Chandigarh, Le Corbusier. Fonte: Unicamp.
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Figura 109. Assembleia Legislativa de Chandigarh, Le Corbusier. Fonte: Unicamp.
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Figura 110. Assembleia Legislativa de Chandigarh, Le Corbusier. Fonte: Archdaily.
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Figura 111. Maquete eletrônica da Câmara de Vereadores. Fonte: redesenho da autora.

Figura 112. Congresso nacional, Brasília.
Oscar Niemeyer. Fonte: Docomomo
Curitiba 2013.
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2.3.2 Congresso Nacional de Brasília
Mais próximo geográfica e temporalmente, a construção de
Brasília como capital federal, mais especificamente o edifício
destinado ao Legislativo guarda semelhanças funcionais
com o edifício sede do legislativo municipal de Porto Alegre.
O Congresso Nacional está localizado na praça dos Três
Poderes juntamente com o Palácio do Planalto e Supremo
Tribunal Federal. Símbolo máximo do poder legislativo
nacional, o edifício monumental foi projetado por Oscar
Niemeyer e abriga duas Câmaras Legislativas, a Câmara dos
Deputados e o Senado. Ambos ocupam o mesmo edifício,
porém com funções independentes.
Nesta obra, Niemeyer busca declaradamente:
“(...)concisão e pureza, a serem alcançadas com soluções compactas,

Figura 113. Congresso nacional, Brasília.
Oscar Niemeyer. Fonte: Docomomo
Curitiba 2013.

de formas e elementos utilizados em projetos monumentais),
porém uma “ao contrário” da outra, dando ênfase aos dois
espaços, separados pelas duas grandes torres, o que
demonstra a independência funcional que precisa existir
entre as duas câmaras.
A posição do edifício guarda semelhanças com o setor de
edifícios públicos de Le Corbusier em Chandigarh, destacado
da malha urbana da cidade, percebendo-se a influência
do arquiteto franco-suíço no projeto de Brasília. O edifício
compõe a Praça dos Três Poderes juntamente com o Palácio
do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Sendo o único
dos edifícios localizado sobre o Eixo Monumental simboliza
um tipo de encontro da arquitetura moderna simbólica de
Niemeyer com a concretização de uma cidade moderna
seguindo os princípios da Carte de Atenas de Lúcio Costa.

simples e geométricas; os problemas de hierarquia e de caráter
arquitetônico; as conveniências de unidade e harmonia entre os

2.3.3 Assembleia Legislativa de São Paulo

edifícios e, ainda que estes não mais se exprimam por seus elementos

Nos relatos de Araújo, a visita ao edifício da Assembleia
Legislativa de São Paulo (ALESP) foi uma experiência
importante para o projeto da Câmara de Vereadores de
Porto Alegre. O edifício da ALESP está localizado no Parque
Ibirapuera, na capital paulista, e foi objeto de concurso
para o projeto em 1961, cujos vencedores foram Adolpho
Rubio Morales, Ricardo Sievers e Rubens Carneiro Viana. O
projeto construído é de 1962, com autoria de Adolpho Rubio
Morales e Fábio Kok de Sá Moreira, sua inauguração ocorreu
em 25 de janeiro de 1968 e foi tombado em 30 de maio de

secundários, mas pela própria estrutura, devidamente integrada na
concepção plástica original” (MACEDO, 2013).

O arquiteto utiliza como solução formal a justaposição de
formas puras extremamente expressivas, como a base
(placa), torre e cúpulas. O conjunto é dotado de clareza na
distinção de todos os elementos. Com a existência de duas
Câmaras Legislativas, o arquiteto utilizou a mesma forma, a
cúpula executada em concreto armado, (remetendo a ideia

Figura 114. Congresso nacional, Brasília. Oscar Niemeyer. Fonte: Docomomo
Curitiba 2013.

Figura 115. Congresso nacional, Brasília. Oscar Niemeyer. Fonte: Docomomo
Curitiba 2013.
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Figura 116. Congresso nacional, Brasília. Oscar Niemeyer. Fonte: Docomomo Curitiba 2013.
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Figura 117. Assembleia Legislativa de São Paulo, 1961. Fonte: Acervo Histórico ALESP.

Figura 118. Pavimento térreo. Assembleia Legislativa de São
Paulo, 1961. Fonte: Revista Acrópole.

2019 pela Prefeitura de São Paulo. Dos edifícios visitados por
Araújo na ocasião da diligência para explorar o programa, o
edifício da ALESP foi o único projetado para receber a função
que abrigava, e segundo Araújo, “era o melhor em termos de
qualidade arquitetônica”52.
A edificação de trinta e seis mil metros quadrados é um
prisma retangular e possui uma grande rampa que dá
acesso ao hall monumental com pé-direito de seis andares.
O monobloco horizontal organiza funções de políticas,
técnicas, administrativas e serviços gerais. O plenário é o
centro de convergência do projeto.

Figura 119. Primeiro pavimento. Assembleia Legislativa de São
Paulo, 1961. Fonte: Revista Acrópole.

Este edifício talvez tenha sido a referência mais próxima
para o projeto da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
Guardadas as proporções, o edifício em São Paulo também
tem a câmara legislativa como ponto de culminância e
demais funções adjacentes a fim de servi-lo. A semelhança
passa pelo partido horizontalizado, que no caso do edifício
da ALESP possui planta retangular e acesso de público com
dimensões monumentais. Essa parece ser outra referência
incorporada por Araújo e reproduzida no edifício no Rio
Grande do Sul, com a avenida interna que atravessa o prédio.

“O poder legislativo se impõe por segurança, sobriedade e nobreza,
requerendo mesmo generosidade nos espaços circundantes, bem como
proteção e distanciamento, foi criado um espelho d’agua que envolve
todo o prédio, e que será inserido numa ampla esplanada nobre”. 53

O edifício composto de seis pavimentos é organizado de
modo a “abraçar” o plenário, com demais setores organizados
para servir a função principal. Utiliza uma solução formal e
plástica facilmente compreendida pelo observador, sendo
uma grande placa horizontalizada pousada no terreno,
marcada por um acesso monumental com pé-direito de seis
pavimentos através de uma esplanada acompanhada por
palmeiras. O rigor e sobriedade do volume dão a identidade
do edifício.
52
53

Entrevista ao IAB, Anexo 1.
Revista Acrópole, Edição 273, p.305-310.
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Capítulo 3

A Câmara de Vereadores, Tecnologia e Coordenação Modular
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Figura 120. Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vão entre os brises de concreto e o plano das esquadrias. Fonte: autora.

Figura 121. Vista aérea do ICC, Brasília. Fonte: ATOM/UnB.
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A utilização de elementos pré-moldados na arquitetura
brasileira remete ao início dos anos 1960, período
efervescente da industrialização do país, que na década
anterior, no governo de Juscelino Kubistchek, experimentou
o desenvolvimento de áreas como a metalurgia, siderurgia e
mineração. A vanguarda da pré-fabricação brasileira é por
vezes discutida, mas é consenso afirmar que as grandes
obras pioneiras de relevância nacional foram os projetos
para Universidade de Brasília, o Conjunto Residencial para
Estudantes da Universidade de São Paulo, e a REFAP, em
Canoas.
Em 1962, concomitante aos projetos da REFAP, já
mencionados neste trabalho e que serão analisados sob
a perspectiva da pré-fabricação no subcapítulo 3.2, a
experiência de 1962 na Universidade de Brasília (UNB) foi
uma das vanguardistas na utilização da tecnologia da préfabricação. Com liderança de Niemeyer e participação de
João Filgueiras Lima (Lelé), os projetos “Protótipo” (1962),
os Pavilhões de Serviços Gerais (1962- 64), o escritório
do Centro de Planejamento/CEPLAN (1962-63), o Instituto
Central de Ciências – ICC (1963-71), o Instituto de Teologia
Católica (1963) e, mais tarde, o bloco principal do QuartelGeneral do Exército (1968 72) foram desenvolvidos para a
universidade, com métodos de construções mesclando
o convencional e de pré-moldagem. Sobre os detalhes da
execução de elementos pré-moldados da época, ainda em
descoberta, VASCONCELLOS (2018), afirma:

“A análise estrutural, por sua vez, exige mais trabalho e conhecimento,
pois cada peça deve ser examinada não só no funcionamento da obra
pronta, mas também diante das situações que ocorrem até a sua posição
final. Nessa fase, o principal desafio é o planejamento para a execução
do edifício como um esquema de fabricação, transporte e montagem
de peças. Tarefa importante nesse sentido é a chamada decomposição
das partes estruturais, buscando, não só viabilizar peças adequadas a
essas tarefas, mas também garantir que as transições entre as partes
e o conjunto como um todo atenda a determinados critérios de rigidez,
próprios para os sistemas montados, a fim de garantir o equilíbrio estático
da construção”.

Entre as dificuldades encontradas na execução destes
elementos construtivos, está a inexistência de fábricas e
equipamentos para a produção das peças. Foi um campo de
experimentações tecnológicas, visto que a primeira norma
técnica sobre este tipo de estrutura surge em 1985.
Em Brasília foi criado o Centro de Planejamento da
Universidade de Brasília (CEPLAN), que consistia num centro
de tecnologia e pré-fabricação e era base dos trabalhos de
Niemeyer em Brasília. Segundo ALBERTO (2009), a função
do CEPLAN era de “elaborar os projetos de todos os edifícios
da Universidade, dentro das normas urbanísticas do plano de
Lúcio Costa. Fixar a arquitetura da Universidade e, também,
orientar e conduzir os cursos da Faculdade de Arquitetura”.
Dentre os projetos desenvolvidos no CEPLAN, o projeto
do ICC foi emblemático e o mais importante da UnB em

Figura 122. Apartamentos para professores UnB, Brasília. Fonte: SCHLEE (Registro
Arquitetônico da Universidade de Brasília, 2014, p.47).

termos de pré-fabricação, e se estabeleceu como um
marco arquitetônico, pedagógico, funcional e construtivo
(VASCONCELLOS, 2018).
Outra obra expressiva de Brasília utilizando a pré-fabricação
de elementos construtivos, de autoria de Lelé, foram os
apartamentos para professores, chamado de “Colina” ou
“Colina Velha” realizados em 1963. São quatro blocos
de três pavimentos sobre pilotis. A exemplo do ICC, cujo
detalhamento esteve a cargo de Lelé, a pré-moldagem dos
prédios da Colina se fez por meio de grandes elementos
(KRUGER, 2016). De acordo com Kruger, “a adoção da
volumetria simplificada e aparente através da pré-moldagem
de concreto e forma retangular através de conceitos
racionalizados traz à obra de Lelé um aumento da qualidade
da edificação, além de diminuir prazo, custo e desperdício”.
Outro caso de pré-fabricação no programa da habitação
coletiva, uma das funções mais abordadas pela arquitetura
moderna brasileira, foi o Conjunto Residencial para
Estudantes da Universidade de São Paulo (CRUSP), 1961,
de Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Jr. e Sidney de
Oliveira. O projeto do CRUSP iniciou como uma solução
urbanística e um plano diretor para a cidade universitária, e a
partir disto foram desenvolvidos os projetos para o setor de
habitação. São 12 edifícios ligados entre si por uma passarela
coberta, com 6 pavimentos sobre pilotis, com recuo de 80
metros entre eles e total de 720 apartamentos. Seis blocos
foram construídos com o sistema construtivo convencional

Figura 123. Apartamentos para professores UnB, Brasília. Fonte: Revista Acrópole (Ed.
Especial da Universidade de Brasília, Ano 31, nº 369/70, 1970, p.23).

e 6 blocos com o sistema construtivo pré-moldado; Foram
utilizadas peças moldadas no próprio canteiro de obras,
reforçando a ausências de indústrias e tecnologia específica.
Uma obra de grande dimensão e importância para São
Paulo e para o Brasil, que apesar dos entraves da falta de
tecnologia e mão de obra, pode ser definida como uma
experiência bem-sucedida.
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Figura 124. Montagem da estrutura pré-moldada do CRUSP, São Paulo. Fonte: KRUGER, 2016.

Figura 125. Montagem da estrutura pré-moldada do CRUSP, São Paulo. Fonte: KRUGER,
2016.

O sistema da pré-fabricação adotado por Araújo no projeto
da Câmara de Vereadores foi experimentado em várias
ocasiões ao longo de sua produção. Algumas experiências
pioneiras, como a experiência com a Colônia de Férias do
Banco Agrícola Mercantil – AGRIMER - junto com Carlos
Mancuso em 1960 e o complexo da Refinaria Alberto
Pasqualini de 1962 com a Equipe de Arquitetos, e outras
posteriores, como o projeto para a Memphis S.A. Industrial
(1976), demonstram a evolução da ideia de projetar com
sistemas de coordenação modular e/ou pré-fabricação.
Neste capítulo, o interesse de Araújo pela tecnologia em
sistemas construtivos é posto em evidência em uma análise
através das experimentações técnicas do arquiteto. Como
exemplo nos projetos citados, as questões de racionalização
da construção e a coordenação modular são estratégias
presentes na sua trajetória, que se transformam ao longo
do tempo e de sua maturidade profissional. A relação entre
os projetos que compõem este capítulo e a Câmara de
Vereadores são colocadas em paralelo para que se possa
compreender as relações e a continuidade da utilização das
soluções formais propostas.
Segundo MARQUES (2012), como integrante da segunda
geração de arquitetos formados na FA/UFRGS, Araújo
desenvolveu um certo empirismo relativo a forma de fazer
arquitetura moderna como a maioria dos profissionais desta
geração significativamente focados na prática do ofício. O

fazer, como meta, ditava a maneira de pensar, refletir e agir. A
Arquitetura Moderna era praticada por adesão.
No entanto, o interesse prático não excluía a capacidade
de reflexão destes profissionais. Este entendimento é
comprovado na transposição à prática, onde se utilizam,
se reutilizam e se transformam soluções técnicas e formais
durante toda sua atividade como arquiteto de ofício. Este
conhecimento adquirido não tinha por objetivo se tornar um
conhecimento teórico sistematizado, mas produzir um tipo
de sabedoria projetual transferido para o ofício que passava
aos seus pares por convivência ou trabalhos em equipe.
Cabe aqui, considerar que Cláudio Araújo também era um
homem de seu tempo e atento aos acontecimentos do
mundo, como pontuado por ele:
“Estou convencido de que em arquitetura há pouca invenção.
Recria-se função de novas tecnologias, materiais, outros
usos e aspectos sociais do momento. São influências que
conduzem a reinterpretações”, (ARAÚJO, 2000).
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Figura 126. Fonte: Perspectiva do projeto do SAPI, Imbé, 1955. Fonte: Acervo Luiz
Aydos.
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3.1 Colônia de Férias do AGRIMER
A Colônia de Férias do AGRIMER54 faz parte de uma série de
projetos decorrentes da urbanização do litoral norte gaúcho.
No início da década de 1940 foi criado o Departamento de
Balneários Marítimos (BDM)55, que teve como chefe Ubatuba
de Faria. Ubatuba trabalhou em diversos planos, projetos e
loteamentos que buscavam solucionar problemas de falta de
infraestrutura e saneamento. Após viagem do engenheiro ao
Uruguai, afirma OLIVEIRA (2015):
“O discurso de Ubatuba trazia a ideia construção de bons
hotéis com finalidades ’sociais e eugênicas’. As melhorias
propostas por ele também visavam fomentar a construção
da casa própria como segunda residência. De cunho
higienista, introduz a ideia de criação de colônias de férias. Os
balneários passam a ser vistos com lugares de sociabilidades
e aproveitados como espaços de lazer, descanso e diversão,
sempre ressaltando a ideia de atender a uma função social:
riscos e pobres poderiam desfrutá-los”.
O programa específico de colônia de férias era previsto para
atender entidades de classe, trabalhadores assalariados, e
usualmente era construído em terrenos doados pelo governo.
Como funções recorrentes estão o cassino, restaurante,
salões de baile, além de alojamentos e vestiários, que
atendiam necessidades de distração, lazer e repouso dos
usuários. Entre os projetos, está a Sociedade dos Amigos da
Praia de Imbé – SAPI (1955) de Luís Fernando Corona, que
“é disposto em edifícios térreos, formando uma composição

Figura 127. Fonte: Perspectiva do projeto do SAT, Tramandaí, 1957. Fonte: Otto, 2016.

de volumes articulados, e que possui como destaque o
volume ovalado do salão de festas, que se destaca por
suas dimensões avantajadas em relação as outras partes”,
(SETZUK, 2008). Este projeto incorpora elementos familiares
da escola carioca, como brises, telhado borboleta, elementos
vazados e panos de vidro no volume oval. Segundo SETZUK
(2008), pode ser interpretado como uma releitura do Cassino
da Pampulha de Oscar Niemeyer.
A Sociedade Amigos de Tramandaí – SAT (1957) de Hamlet
Hilgert, foi sofrendo acréscimos ao longo dos anos. A parte
mais antiga do prédio está implantada em L, acompanhando
a esquina, e segundo Otto (2015), incorpora elementos das
obras de Niemeyer, como a fachada inclinada e elementos
verticais sem concreto como um tipo de brise.

O Banco Agrícola Mercantil – AGRIMER, foi criado no início do século XX em Santa Cruz
do Sul. Fundiu-se com outras instituições financeiras e em 2000 passou a fazer parte do
Itaú. (MARQUES, 2012).
55
O DBM tinha por função fiscalizar os balneários e hotéis, aprovar os projetos de
loteamentos e subsidiar o governo estadual na adoção de medidas para o desenvolvimento
dos balneários gaúchos. OLIVEIRA, 2015.
54

Entre outras obras representantes do tipo de programa estão
a Sociedade Amigos do Balneário Atlântida – SABA (1965)
de Ruy Tedesco, Sociedade Amigos de Capão da Canoa
– SACC (1959), de Millander e Sociedade dos Amigos de
Arroio do Sal – SAAS (1958) de Carlos M. Fayet. A linguagem
moderna dos edifícios é um símbolo da importância que
estava sendo direcionada a urbanização dos balneários do
litoral norte gaúcho, que no caso de Imbé foi objeto de um
concurso do IAB.
Projeto de 1960 em sociedade com Carlos Mancuso, a
Colônia do AGRIMER é, segundo MARQUES (2012), a
primeira experiência de Araújo utilizando peças pré-moldadas
(peças moldadas diretamente no canteiro de obras).
Localizado em Tramandaí em área próxima à plataforma de
pesca, o projeto consistia em três blocos interligados por
passarelas. Os blocos eram separados por usos, sendo um
bloco de dormitórios, um bloco de sanitários e outro para a
sede com bar e restaurante. Nos alojamentos foi utilizado
sistema de pórticos de concreto pré-moldados, cuja forma
como foram dispostos, enfileirados, formaram um certo
tipo de pavilhão. Os pisos foram executados em madeira
e elevado do solo e a cobertura com telhas onduladas de
cimento-amianto em meia-água. Aberturas nos fechamentos
laterais foram executadas de modo a permitir ventilação de
conforto e higiene, tirando partido dos ventos presentes no
litoral gaúcho. O projeto adotou processos racionalizados de
determinados itens, condicionados aos princípios de ordem

e coordenação modular correspondentes à pré-fabricação.
O processo de racionalização está presente em elementos
de concreto pré-moldado que apoiam os pisos de madeira
onde não há o apoio proporcionado pelos pórticos. Os painéis
fechamentos laterais foram feitos de material industrializado
com subestrutura tipo baloon-frame modulada a cada metro
(MARQUES, 2012).
A passarela de ligação entre os blocos tem estrutura em
tubos de ferro galvanizado, pisos e cobertura com a mesma
solução do volume de habitação.
No volume dos sanitários foi utilizado o sistema construtivo
tradicional para a execução de uma caixa de alvenaria pintada
de branco com aberturas irregulares dispostas aleatoriamente
que, segundo MARQUES (2012), pode ser entendido como
uma “reinterpretação moderna da arquitetura colonial em
bases de extrema abstração”, possivelmente resultado da
abstração geométrica que predominou nos anos 1950.
Na sede, onde estão bar e restaurante, há grandes planos
envidraçados mesclados com materiais rústicos e elementos
formais abstratos.
No caso da Colônia de Férias do Agrimer, o pioneirismo
em tecnologia ficou por conta da utilização do sistema
pré-moldado em determinadas peças que fazem parte
principalmente do bloco de alojamentos, como os pórticos,
os painéis de vedação e as placas de concreto para suporte
dos pisos.
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Figura 128. Colônia de Férias do AGRIMER, corte do pavilhão dos dormitórios, Tramandaí, 1960. Cláudio Araújo e Carlos Mancuso. Fonte: MARQUES 2012.
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Figura 129. Colônia de Férias do AGRIMER, Tramandaí, 1960. Cláudio Araújo e Carlos Mancuso. Corte do Pavilhão dos Dormitórios. Fonte: MARQUES 2012.

Figura 130. Colônia de Férias do AGRIMER, Passarela de ligação entre pavilhões e volume dos sanitários aos fundos, Tramandaí, 1960. Cláudio Araújo e Carlos
Mancuso, 1960. Tramandaí-RS. Fonte: Marques
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Figura 131. Restaurante da Colônia de Férias do AGRIMER, Tramandaí, 1960. Cláudio Araújo e Carlos Mancuso, 1960. Tramandaí-RS.

Segundo KLEIN (2010), em matéria no site “Histórias do Vale
do Caí”1 há uma certa nostalgia do autor ao relembrar as
edificações capazes de construir as memórias de veraneio:
“O AGRIMER tinha sua colônia de férias num belo e moderno
prédio situado na Zona Nova de Tramandaí (bem perto da
Plataforma)”.
A presença de elementos pré-moldados também ocorreu nos
edifícios da REFAP, onde pode se compreender a intenção
da utilização da tecnologia em função da dimensão da obra.
A experimentação construtiva de Araújo nestas ocasiões
culminou nos elementos pré-moldados e pré-fabricados
na Câmara de Vereadores, no forro do hall principal, nas
peças da cobertura e nas placas verticais das fachadas,
que constam no primeiro capítulo, na descrição da técnica
construtiva, e que serão analisados mais profundamente no
final deste capítulo.
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Figura 132. Câmara de Vereadores de Porto Alegre, placas verticais das fachadas. Fonte:
foto da autora.
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Figura 133. Câmara de Vereadores de Porto Alegre, forro do hall principal, laje oca ‘ROTH’. Fonte: foto da autora.

3.2 Superintendência da REFAP
Os encargos para o complexo da Refinaria Alberto Pasqualini
e para o Terminal Almirante Soares Dutra representaram,
segundo MARQUES (2012), uma aposta na arquitetura
moderna brasileira feita no Sul, como obra de representação
pública do Estado brasileiro, da mesma forma como ocorreu
com outros ícones da Arquitetura Brasileira, como o MESP
ou Brasília. A escolha de Cláudio Araújo, Moacyr Moojen
Marques, Carlos Maximiliano Fayet e Miguel Pereira, que
para este encargo formalizaram a Equipe de Arquitetos,
concedeu aos arquitetos gaúchos respaldo para projetarem
em nome de uma instituição símbolo de progresso
econômico nacional e do processo de industrialização do
país. O programa industrial ainda era recente no Brasil, com
alguns antecedentes modernos como a empresa Ericsson,
de Oscar Niemeyer (1954) em São José dos Campos;
Fábrica de Biscoitos Duchen (1950-51), de Niemeyer e Hélio
Uchoa em Guarulhos; e a Indústria Farmacêutica (1956) de
Rino Levi, em São Paulo.57
Até o início da década de 1950 a extração do petróleo ocorria
sob forma de livre exploração, onde o proprietário do terreno
poderia explorá-lo livremente. A partir de 1953, com a criação
da campanha “O Petróleo é Nosso” e com a fundação da
estatal Petrobrás, o então presidente Getúlio Vargas instituiu
o monopólio da exploração e do processamento do petróleo
pela União (ALKIMIN, 2011). Até esta data o programa de
refinaria era pouco conhecido, tendo se intensificado em

meados da década de 1950. Os antecedentes conhecidos
são a refinaria de Mataripe na Bahia, criada em 1950, e
posteriormente foi incorporada a Petrobrás58; e a Refinaria de
Manguinhos, (1954) no Rio de Janeiro de José Bina Fonyat
Filho, Firmino Saldanha e Humberto de Barros Kaulino.

57

Programas pioneiros no processo de industrialização do país, porém, sem a mesma

dimensão urbana e articulação com a paisagem e meio ambiente como a REFAP.
58
Em 1957 foi rebatizada de Refinaria Landulpho Alves, engenheiro e político que foi
responsável por manter, durante quase três décadas, a Bahia como o único estado
produtor de petróleo no Brasil.
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Figura 134. Refinaria de Manguinhos, portaria. Fonte:
Acervo Petrobrás.
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Brevemente mencionada pela historiografia da arquitetura
moderna brasileira, segundo Segawa (2014) “o planejamento
paisagístico do entorno de refinarias era uma proposição
inédita na ocasião” e pontua um trabalho bem-sucedido dos
arquitetos. Os projetos para a refinaria e terminal iniciaram
em 1962, quando a equipe em acordo definiu que o projeto
de cada edifício seria coordenado por um arquiteto. Fato
que não excluiu a participação dos demais, que sempre
trabalharam em conjunto, já que os arquitetos seguiram
como assistentes uns dos outros no decorrer dos projetos
para a Petrobrás.
Os projetos foram sendo desenvolvidos simultaneamente
enquanto eram construídos, sendo os principais edifícios
a superintendência, coordenado por Cláudio Araújo; a
portaria e centro de treinamento, coordenados por Miguel
Pereira; o refeitório, coordenado por Moacyr Moojen, os
serviços médicos coordenados por Carlos M. Fayet; e os
almoxarifados e oficinas, coordenados por Fayet e Araújo em
um primeiro momento, e por Araújo e Moojen na TEDUT e na
conclusão das obras.
Há uma influência da obra de Mies Van der Rohe no
complexo, segundo LUCCAS (2015, p.131) “detectável no
rigor das estruturas que pautam os edifícios, na neutralidade
das fachadas, no uso extenso do vidro e equilíbrio das
composições obtido através da simetria (...)”. Houve a
intenção de fazer uso do sistema de pré-fabricação antes
mesmo da concepção arquitetônica (MARQUES, 2012),

Figura 135. Refinaria Alberto Pasqualini – REFAP, sistema construtivo dos
almoxarifados e oficinas. Fonte: MARQUES, 2018.

que de fato foi utilizado nos pavilhões. O sentido de unidade
na linguagem das edificações e nas soluções formais
encontradas pela equipe, se traduzem na explanação de
MARQUES (2012):
“No conjunto dos projetos, além de certo repertório formal e tipológico
adotado consensualmente, a unidade se articulou em um linha onde
tectônica e materialidade foram fios condutos importantes, tendo, de
certa maneira, os critérios formais consequentes, conjuntamente com
a tecnologia, criando um sistema. Além da adesão a uma arquitetura
racionalizada, com partes constitutivas igualmente autônomas, mas
principalmente pelo citado pressuposto de inovar através da técnica,
criaram um sistema construtivo padronizado técnica e formalmente, que
conjugado aos conceitos definidos em linhas gerais no partido (tipologia
pavilhonar e horizontalidade), estabeleceu determinado léxico de
elementos que tectônica e visualmente expressam suas funções, cujas
regras de associação regem a arquitetura”.

A respeito da utilização de peças estruturais autônomas no
complexo industrial, Araújo declarou:59

Entrevista a Sergio M. Marques, transcrita no artigo Ambiente, paisagem, urbanismo e
arquitetura modernos em obra pioneira da Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: Refap/
Petrobras – 1962/1968, publicado na revista Ambiente Construído.
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Figura 136. TEDUT – Almoxarifados, Osório, 1966. Fonte: Marques, 2012.

“Os pré-moldados eram um sistema construtivo a partir de um conjunto
de peças que armavam um esqueleto de sustentação de vedações
fixas e móveis com flexibilidade suficiente, para com um mínimo de
peças, atender mais de uma situação, prevendo alternativas posteriores
dentro de regras compositivas básicas estabelecidas. Um jogo de
armar de poucas peças aberto a novos arranjos não previstos. Peças
se encaixavam sem ligações rígidas, possibilitando supressões ou
inclusões para atender novas possibilidades supervenientes, mantendo a
linguagem e o repertório da proposta arquitetônica”.

Paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhos da
REFAP, a Equipe de Arquitetos, com Araújo e Moojen à
frente, desenvolveu os projetos para o terminal em Osório.
Segundo MARQUES (2012), a TEDUT apresenta premissas
de definição do espaço urbano análogas as da REFAP. Nelas
se prioriza a manutenção do relevo natural e setorização
de funções estruturando espaço urbano moderno, como a
criação de espaços abertos através da relação formal entre
as edificações e a integração com o ambiente rural. As
funções administrativas, serviços médicos e refeitório foram
agrupadas em uma edificação, com projeto coordenado por
Moojen. Segurança, caixa d’água e portaria constituíram
prédios independentes, coordenados por Araújo. Entretanto,
foi no projeto dos almoxarifados, coordenado por ambos,
que “desenvolveram o protótipo de pavilhão integralmente
pré-fabricado a partir do sistema iniciado por Fayet e Araújo
na REFAP”, MARQUES (2012).

Figura 137. TEDUT – Almoxarifados, Osório, 1966. Fonte: Marques, 2012.

Entre os elementos pré-moldados que compõem o esqueleto
do edifício estão os pilares, os painéis de fechamento lateral
e as vigas-calha de cobertura. Os projetos dos almoxarifados
e oficinas, tanto em Canoas quanto em Osório, demonstram
a intenção da como premissa projetual.
Em Canoas, na implantação da refinaria, foi mantida a antiga
sede da fazenda existente e um lago. No local foi colocado
o refeitório, tirando partido condições visuais e ambientais
para o partido arquitetônico. Os edifícios foram implantados
na cota mais alta do terreno, visando preservar a maior parte
possível do relevo original. Os edifícios da Superintendência
Geral, Laboratórios e Segurança funcionam como um centro
administrativo de comando da refinaria e estão dispostos
perimetralmente em torno dos jardins e estacionamento
forma um tipo de praça.
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Figura 138. Praça formada pela Superintendência, Laboratórios e Segurança. Fonte:
Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 139. Praça vista da Superintendência, Canoas, 1962. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 140. Acesso da Superintendência, Canoas, 1962. Fonte: ACERVO/FAM.
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A superintendência, coordenada por Araújo, que concentra
as funções administrativas, foi executada com técnica
construtiva tradicional e exibe os elementos associados
a uma linguagem miesiana, com destaque para o acesso
principal com escada familiar ao acesso do Crown Hall
(1950), base elevada do solo, à semelhança da utilizada na
Farnsworth (1946), planta livre e cobertura plana.
O edifício consiste em um quadrado de sessenta metros
de lado, utilizando uma malha de um metro e vinte e cinco
centímetros para sua organização. Esta malha coordena
a modulação da estrutura, elementos de fechamento e
esquadrias e brises que compõem as fachadas. Segundo
MARQUES (2012), o edifício de proporção horizontalizada
segue a tipologia pavilhonar do conjunto e possui organização
formal dentro do sistema modular de elementos construtivos
autônomos. O prédio retém atributos que o tornam
representativo de sua condição em relação aos demais, mas
simultaneamente, pelo sistema formal e construtivo, constitui
conjunto urbano com os vizinhos, (MARQUES, 2012).
Dentro do esquema modular, com a retirada de módulos,
se formam dois pátios internos com espaços de estar
protegidos, responsáveis também por permitir a iluminação
e ventilação dos ambientes voltados ao interior do edifício. A
configuração dos pátios, interrompendo o volume, cria três
alas longitudinais e duas alas transversais perimetrais.
Em planta, o posicionamento dos escritórios e espaços de
trabalho junto ao perímetro externo do edifício caracteriza

uma forma de organizar o projeto semelhante ao adotado por
Araújo na Câmara de Vereadores. Se assemelha também o
esquema de circulação perimetral que contorna os espaços
de trabalha, utilizando grande área do pavimento. Junto aos
vértices internos dos pátios estão os volumes que configuram
os núcleos dos sanitários. As divisórias internas são em
painéis leves proporcionando flexibilidade de ocupação da
planta, posicionadas conforme a malha ordenadora que
regula o projeto.

Figura 141. Planta baixa da Superintendência. Fonte:
Acervo FAM/PROPAR.

A modulação também está presente nas fachadas, em
intervalos de cinco metros ou quatro módulos, onde as
esquadrias são posicionadas obedecendo ao esquema. A
estrutura se projeta para fora do edifício e os vértices são
resultado do encontro de balanço de dois módulos. Na
fachada principal, oeste, os combogós pré-moldados de
concreto funcionam como um tipo de máscara do plano
das esquadrias, formando uma segunda pele. A fachada
norte recebeu brises verticais em alumínio (que não foram
executados). As fachadas leste e sul não possuem proteção
a não ser o avanço da platibanda, pontuando uma maior
exploração dos fechamentos laterais de acordo com as
funções desenvolvidas nos espaços.
A experiência de Araújo com a Petrobrás, e especificamente
com o edifício da Superintendência, guarda relações
explícitas com o projeto para a Câmara de Vereadores. É
familiar o sistema modular que organiza o projeto, não como
na Memphis, onde o projeto é capaz de crescer horizontal e
verticalmente pelo agrupamento de módulos, mas no caso
da Superintendência e da Câmara de Vereadores, na forma
como se organizam internamente os espaços. Em ambos os
edifícios os módulos regulam o posicionamento das divisórias
internas, fachadas, esquadrias e as subtrações que resultam
nos pátios internos em ambos os edifícios.
O parentesco passa também pelo partido adotado. A
tipologia da placa, volume de proporção horizontalizada,
mesmo diferindo na altura, pois o primeiro tem apenas um

Figura 142. Fachada oeste Superintendência. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

pavimento, já o edifício legislativo possui três níveis, mesmo
assim a proporção permanece. Os vazios internos funcionam
como estratégia de conforto ambiental para a iluminação e
ventilação dos ambientes voltados ao interior. A planta se
organiza de forma semelhante, favorecendo os ambientes
de trabalho, localizados no perímetro da edificação e com
vista para o exterior, acompanhado de um corredor para
circulação perimetral. A técnica construtiva tradicional se
aplica nos dois edifícios. As coberturas são executadas
com lajes nervuradas e se prolongam a frente do corpo dos
edifícios. Com a evolução do sistema de pré-fabricação, o
arquiteto o utilizou com maior refinamento no edifício em
Porto Alegre.
Nas fachadas da superintendência, Araújo insere nas
faces voltadas a oeste e norte um tipo que máscara que
viria utilizar no projeto de 1975 em todas as superfícies.
Na superintendência há uma variação de elementos, com
os combogós e os brises verticais. No projeto da Câmara,
Araújo adota um único tipo de elemento que funciona como
uma segunda pele, afastada dois metros do plano das
esquadrias.
O projeto da Câmara de Vereadores formaliza muitas
das soluções ensaiadas por Araújo no edifício da
Superintendência, projetado quase uma década antes.
Funciona como uma continuidade do repertório do arquiteto
e do aprimoramento técnico e formal que Araújo buscava,
características evidentes em sua trajetória.

133

Figura 143. Planta baixa da Superintendência. Fonte:
Acervo FAM/PROPAR.
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3.3 Memphis S.A Industrial
Em 1974, Araújo recebeu um exemplar do livro “La
Cordinacion Modular”, de Caporioni, Garlatti e Tenca-Montini
(1971), no escritório que possuía na Rua Barão de Santo
Ângelo. Como a publicação mesmo declara, a intenção é de
ser um resumo, conciso e de alto nível do estado da arte da
questão da coordenação modular. O interesse na questão da
modulação, contudo, já havia iniciado nos projetos da REFAP
de 1962. A coordenação modular era assunto de interesse
de Araújo, aplicado no projeto da Câmara de Vereadores,
iniciado também em 1974, e logo depois na Memphis, de
1976, ambos em parceria com Cláudia Obino Corrêa.
Segundo FERREIRA, BREGATTO e D’ÁVILLA (2015), a
coordenação modular em arquitetura é definida como
um método ou abordagem de projeto, com elementos
construtivos dimensionados a partir de uma unidade de
medida comum. A unidade, chamada de módulo, define
as dimensões e proporções dos elementos, estabelecendo
uma relação de dependência entre eles e o produto final, a
edificação.
No livro recebido por Araújo em 1974, Caporioni, Garlatti
e Tenca-Montini (1971) são retomados fatos históricos
relacionados a utilização de módulos na arquitetura. Os
autores defendem o módulo 100mm como medida padrão de
consenso internacional, além disso afirmam que “a dimensão
do módulo deve ser suficientemente grande para que seja

Figura 144. Planta baixa da Câmara de Vereadores. Fonte:
redesenho da autora.

possível estabelecer uma correlação satisfatória entre as
dimensões modulares dos componentes e os espaços
modulares do projeto; também deve ser suficientemente
pequeno para que seus múltiplos correspondam aos
diferentes elementos da gama industrial”.
Segundo BARBOZA, SILVA, SILVA e ARAÚJO JÚNIOR
(2011), o objetivo da coordenação modular é relacionar as
medidas de projeto com as medidas da produção industrial,
sem abandonar questões de composição geométrica e
de proporções. Desta forma, a intenção é de obter uma
otimização da construção de forma geral, reduzindo custos
de insumos e mão de obra, sem comprometer a integridade
formal da obra.
Na produção de Araújo, a Memphis S.A. Industrial (1976),
possivelmente seja a obra onde mais se reconhece os
princípios da coordenação modular. Brevemente posterior
ao projeto do edifício para os vereadores, o encargo para
a Memphis simboliza uma ocasião importante já que é o
primeiro projeto da arquitetura gaúcha publicado na Revista
Projeto, periódico sobre arquitetura mais importante do país
na década de 1980.60
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MEMPHIS S. A. Industrial. Projeto, São Paulo, n. 22, p. 33-35, ago. 1980.

Figura 145. Traçados de referência. Fonte: Caporioni, Garlatti
e Tenca-Montini (1971), p.92.

A empresa originária da família de Theo Wiederspahn61 tem
como principal atividade a fabricação de cosméticos como
talcos e sabonetes. Uma das premissas do programa foi a
necessidade de previsão de crescimento. O programa fabril
e a expansão prevista fomentaram a adoção da técnica da
cerâmica armada em módulos independentes de cobertura,
já utilizada anteriormente no projeto para a CEASA (1970) de
Carlos M. Fayet, Cláudio Araújo, Carlos Eduardo Comas e
Eládio Dieste. Esta tecnologia é simbólica da obra de Dieste,
que colaborou com Araújo e Obino nos projetos da indústria
de cosméticos porto alegrense.
Construído em um terreno de 25.000,00 m², com área
construída de 9.019,14m², teve uma ampliação em 1977
e 1983. Tendo em vista o crescimento gradativo, uma das
exigências funcionais do programa, o projeto é definido em
módulos independentes de 10mx10m autônomos do ponto
de vista estrutural, permitindo a flexibilização e adição de
módulos ao conjunto, conforme a necessidade e crescimento
da empresa. O projeto é composto de três blocos, o volume
administrativo, serviços e a fábrica. Os módulos constituem
o "tecido" do edifício propriamente dito, cuja coordenação
modular, técnica construtiva e opção formal são os principais
determinantes e atributos deste projeto.
Theodor Alexander Josef Wiederspahn foi um arquiteto alemão atuante em Porto Alegre
com importantes obras no início do século XX, como a Faculdade de Arquitetura da UFRGS
(1912), antecessor dos primeiros arquitetos modernos do Estado.
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Figura 146. Traçados de referência. Fonte:
Caporioni, Garlatti e Tenca-Montini (1971), p.92.

O bloco industrial é o edifício dominante do conjunto, onde
estão os setores de recebimento e estocagem da matériaprima, beneficiamento, linhas de produção, embalagem,
estocagem e expedição dos produtos. O bloco administrativo
possui volume prismático retangular e sistema construtivo
tradicional. A fachada recebe placas pré-moldadas de
concreto leve e cobertura com laje plana. Portaria, vestiários,
setor de vendas e outros edifícios de serviços possuem
sistema construtivo tradicional e laje plana (QUADRO, 2017).
“Na Memphis, o tipo arquitetônico do pavilhão determinado pelo grande
vão e a planta livre, como o da CEASA, é substituído pela tipologia
reticular de escala mais doméstica e definidora de recintos-lugares. O
sistema compositivo deriva de solução reticular e modular. Os elementos
compositivos constituem- se em unidades que aditivamente formam
o todo, que passa a ser definido pelo conjunto de pequenos lugares”,
(MARQUES, 2000).

Para a cobertura de cada um dos módulos na fábrica, Araújo
utilizou cúpulas de cerâmica armada de volume troncopiramidal, pré-moldadas. Este elemento possui aberturas que
oportunizam uma iluminação zenital. A chaminé colocada em
cima da laje plana do volume resolve o problema da ventilação.
A cobertura do modulo industrial foi pré-moldada no próprio
canteiro de obras com a utilização de formas de madeira.
Para a montagem da cobertura, as lajes pré-moldadas são
colocadas em formas que se deslocam verticalmente e
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Figura 147. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976. Cláudio Araújo e Cláudia Obino Frota. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 148. Modulação do bloco industrial. Fonte: Quadro, 2017.

horizontalmente através de macacos mecânicos e roldanas.
A cobertura é recoberta por uma malha de aço e revestida
com argamassa de cimento e areia, garantindo rigidez e
estanqueidade (QUADRO, 2017).
Segundo Quadro, as soluções de projeto da Memphis
tiverem como referência a plasticidade da Igreja São Pedro
em Duranzo, de Eládio Dieste. Exibe o uso de tipologia
reticulada, com módulos seguindo uma malha ordenada,
com espaço organizado, preceito racionalista proposto pelos
Smithson nos anos 1950.

Figura 149. Planta Baixa. Fonte: Xavier e Mizoguchi, 1987.

3.3.1 Memphis e o conceito mat-building
Em 1974 Alison Smithson publicou o artigo “How to
Recognise and read Mat- Building” na revista britânica
Architectural Design, abordando um tipo de noção ou
categoria de desenvolvimento de projeto arquitetônico
chamado de mat-building. A discussão sobre o tipo de
processo de composição articulada do projeto iniciou em
1973, como uma resposta ao conceito de funcionalismo
discutido na época.
Os mat-building podem ser entendidos como uma noção
projetual capaz de criar edifícios de baixa altura e alta
densidade, possuindo uma malha compacta e densa, que
articula espaços internos e externos do edifício, criando entre
estes, espaços de transição. Também são características
reconhecíveis desta noção projetual a presença de espaços
abertos ou semiabertos, criando um volume poroso, conceito
de forma aberta e mutável. Uma das ideias centrais da
estratégia projetual geradora dos mat-buildings é a premissa
de crescimento ou mutação do edifício a partir de seu
interior, como uma forma potencialmente ilimitada. Revelase assim o interesse no projeto como um sistema, onde o
importante não foi tanto o resultado formal alcançado, como
as operações ou os mecanismos que permitido chegar lá
(Such, 2011). Esta infinita capacidade de evolução do edifício
seria possível através da composição rigorosa por módulos
que podem ser acrescidos ou subtraídos, com o objetivo de
atender a uma eventual modificação do programa.
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Figura 150. Construção da cobertura dos módulos. Fonte: Quadro,
2017.
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Figura 152. Cobertura dos módulos da fábrica. Fonte: Vitruvius, 2016.

Figura 151. Construção da cobertura dos módulos. Fonte: Quadro,
2017.
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Figura 153. Igreja de São Pedro, Duranzo, 1971. Eládio Dieste. Fonte: Archdaily.

Figura 154. Planta baixa do Orfanato Municipal de
Amsterdam, 1960. Aldo Van Eyck. Fonte: Archdaily.
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“Mat-building pode ser resumido como coletivo anônimo; onde as funções
vem para enriquecer o tecido, e o indivíduo ganha novas liberdades de
ação por meio de uma ordem nova, baseada na interconexão, unindo
padrões de associação e possibilidades de crescimento, diminuição e
mudança” (SMITHSON, 1974.).62

Entre exemplos reconhecidos como interpretações de matbuildings estão os projetos construídos do Orfanato Municipal
de Amsterdam (1960) de Aldo Van Eyck e o Centraal Beeher
(1967) de Herman Hertzberger. Van Eyck no projeto do
Orfanato Municipal de Amsterdam trabalha a ideia de criação
de uma pequena cidade, onde a rua funciona como espaço
de transição. Esta suavização entre interior e exterior é uma
de suas principais preocupações no projeto, bem como
criação de espaços individuais e coletivos. O agrupamento
de pequenos pavilhões forma um sistema complexo com
características labirínticas.

Figura 155. Orfanato Municipal de Amsterdam, 1960. Aldo Van Eyck.
Fonte: Archdaily.

Discípulo de Aldo Van Eyck e representante do estruturalismo
holandês1, Hertzberger projeta em 1967 o complexo de
escritórios Centraal Beheer em Apeldoom na Holanda.
Definido por módulos autônomos agrupados e rotacionados
em 45º em relação a malha da cidade, os elementos
possuem autonomia funcional e construtiva. Também seria
possível a sobreposição destes volumes, criando além da
possibilidade de crescimento horizontal, um crescimento
vertical do complexo. A intenção de Hertezberger seria a
criação de espaços diferenciados no interior do complexo,
com usos definidos pelos próprios usuários, a partir de sua
apropriação do edifício.
A condição da Memphis, de ser passível de alteração pela
adição ou mesmo retirada de módulos, sendo um projeto
mutável e sistemático, poderia ser considerada uma
representação local de mat-building. Das influências que
Araújo cita como determinantes nesta trajetória está a Fábrica
Olivetti (1956-1961), do designer italiano Marco Zanuso,
localizada em Guarulhos, São Paulo. Segundo o arquiteto,
foi uma referência importante, pois apresentava um esquema
de coordenação modular. Em entrevista, afirma:
“A Memphis tem um pouco desse projeto, constituído de cúpulas
que se repetem com colunas que são também dutos de ventilação
independentes para cada módulo. Esta estratégia do elemento que se
repete e cria uma padronagem encaixou no nosso projeto, da fábrica
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Tradução da autora.

Figura 156. Planta Baixa. Centraal Beeher, Apeldoon/
Holanda, 1967. Herman Hertzberger. Fonte: Ahh.

com crescimento não previsível(...). Pouco se inventa, acabamos
metabolizando coisas observadas ao longo da vida” (ARAÚJO, 2000).

3.4 A pré-fabricação na Câmara de Vereadores
Conforme a descrição dos elementos estruturais, presente
no memorial do projeto, a tecnologia da pré-fabricação foi
empregada apenas em algumas peças, sendo que a maioria
do edifício foi executado em estrutura convencional de
concreto armado. As placas das fachadas, foram, no entanto,
previstas para serem pré-fabricadas, com a utilização de
formas metálicas, desde as primeiras ideias da concepção
do projeto.
As placas foram instaladas apenas em 1998, pela empresa
EPT Engenharia, em decorrência do empenho do arquiteto
e então vereador Clóvis Ilgenfritz da Silva, em sua gestão
na presidência da Câmara. São 68 placas no total, 18 na
elevação norte, 18 na elevação sul, 16 na elevação leste, e
16 na elevação leste, justapostas as fachadas, e afastadas
dois metros do plano envidraçado. Em conversa63 com
Wolney Moreira da Costa, engenheiro da EPT Engenharia
na época da instalação das placas, foi informado que as
peças foram fixadas na parte superior e sustentadas por
9 parafusos ao longo do comprimento. Ainda segundo o
engenheiro, os elementos verticais pré-fabricados foram
produzidos na indústria Brandão Pré-Moldados, na cidade
de Criciúma, em Santa Catarina. Atualmente responsável
pela DW Engenharia, o Eng. Wolney trabalha na restauração

Figura 157. Centraal Beeher, Apeldoon/Holanda, 1967. Herman
Hertzberger. Fonte: Ahh.

da estrutura geral do edifício da Câmara de Vereadores
Ele afirma que nas placas verticais serão fixados mais 4
parafusos chumbadores mecânicos (PARABOLT) em cada
uma, para garantir a sustentação.
Na ocasião da instalação das peças pré-moldadas, em
função dos mais de vinte anos decorridos desde o início da
construção, foi necessária uma recuperação da estrutura de
fixação das placas. Araújo fazia parte da equipe técnica que
supervisionava os trabalhos realizados pela EPT Engenharia
e realizou o detalhamento da fixação das placas na estrutura
existente.

63

Conversa telefônica realizada em 17 de junho de 2021.
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Figura 158. Fábrica Olivetti, Guarulhos, 1956-1961. Marco Zanuso.
Fonte: Universidad de Sevilla, 2015.
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Figura 159. Fábrica Olivetti, Guarulhos, 1956-1961. Marco Zanuso. Fonte: Universidad de Sevilla, 2015.
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Figura 160. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976. Cláudio Araújo e Cláudia Obino Frota. Fonte: Quadro, 2017.

Figura 161. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976. Cláudio Araújo e Cláudia Obino Frota. Fonte: Quadro, 2017.
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Na documentação arquivada no setor de Obras e
Manutenção da Câmara de Vereadores, constam outros
detalhes sobre a fixação e as placas propriamente ditas,
complementares aos projetos de Araújo. Conforme este
detalhamento, ocorre a fixação das placas em três pontos:
na parte superior, na estrutura da cobertura, e em outros
dois pontos ao longo da estrutura vertical de concreto
fixada ao corpo do edifício, que se projeta ao encontro
das placas por meio de vigas. Nestes três pontos de
fixação, além de parafusos do tipo TECBOLT TBM 34255,
também foi utilizado um tipo de colagem entre as peças de
concreto. No passo a passo da montagem, após a união
com os parafusos, a colagem seria realizada pela aplicação
de SIKAGROUT até preencher o vazio entre console e pilar
existente.
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Figura 162. Detalhamento da placa em planta baixa. Projeto de 1975. Fonte: Acervo Araújo.
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Figura 163. Desenho de Araújo a respeito da restauração da estrutura de fixação das
placas. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 164. Detalhe da instalação das placas em corte
elaborado por Araújo e equipe. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 165. Detalhe de fixação das placas na estrutura existente
elaborado por Araújo e equipe. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 166. Detalhe das placas em planta baixa elaborado por Araújo e equipe. Fonte:
Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 167. Detalhe das placas em planta baixa elaborado por Araújo e equipe. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Há ainda, nos documentos arquivos pelo Setor de Obras
e Manutenção, alguns detalhes da armadura e das formas
utilizadas na execução das peças verticais. O aço utilizado
varia entre CA-50 e CA-60, totalizando 13.978 kg. As formas
utilizadas na pré-fabricação provavelmente64 eram metálicas,
conforme indicação do projeto original.

Informação não confirmada, pois segundo o Eng. Adalberto Afonso Thiel, que faz parte
do corpo de colaboradores da Brandão Pré-Moldados, houve um incêndio nos arquivos
da empresa em 1999 e não há documentos ou informações disponíveis sobre a instalação
das placas em 1998.

64
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Figura 168. Detalhe de fixação das placas. Fonte: Setor de obras e manutenção da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
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Figura 169. Detalhe da armadura e das formas. Fonte: Setor de obras e manutenção da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
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Figura 170. Detalhe da armadura. Fonte: Setor de engenharia da Câmara
de Vereadores de Porto Alegre.

Figura 171. Detalhe da armadura. Fonte: Setor de engenharia da
Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
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As peças verticais das fachadas funcionam como elemento
iconográfico do edifício e símbolo da intenção de Araújo de
utilizar a pré-fabricação, concretizada de fato em poucos
componentes da estrutura. Entretanto, o elemento mais
característico do prédio foi onde, mais de vinte anos depois,
se empregou a técnica e se conseguiu dar a identidade
pretendida pelo arquiteto.
As peças verticais das fachadas funcionam como elemento
iconográfico do edifício e símbolo da intenção de Araújo de
utilizar a pré-fabricação, concretizada de fato em poucos
componentes da estrutura. Entretanto, o elemento mais
característico do prédio foi onde, mais de vinte anos depois,
se empregou a técnica e se conseguiu dar a identidade
pretendida pelo arquiteto.
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Figura 172. Instalação das placas, 1998. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

154

Figura 173. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/PROPAR.

Figura 174. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 175. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/PROPAR.

Figura 176. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/PROPAR.

156

Conclusão

Uma breve retomada de alguns atos da Arquitetura Moderna
Brasileira no Sul apresentou o cenário em que se insere
a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Os projetos
aconteceram no período maduro da produção local, em
que influências paulistas e cariocas já faziam parte das
obras espalhadas pela capital do Estado. A Câmara de
Vereadores, um projeto relevante tanto no cenário regional
como na carreira dos personagens Cláudio Araújo e Cláudia
Obino Corrêa não despertou atenção nas publicações que
analisam a historiografia gaúcha. Tampouco é citado nos
principais manuais que abordam a produção do período no
Rio Grande do Sul, com raras exceções. Sendo assim, pelo
valor pressuposto, se fez importante este estudo visando uma
análise aprofundada, bem como sobre os condicionantes
que oportunizaram sua realização e seu ocaso, a fim de
contribuir com estudos mais aprofundado da Arquitetura
Moderna Brasileira no Sul.
Parte destas circunstâncias, a história do legislativo municipal
e a exposição detalhada da sequência de acontecimentos
que resultou na decisão da realização do edifício e a retomada
histórica, favorecem a compreensão da dimensão do projeto
e do programa. Um projeto que buscou resolver a carência
da função pública que durante muitos anos não dispunha
de um local apropriado para desenvolver suas atividades.
Elemento significativo para o desenvolvimento do projeto,
o local a que foi destinado, terreno conquistado ao rio, às
margens do Guaíba, que com masterplan parcialmente

realizado, buscava centralizar as funções públicas das esferas
federais, estaduais e municipais. Aos moldes do urbanismo
moderno proposto na Carta de Atenas, mostra a vocação
de obra pública de monumentalidade discreta, como Araújo
defendia em suas justificativas. Característica reconhecida
do arquiteto, o criterioso atendimento do programa se fez
mais uma vez presente e é marcado pelas diversas reuniões
com os que viriam ocupar o prédio, além de numerosas
correspondências tratando do dimensionamento e das
necessidades que cada ambiente deveria atender. Araújo foi
além: fez uma viagem de pesquisa passando pelos edifícios
análogos em Florianópolis, Curitiba e São Paulo, visto que
era uma demanda desconhecida para a arquitetura moderna
de Porto Alegre. O arquiteto compreendeu a necessidade
de conhecer profundamente o tipo de função, e demonstrou
sua preocupação constante em formalizar uma solução
adequada.
A resposta encontrada foi um edifício em forma de placa,
de baixa altura e proporção horizontalizada, solta do chão,
e o plenário funcionando como centro de convergência
do edifício. Um eixo de circulação de escala urbana que
funciona como articuladora do projeto, com pé-direito triplo
que atravessa o edifício, denominada de Avenida Interna,
que ligaria a avenida perimetral ao interior do Quarteirão
Municipal não concretizado. A resposta a essas questões
é condicionada pela visão de Araújo, que sinalizou muitos
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dos conceitos e intenções nos documentos descritivos do
projeto.
A solução formal, de caixa ou placa, utilizada com frequência
em cânones da arquitetura moderna e integrante da teoria
dos sólidos primários modernos, é a figura escolhida para
dar forma ao projeto. Possui baixa altura, horizontalidade,
posicionamento dos espaços de trabalho no perímetro da
edificação, favorecendo conforto ambiental e a visão ao
exterior. No núcleo do edifício há o plenário que conta com
iluminação superior através do descolamento da cobertura,
não colocado em posição desfavorecida ou menos nobre.
Em frente, do outro lado da avenida articuladora, a retirada
de massa que formou os dois pátios internos solucionou
problemas de ventilação e iluminação de espaços que se
voltam a este interior.
Nos edifícios de mesma função abordados no segundo
capítulo, são verificadas semelhanças tanto funcionais quanto
tipológicas. A projeção da cobertura do plenário repete a
da Assembleia Legislativa de Chandigarh de Le Corbusier.
Assim como a expressividade ditada pelos elementos de
concreto que intermediam o edifício com o espaço público. O
centro de convergência do edifício da Assembleia Legislativa
de São Paulo funciona da mesma forma do edifício gaúcho,
explicada pela clara influência deste projeto que Araújo
verbaliza na entrevista concedida ao IAB/RS.
Uma das estratégias recorrentes da obra de Araújo, a
coordenação modular foi correlacionada entre outras

realizações do arquiteto e a Câmara de Vereadores. A
semelhança mais clara, com o edifício da Superintendência da
REFAP, e que utiliza uma malha modular que rege estrutura,
divisórias, esquadrias, brises e também a posição de dois
pátios internos, cria um parentesco inegável endossado
ainda pelo partido horizontalizado. O conceito de matbuilding, reconhecido por Araújo através da Fábrica Olivetti
em São Paulo, é demonstrado de forma clara no projeto da
Memphis S.A. Industrial, projeto posterior de Araújo e que
concretiza de certa forma seus interesses na sistematização
de estratégias projetuais. A Câmara de Vereadores parece ter
sido uma parte do caminho até a utilização da coordenação
modular como estratégia de composição pelo agrupamento
ou retirada de módulos, aplicada na Memphis. Há também
as intenções de Araújo com a experimentação do sistema de
pré-fabricação em concreto, que, dessa forma, posiciona a
Câmara de Vereadores como uma evolução das experiências
da Colônia de Férias do AGRIMER e dos projetos para a
Petrobrás.
Elemento que dá a fisionomia ao edifício, as placas verticais
pré-moldadas das fachadas só foram instaladas em 1998,
mais de 20 anos após o início da construção. Esta situação
é apenas mais uma que simboliza o descaso que a Câmara
de Vereadores ficou sujeita por mais de uma década.
No desenvolvimento na obra, Araújo e equipe seguiram
responsáveis por muitas das alterações que vieram ao longo
dos anos. Isto, somado ao fato das decisões de projeto como
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Figura 177. Edifício sem as placas verticais da fachada, Porto Alegre, meados dos anos 1990. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
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Figura 178. Edifício sem as placas verticais da fachada, Porto Alegre, meados dos anos 1990. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

o sistema modular, que de certa forma rege internamente
os espaços, possibilitaram ao edifício resistir as ações do
tempo e de algumas das alterações arbitrárias que as muitas
mudanças de comando na casa ocasionaram.
Em 2014 houve o concurso nacional promovido pelo IAB para
o projeto de um edifício anexo que abrigaria as funções que o
edifício original já não conseguia suprir. O projeto vencedor foi
de Daniel Corsi da Silva, e, segundo a ata final do julgamento65,
“o partido adotado se caracteriza pela continuidade do eixo
da Av. Clébio Sória, que atravessa o novo edifício e culmina
nas visuais do parque e do Guaíba”. No documento também
é mencionado um edifício compacto com equilíbrio das áreas
de circulação, convivência e trabalho, proporção volumétrica
adequada a distribuição do programa, sistema estrutural e
construtivo racionais e tratamento adequado das fachadas
considerando a orientação solar.
A continuação do eixo da avenida interna em direção ao
edifício anexo de certa forma revisita o projeto do quarteirão
municipal de 1974. No masterplan original, a Câmara de
Vereadores teria uma segunda fachada para o interior do
quarteirão, quase tão importante quanto a fachada para a Av.
Perimetral. No projeto vencedor do concurso, há a intenção
de se apropriar das visuais pouco aproveitadas. É relevante
também perceber a manutenção da ideia de avenida interna
que dá a dimensão da escala urbana do projeto.
A realização do concurso parece ser a ideia de valorização
de um edifício que em sua história carrega uma carga de

abandono, desde seu início. Foi objeto de disputa nacional,
que mostra um interesse pela revalorização da arquitetura
moderna brasileira. Finalmente a Câmara de Vereadores saiu
da margem e veio para o centro, tirando-a da condição de
provinciana para ser objeto de interesse de arquitetos do
Brasil inteiro.

Documento de 09 de novembro de 2014, comissão julgadora composta pelos arquitetos
João Virmond Suplicy Neto, Lua Nitsche, Gianfranco Vannucchi, Moacyr Moojen Marques
e Cristiano Kunze.
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Figura 179. 2º pavimento 1975. Fonte: redesenho da autora.

Figura 180. 2º pavimento atualmente. Fonte: foto da autora.

163

Figura 181. Projeto vencedor do concurso para a ampliação da Câmara de Vereadores, 2014. Fonte: Concurso de Projeto, 2014.
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Figura 182. Projeto vencedor do concurso para a ampliação da Câmara de Vereadores, 2014. Fonte: Concurso de Projeto, 2014.

Figura 183. Projeto vencedor do concurso para a ampliação da Câmara de Vereadores, 2014. Fonte: Concurso de Projeto, 2014.
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Anexos

Anexo 01 - Transcrição da entrevista de Cláudio
Araújo ao IAB/RS.
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A transcrição da entrevista de Cláudio Araújo realizada
pela Comissão Organizadora do Concurso para Sede
Administrativa da Câmara Municipal de Porto Alegre,
concedida ao Instituto de Arquitetos do Brasil/RS, segue
abaixo.
“Olha, eu fui convidado pelo prefeito que na época era o Telmo
Thompson Flores, e esse convite foi feito por indicação dos
arquitetos da prefeitura que trabalhavam na área de projetos
pra cidade né, então o Aloisio Filho é que era o vereador,
e que batalhou para que o prefeito assumisse o início da
construção do prédio da Câmara de Vereadores, que era um
desejo que tinha sido incentivado por um incêndio que houve
no plenário da Câmara, que era na prefeitura antiga, num
prédio que tem ali perto do mercado, aqui no centro.
Então esse prédio incendiou casualmente o plenário, que
eu me lembro assim, isso na época né, e dali pra frente, a
Câmara, os vereadores da época, ficaram com receio de ter
que trabalhar num prédio que não tinha segurança, porque
tinha o elevador, mas no elevador não cabiam as pessoas
que estavam no plenário, e o plenário era num prédio com
umas cadeiras metálicas, era uma coisa precária.
Aí viajei com o, que deu o nome a casa de Vereadores,
com ele fui até São Paulo, passando por Florianópolis,
por Curitiba, por todas as cidades que tinham Câmara de
Vereadores. Aí nós visitamos todas as Câmaras, falamos com
o presidente da Câmara, falamos com os diretores e com
o encarregado da edificação, que cuidava, que gerenciava,
com o gerenciador, vamos dizer. A estrutura era um pouco
diferente da de hoje.
Então, fomos levados, visitamos todas essas Câmaras,
terminamos em São Paulo, mas passamos por Curitiba,
que era um prédio antigo, por Florianópolis. Quase todas as
Câmaras eram em prédios antigos, só a de são Paulo era um
prédio novo, mas era um prédio de escritório que havia sido

adquirido para instalar a câmara. Era projeto de um arquiteto,
não era um prédio antigo, e foram pro prédio novo em São
Paulo, e já existiu uma Câmara de Deputados Federais, eu
acho que em São Paulo, no parque do Ibirapuera, e que era
muito boa nos termos de arquitetura feitos naquela época.
Essa Câmara tinha já inovações, que as outras eram reformas
de prédios antigos onde funcionava a Câmara.
Então foi dado a Câmara (de Vereadores de Porto Alegre),
o local, que é esse onde está, que é ao lado da receita
federal, e o outro lado, que hoje é o teatro da Ospa, que
conseguiu aquele local, não existia. Era parque, tudo aquilo
era vegetação, junto com a avenida, a prefeitura previa ali
naquela zona um parque.
E a câmara foi localizada ali naquele terreno que era um
avanço que tinha de Porto Alegre no Guaíba, tinha só
barcaças que cruzavam ali e começaram então a um terreno
que merece cuidado porque era um terreno de aterro sobre
parte do rio.
E foi feito a Câmara com ideia de deixar aquela área verde
até a Avenida Loureiro da Silva. E ali naquela Avenida, de
fronte a Avenida, aquele local, foi construída a Câmara, e
o terreno em volta não tinha definição. A definição foi da
Câmara. Então se colocou a Câmara no meio dessa previsão
do que seria um parque.
Essa escolha, daquele terreno pra Câmara que foi motivado
por esse incêndio que houve e por muito tempo a Câmara
tentou um prédio diferente daquele que tinha incendiado
casualmente, onde era o andar, pelo que eu sei, da Câmara.
E lá que foi aprovado o projeto novo, e feita essa maquete, e
o terreno esse, escolhido, foi escolhido por quem projetou, e
o Moacir (Moojen) fazia parte dessa equipe da Câmara que
fez o projeto do Guaíba avançado, do rio, fez a Avenida e
uma série de coisas que, provavelmente o Moacir fale melhor
do que eu, porque ele participou. E foram eles que sugeriram
ao secretário de obras o meu nome, e então eu fiz essa
viagem com o Aloisio Filho.

Fiz um estudo preliminar e fiz uma maquete, até uma
maquete que era uma maquete do anteprojeto. Foi feita
de acrílico e desmontável porque ela permitia retirar placas
que correspondiam aos pisos e com isso a descrição
do anteprojeto foi feita em cima dessa maquete. Isso foi
publicado no jornal.”

179

Anexo 02 - Definição do Centro Administrativo
Municipal
Data do documento: 17 de maio de 1974.
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Anexo 03 - Carta Convite
Data do documento: 19 de junho de 1974.
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Anexo 04 - Cronograma dos Projetos Elaborado
pelo Arquiteto
Data do documento: 24 de junho de 1974.
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Anexo 05 - Documento de Autorização para Início
dos Serviços
Data do documento: 25 de junho de 1974.
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Anexo 06 - Carta-Contrato
Data do documento: 20 de novembro de 1974.

188

189

Anexo 07 – Organograma de Funções.
Documento de 1974 enviado pela Câmara de Vereadores a
Cláudio Araújo.
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Anexo 08 - Programa de Necessidades – Parte 01
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Anexo 09 - Programa de Necessidades – Parte 02
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Anexo 10 - Descrição do Projeto por Cláudio
Araújo
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Anexo 11 - Histórico de Projetos e Alterações
Documento reunindo histórico do prédio. Fonte: Acervo
Araújo.
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Anexo 12 - Edital de Licitação de Contratação da
Obra
Data de publicação: 18 de março de 1976.
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Anexo 13 – Contratação da Obra
Contratada: Scorza Engenharia
Ordem de início: 28 de outubro de 1976.
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Anexo 14 – Biografia e entrevista com Cláudia
Obino Corrêa
As informações foram cedidas gentilmente pelo arquiteto
Guilherme O. Corrêa Werle, sobrinho de Cláudia Obino
Corrêa. Esta entrevista, de maio de 1997, foi realizada
pelo arq. André Ruaro Teixeira, então estudante do curso
de Arquitetura da UFRGS. A finalidade era de entrevistar
um profissional da área para um trabalho de uma disciplina
da graduação. André entrevistou Cláudia, que era também
professora da instituição. Biografia e entrevista foram
inseridas neste apêndice como foram encaminhadas por
Guilherme O. Corrêa Werle e André Ruaro Texeira.
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“Ingressa simultaneamente em 1969 na Faculdade de
Arquitetura e na de Belas Artes da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, prosseguindo exclusivamente na
Arquitetura após 1 ano. Durante o curso trabalha com o
Prof. João Tadeu Busko e Anna Maria Py Busko (área de
desenho industrial) e com o Prof. Vallandro (área de desenho
de mobiliário).
Ainda na Faculdade surge a oportunidade de trabalhar no
escritório de Cláudio Araújo. Araújo, também formado pela
UFRGS, desde o início de suas atividades em 1955 contabiliza
projetos de complexos industriais, habitação popular,
edifícios comerciais, parques, desenho e sinalização urbana,
construídos no Brasil e exterior. Trabalhando geralmente
em grupo (Carlos Fayet, Moacyr Marques), procura reduzir
o número de elementos construtivos ao mínimo necessário
e conduzir a edificação ao que é considerado como
sua essencialidade. Sua arquitetura caracteriza-se pela
sobriedade e solidez, assim como pela audácia na utilização
de tecnologias construtivas inovadoras (concreto protendido
e alvenaria armada).
No escritório, ainda na Faculdade, trabalha no projeto
do Matadouro e Frigorífico Alegretense, grande projeto
industrial. Formada arquiteta pela UFRGS em 1974, continua
o anteprojeto da Câmara Municipal, iniciado como estudante
em parceria com Araújo. Nos 9 anos de atividade com o
arquiteto destacam-se, além da Câmara Municipal, obras
como as Indústrias Memphis e o Edifício Politécnico.
Em 1978 inicia a trabalhar para a Prefeitura em regime de
contrato, para a reavaliação do Plano Diretor de Porto Alegre,

período que durou um ano e meio, até sua aprovação em
1979. Foi convidada a atuar na área de lazer e cultura, tendo
como colegas a arq. Arlete Sauer (coordenadora) e arq. Júlio
Nicolau Kurtz.
Após a aprovação do PDDU, incorporou-se a prefeitura,
trabalhando em outras áreas de planejamento. Nesta
época fez um plano para o setor urbano próximo do Centro
Administrativo e da Câmara.
Posteriormente trabalhou um ano para o Estado, numa
equipe que montava um projeto de financiamento através
do Banco Mundial, estudo que implicava melhoria de áreas
habitacionais de baixa renda. Nesta época fez o projeto de
urbanização de um projeto piloto. Este projeto foi construído
em Veranópolis, em regime de mutirão, com colaboração do
setor de habitação da UNICAMP, com o arq. Juan Villá.
Afasta-se para dedicar-se aos estudos durante quatro anos
e meio. Atualmente dedica-se a docência e a arquitetura
em trabalhos oportunos. Leciona em disciplinas de Projeto
Arquitetônico na UFRGS desde 1976, passando por
praticamente todos semestres, inclusive a Diplomação.
A arquiteta Cláudia Corrêa demostra grande interesse pela
docência e por todos os assuntos relacionados a arquitetura
no sentido de auxílio ao projeto. Nas obras relacionadas a
seguir, realizadas em conjunto com Cláudio Araújo, pode
perceber uma arquitetura sóbria, um tanto quanto inovadora,
mas com claras e baseadas intenções. Intenções as
quais podem ser entendidas nas entrelinhas da entrevista
concedida, onde a arquiteta faz uma reflexão sobre sua
atividade profissional. Também são abordados temas como
o contextualismo, preferências arquitetônicas e exercício
profissional. Com experiências que vão da arquitetura e
desenho urbano até a própria atividade docente, Cláudia
possibilita interessantes enfoques sobre a atividade
arquitetônica”.
FALANDO SOBRE ARQUITETURA
PERGUNTA - Foram 9 anos de trabalho no escritório do
Cláudio Araújo. Como se deu esta experiência e o que foi
importante para sua formação deste período?
RESPOSTA - Na Faculdade surgiu a oportunidade de
trabalhar com o Araújo, que é uma pessoa que até hoje eu

admiro em termos profissionais. Interessou-me trabalhar
com ele principalmente pelo tipo de arquitetura que ele fazia.
Ainda como estudante participei do projeto do Matadouro
e Frigorífico Alegretense, atualmente fechado, que era um
projeto industrial bastante grande, considerado o maior
da América Latina. Foi uma experiência interessante em
termos de desenvolvimento interdisciplinar, tendo uma
visão seqüencial do projeto em uma escala maior, desde o
anteprojeto até projetos complementares. No escritório do
Araújo tive a oportunidade de participar de projetos numa
escala que me interessava. Como experiência profissional é
bastante interessante. Claro que para fazer isso abre-se mão
de outras coisas, como formar seu próprio escritório, então
depende do objetivo que se tem para sua formação.
P - Como foi a experiência na elaboração do PDDU de 1979?
R - Fui convidada para trabalhar na área de lazer e cultura
com a arquiteta Arlete Sauer, a coordenadora, e também o
arquiteto Júlio Nicolau Kurtz. Era um setor do Plano Diretor
que estava encarregado de avaliar a área de escolas e praças,
incluindo a paisagem urbana. Foram arrolados edifícios de
interesse, marcadas áreas funcionais, que atualmente são as
áreas de preservação da paisagem urbana. Essas coisas não
tinham aparecido ainda no Plano Diretor, pois ele regulava a
edificação mas não preservando, então foi o primeiro a fazer.
Foi feito um levantamento, percorrendo toda a cidade, que
identificou os edifícios, fez cadastro, mapeou e lançou uma
proposta. Basicamente o projeto em termos de preservação
de áreas urbanas dá uma boa visão do que é o reflexo da
legislação e regulamentação urbanística na arquitetura.
P - Qual a sua experiência e opinião sobre a atividade
docente na arquitetura?
R - Dou aula desde 76 na UFRGS, fazem 21 anos.
Acho muito importante e interessante como atividade,
principalmente pelo exercício obrigatório e permanente de
discutir arquitetura, pois num escritório fechado discutese com si próprio, e assim tu és obrigado a discutir com
várias pessoas. O desejável numa Faculdade de Arquitetura
é quanto mais se discutir melhor. A mim interessa ficar
discutindo arquitetura, vendo o que está sendo produzido.

Considero um exercício como jogar tênis, pois possibilita
manter uma certa “agilidade” e atualização.
P - Qual a importância do arquiteto enquanto artista, e de
sua personalidade e identidade?
R - Sobre quanto o arquiteto pode ser artista, acho que pode
mas não tanto. A arquitetura tem uma certa especificidade que
vai além da simples forma de arte como é convencionada ser
chamada as artes plásticas. Dentro disso, qualquer atividade
do arquiteto contém alguma forma de proposta artística
no sentido de que tenha um conteúdo estético, que pode
ser transmitido, compreendido, explorado e concretizado
através da arquitetura. Mas existe uma separação muito
grande entre o que é o sentido artístico da arquitetura e o
que seria a arte pura.
Claro que entra gosto, personalidade, caráter, identidade, e
que dentro do meu ponto de vista pode fazer uma grande
diferença em termos de qualidade do que está sendo feito, da
obra arquitetônica. Pode-se ter uma arquitetura cumprindo
a outros vários requisitos, como estabilidade, construção
e funcionamento, numa qualidade de proposta técnica, de
mais especulação intelectual e estética que propriamente
artística.
P - Qual a sua visão sobre a importância do contextualismo
na atividade arquitetônica?
R - Primeiramente, qualquer projeto está dentro de um
contexto, bem ou mal resolvido. Ao ocupar um lugar ele
está trocando coisas com o meio, se ele está trocando de
uma forma que esteja resolvendo coisas, contribuindo para
uma melhoria da qualidade deste meio, é uma questão
que depende da própria solução do projeto. Acho que
contextualismo é usado muitas vezes como forma de
resposta quase mimética ao meio. Tendo um edifício com
tal caráter ao meu lado, o meu edifício tenderá a repetir isto.
O que evolui em termos de pensamento arquitetônico no
contextualismo, atualmente, é a existência de uma série de
eventos de intervenções urbanas e projetos arquitetônicos,
quer sejam setores de interesse histórico, paisagístico ou
arquitetônico, intervenções com linguagem contemporânea,
que dialogam em termos de “contextualismo” com o meio,
incluindo aí o meio cultural.
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Um exemplo recente e mais próximo de intervenção é o
Mercado Público de Porto Alegre, que respeita a estrutura
do edifício. É uma estratégia de partido interessante, a
intervenção é contemporânea e demonstra em termos de
forma e técnica construtiva a sua contemporaneidade. É
um contraponto, mas não descaracteriza o edifício. Não só
mimetismo em termos de contextualismo, mas muito mais
um contraponto que respeita as características de tipologia,
as qualidades espaciais internas do edifício. Porém, acho
que de uma certa forma existe construção demais “lá
dentro”, pois o pátio está sendo engolido. O que poderia
ser visto como “fundo”, a seqüência de arcadas, está sendo
prejudicada na relação “fundo-figura”, numa questão de
proporção.
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P - A palavra-chave deste final de milênio na arquitetura
parece ser a “multiplicidade”. Como vê o pós-modernismo e
suas variações (racionalismo, contextualismo), com inúmeras
correntes? Qual se identifica mais?
R - Acho que o que mais me identifico é a “multiplicidade”...
Até pela atividade docente, onde possibilita mais condições
de orientar o aluno a procurar sua própria identidade na
forma de projetar, pelo menos num primeiro momento. A
gente sabe que na tendência de multiplicidade pode haver
situações mais ou menos adequadas e pertinentes em
termos de linguagem, mas em termos de docência o que
interessa é incentivar o interesse e a pesquisa.
De uma certa forma se todas estas chamadas “correntes”, as
minhas preferências não são as que podem dominar. Talvez
se for fazer um projeto direi que sou muito mais racionalista,
gosto primeiro das coisas bem certas. Acho que faz parte
da atitude de um arquiteto ao formar sua própria linguagem
incorporar e compreender o que está acontecendo, pelo
menos negar com um certo conhecimento de causa.
Os rótulos são muitas vezes usados de uma forma muito
superficial, o que poder ser deconstrutivismo para uma
pessoa pode não ser para outra, então interessa muito mais
ter a segurança sobre a sua própria intenção em termos de
projeto.
P - De que maneira a globalização pode influenciar na
arquitetura?

R - Acho que sempre influenciou na arquitetura, não é uma
questão atual. Eu diria até que já influenciou mais, que a
arquitetura de determinados períodos foi cópia de modelo.
Então a École de Beaux-Arts era muito mais “international”
que agora. Acho que agora a universidade está acontecendo
de uma forma muito maior que determinados períodos. A
globalização interessa e é uma maravilha em termos de
formação de repertório, pois esta é uma das artificies do
arquiteto.
P - Acredita na existência de uma “arquitetura gaúcha”, com
determinada característica ou tipologia?
R - Sim, acredito. Acho que dentro do comentário do que
seja contextualismo eu incluiria o que pode-se dizer que
seja arquitetura gaúcha. Como existem diferenças de
desenvolvimento econômico e social de uma cidade para
outra dentro do mesmo país ou do mesmo estado, ocorre
o desenvolvimento de etapas da produção arquitetônica
diferenciadas. Acho que existe uma diferenciação grande em
termos de arquitetura gaúcha da que se convenciona chamar
de arquitetura paulista. Isto porque falando de arquitetura
brasileira a tendência de leitura é muito mais de produção de
arquitetura central do país que gaúcha.
Acho que a arquitetura gaúcha tem qualidades específicas,
até mesmo por condições no clima, então temos um
caráter especial. Acho que existe uma tendência de “sair
do carimbo”, a própria diversidade pelo fato de sempre
termos sido fronteira, sempre tenha recebido e trocado
coisas com o exterior, dá uma multiplicidade maior do que
é produzido, em termos genéricos, do centro do país. Tem
uma característica especial que é uma produção mais sóbria
em termos de qualidade, comparando com a produção
feita em Minas Gerais, por exemplo. Uma das únicas coisas
por aqui que se assemelha com o que os mineiros fazem
é o DC Navegantes. Aqui as próprias pessoas são mais
reservadas comparando com o resto do Brasil, o que reflete
na arquitetura. Existe também uma busca de qualidade em
termos de construção, que fecha com que é produção em
termos de Argentina e Uruguai. Diria que o pós-modernismo
não tem tanta passagem livre por aqui.
P - É difícil exercer a arquitetura no Brasil?

R - Atualmente acho que está difícil. Principalmente quem
está se formando agora a situação é muito diferente da
minha, de 20 anos atrás. Acho que existe uma série de
vantagens, mas existem também desvantagens. Acho que
a tendência é concentrar o trabalho em grandes firmas e
construtoras. Existe uma tendência de o arquiteto ser um
profissional contratado, e de uma competição muito grande
devido a menor oferta de trabalho. Acho que algumas coisas
já foram mais fáceis, no sentido de atuar. A tendência como
profissional liberal é atuar em pequenas coisas. Mas é claro
que dá para fazer uma boa arquitetura até num armário de
banheiro.
Mais recentemente as oportunidades que estão surgindo são
através de concursos, uma oportunidade maravilhosa para
mostrar suas idéias. Participei de vários concursos, acho
uma ótima experiência, pois tenha a opinião que o concurso
é um estado de delírio permanente. Também participei do
“outro lado”, na organização do concurso do Muro da Mauá,
através do IAB.
P - Quais são os nomes mais expressivos da arquitetura
atual na sua opinião?
R - No âmbito internacional destaco o arquiteto espanhol
Rafael Moneo.
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Figura 9. CEASA, Porto Alegre, 1970. Carlos M. Fayet, Carlos
Eduardo Dias Comas e Cláudio Luiz Araújo, Eládio Dieste e
Eugênio Montañez. Fonte: Vitruvius, 2016.

Figura 3. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande
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Figura 10. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976.
Cláudio Araújo e Cláudia Obino Frota. Fonte: Vitruvius, 2016.

Figura 4. Loja Senador, Porto Alegre, 1960. Fonte: Vitruvius,
2016.

Figura 11. Publicação do projeto da Câmara de Vereadores.
Fonte: Acervo Araújo.

Figura 5. Móveis para escritório, Móveis Contemporâneos,
década de 1960. Fonte: Vitruvius, 2016.

Figura 12. Publicação do projeto da Câmara de Vereadores.
Fonte: Acervo Araújo.

Figura 6. Refinaria Alberto Pasqualini – REFAP, Canoas, 1962.
Carlos M. Fayet, Cláudio Araújo, Moacyr Moojen Marques e
Miguel Pereira. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 13. Publicação do projeto da Câmara de Vereadores.
Fonte: Acervo Araújo.

Figura 7. Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra – TEDUT,
Osório, 1966. Carlos M. Fayet, Cláudio Araújo e Moacyr
Moojen Marques. Fonte: Marques, 2012.

Figura 14. Perspectiva de Sergio Marques,1990. Fonte:
Acervo FAM/PROPAR.
Figura 15. Casa da Câmara e Junta Criminal, primeiro edifício
da Câmara de Vereadores, Porto Alegre, 1930. Fonte:
Memorial da Câmara de Vereadores.
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Figura 16. Casa da Câmara e Junta Criminal (á direita), e
Theatro São Pedro, Porto Alegre, início do século XX. Fonte:
acervo do Museu Joaquim Felizardo.

Figura 24. Jornal Folha da Tarde, 1974. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 17. Incêndio na Casa da Câmara e Junta Criminal,
1949. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 26. Edifício inacabado, final da década de 1970.
Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 18. Incêndio na Casa da Câmara e Junta Criminal,
1949. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 27. Notícias das diligências em favor da ocupação no
novo edifício destinado a Câmara Municipal, 1984. Fonte:
Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 19. Praça Montevidéu, Prefeitura Municipal de Porto
Alegre (Prefeitura Velha), década de 1970. Fonte: Memorial
da Câmara de Vereadores.
Figura 20. Prefeitura Nova, Porto Alegre, década de 1980.
Fonte: Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
Figura 21. Notícias do incêndio de 1979. Fonte: Memorial da
Câmara de Vereadores.
Figura 22. Notícias do incêndio de 1979. Fonte: Memorial da
Câmara de Vereadores.
Figura 23. Notícia sobre mudança da Câmara de Vereadores
para o Centro de Cultura, 1985. Fonte: Memorial da Câmara
de Vereadores.

Figura 25. Jornal Folha da Tarde, 1974. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 28. Vereador André Forster no período das obras para
ocupação do edifício, por volta de 1985. Fonte: Memorial da
Câmara de Vereadores.
Figura 29. Inauguração do prédio em primeiro de maio de
1986. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
Figura 30. Inauguração do prédio em primeiro de maio de
1986. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.
Figura 31. Notícias das ações dos vereadores referente ao
edifício inacabado, por volta de 1990. Fonte: Memorial da
Câmara de Vereadores.
Figura 32. Asfaltamento da área do estacionamento, por
volta de 1990. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 33. Notícia sobre o abandono do edifício, 1996. Fonte:
Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 42. Projeto do Centro Administrativo Municipal, estudo
e implantação. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 34. Carta Convite. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 43. Esquema do quarteirão municipal. Fonte:
redesenho da autora.

Figura 35. Plano Diretor de 1959 – Zoneamento de Usos.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
Figura 36. Aterro do Praia de Belas, Porto Alegre. Fonte:
Memória Visual de Porto Alegre.
Figura 37. Ideias para Porto Alegre, 1951. Fonte: Prefeitura
Municipal de Porto Alegre, 1964, p.24.
Figura 38. Traçado da Avenida Primeira Perimetral, Porto
Alegre. Fonte: Google Mapas, 2021.

Figura 44. Distribuição dos equipamentos no quarteirão
municipal. Fonte: autora.
Figura 45. Livro de Registros do Anteprojeto. Fonte: Acervo
Araújo.
Figura 46. Livro de Registros do Anteprojeto. Fonte: Acervo
Araújo.
Figura 47. Edifício da Câmara de Vereadores de Curitiba.
Fonte: Acervo Araújo.

Figura 39. Mapa de Viena em 1833. Fonte: Pontifícia
Universidade Católica de Goiás.

Figura 48. Quarteirão municipal. Fonte: redesenho da autora.

Figura 40. Ringstraße de Viena. Fonte: Pontifícia Universidade
Católica de Goiás.

Figura 49. Estudo de Implantação,
22/10/1974. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 41. Projeto do Centro Administrativo Municipal, estudo
e implantação. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 50. Estudo de Implantação, segunda etapa.
22/10/1974. Fonte: Acervo Araújo
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etapa.
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Figura 51. Maquete do estudo de Implantação da primeira
etapa. 1974. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 60. Câmara de Vereadores, projeto de 1975 com
plataforma elevada. Fonte: redesenho da autora.

Figura 52. Estudo de fachada da primeira etapa. 22/10/1974.
Fonte: Acervo Araújo

Figura 61. Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe – CEPAL, Santiago/Chile, 1960. Emilio Duhart. Fonte:
Docomomo Chile.

Figura 53. Projeto da plataforma elevada. 31/07/75. Fonte:
Acervo Araújo.

Figura 62. Rampa de acesso. Fonte: Foto da autora.

Figura 54. Projeto da plataforma elevada. 31/07/75. Fonte:
Acervo Araújo.

Figura 63. Fachada para a Avenida Loureiro da Silva. Fonte:
Acervo FAM/PROPAR.

Figura 55. Maquete da plataforma elevada. Fonte: Acervo
FAM/PROPAR.

Figura 64. Avenida Cultural Clébio Sória. Fonte: foto da
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Figura 56. Maquete da plataforma elevada. Fonte: Acervo
FAM/PROPAR.

Figura 65. Avenida Cultural Clébio Sória. Fonte: foto da
autora.
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Fonte: desenho da autora.

Figura 66. Esquema de circulação horizontal, 1, 2 e 3º
pavimento. Fonte: desenho da autora.

Figura 58. Câmara de Vereadores. Fonte: redesenho da
autora.

Figura 67. Maquete eletrônica – perspectiva. Fonte:
redesenho da autora.

Figura 59. Superintendência. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 68. Fachada. Fonte: redesenho da autora.

Figura 69. Esquema modular da Câmara de Vereadores.
Fonte: redesenho da autora.

Figura 79. Planta baixa do primeiro pavimento conforme
projeto de 1975. Fonte: redesenho da autora.

Figura 70. Esquema modular sobre a planta baixa do
pavimento térreo. Fonte: redesenho da autora.

Figura 80. Maquete eletrônica do primeiro pavimento. Fonte:
redesenho da autora.

Figura 71. Lajes de concreto leve na construção da cobertura
do edifício. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 81. Planta baixa do segundo pavimento conforme
projeto de 1975. Fonte: redesenho da autora.

Figura 72. Lajes de concreto leve na cobertura do edifício.
Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 82. Maquete eletrônica do segundo pavimento. Fonte:
redesenho da autora.
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década de 1980. Fonte: Memorial da Câmara de Vereadores.

Figura 83. Planta baixa do terceiro pavimento conforme
projeto de 1975. Fonte: redesenho da autora.

Figura 74. Plenário, 2020. Fonte: foto da autora.

Figura 84. Maquete eletrônica do terceiro pavimento. Fonte:
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Figura 75. Plenário, 2020. Fonte: foto da autora.
Figura 85. Diagrama de funções. Fonte: desenho da autora.
Figura 76. Plenário, 2020. Fonte: foto da autora.
Figura 77. Diagrama axonométrico da estrutura do edifício.
Fonte: desenho da autora.
Figura 78. Corte longitudinal. Fonte: redesenho da autora.

Figura 86. Maquete da Câmara de Vereadores de Porto
Alegre. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
Figura 87. Prefeitura Rodovre, 1954, Arne Jacobsen. Fonte:
Mahfuz.
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Figura 88. Prefeitura Rodovre, 1954, Arne Jacobsen. Fonte:
Mahfuz.

Figura 97. Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Fonte:
redesenho da autora.

Figura 89. Prefeitura de Rodovre, e em frente, a Biblioteca,
Arne Jacobsen. Fonte: visuallexicon.wordpress.com.

Figura 98. Superintendência da REFAP. Fonte: acervo FAM/
PROPAR.
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Fonte: visuallexicon.wordpress.com.
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Terragni. Fonte: Universidade de São Paulo.

Figura 91. Complexo Multiuso Rubi, 2002, Helio Piñón.
Fonte: Vitruvius.

Figura 100. Casa del Fascio, Como/Itália, 1932, Giuseppe
Terragni. Fonte: Universidade de São Paulo.

Figura 92. Complexo Multiuso Rubi, 2002, Helio Piñón.
Fonte: Vitruvius.

Figura 101. Assembleia Legislativa Chandigarh. Fonte:
Archdaily, foto de Fernanda Antônio.

Figura 93. Federal Center, Chicago, 1959, Mies Van der
Rohe. Fonte: Archdaily.

Figura 102. Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro,
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1936. Lúcio Costa e equipe. Fonte: Universidade Federal da
Bahia.
Figura 104. Plano piloto de Brasília, 1957, Lúcio Costa.
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Fonte: Docomomo Curitiba 2013.
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João J. Vallandro e Leo F. da Silva. Fonte: Vitruvius.

Figura 114. Congresso nacional, Brasília. Oscar Niemeyer.
Fonte: Docomomo Curitiba 2013.
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1972. Charles René Hugaud, Leopoldo Constanzo, Luís
Carlos Machi da Silva e Ivânio Fontoura. Fonte: Marques,
2012.

Figura 115. Congresso nacional, Brasília. Oscar Niemeyer.
Fonte: Docomomo Curitiba 2013.

Figura 108. Assembleia Legislativa de Chandigarh, Le
Corbusier. Fonte: Unicamp.
Figura 109. Assembleia Legislativa de Chandigarh, Le
Corbusier. Fonte: Unicamp.
Figura 110. Assembleia Legislativa de Chandigarh, Le
Corbusier. Fonte: Archdaily.
Figura 111. Maquete eletrônica da Câmara de Vereadores.
Fonte: redesenho da autora.
Figura 112. Congresso nacional, Brasília. Oscar Niemeyer.
Fonte: Docomomo Curitiba 2013.

Figura 116. Congresso nacional, Brasília. Oscar Niemeyer.
Fonte: Docomomo Curitiba 2013.
Figura 117. Assembleia Legislativa de São Paulo, 1961.
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São Paulo, 1961. Fonte: Revista Acrópole.
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Figura 122. Apartamentos para professores UnB, Brasília.
Fonte: SCHLEE (Registro Arquitetônico da Universidade de
Brasília, 2014, p.47).
Figura 123. Apartamentos para professores UnB, Brasília.
Fonte: Revista Acrópole (Ed. Especial da Universidade de
Brasília, Ano 31, nº 369/70, 1970, p.23).
Figura 124. Montagem da estrutura pré-moldada do CRUSP,
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São Paulo. Fonte: BRUNA, 2002, p.118.
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Mancuso. Fonte: MARQUES 2012.
Figura 129. Colônia de Férias do AGRIMER, Tramandaí,
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Figura 130. Colônia de Férias do AGRIMER, Passarela de
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Tramandaí, 1960. Cláudio Araújo e Carlos Mancuso, 1960.
Tramandaí-RS.
Figura 132. Câmara de Vereadores de Porto Alegre, placas
verticais das fachadas. Fonte: foto da autora.
Figura 133. Câmara de Vereadores de Porto Alegre, forro do
hall principal, laje oca ‘ROTH’. Fonte: foto da autora.
Figura 134. Refinaria de Manguinhos, portaria. Fonte: Acervo
Petrobrás.
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2018.
Figura 136. TEDUT – Almoxarifados, Osório, 1966. Fonte:
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Figura 137. TEDUT – Almoxarifados, Osório, 1966. Fonte:
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Figura 138. Praça formada pela Superintendência,
Laboratórios e Segurança. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
Figura 139. Praça vista da Superintendência, Canoas, 1962.
Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 147. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976.
Cláudio Araújo e Cláudia Obino Frota. Fonte: Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 148. Modulação do bloco industrial. Fonte: Quadro,
2017.

Figura 140. Acesso da Superintendência, Canoas, 1962.
Fonte: ACERVO/FAM.

Figura 149. Planta Baixa. Fonte: Xavier e Mizoguchi, 1987.

Figura 141. Planta baixa da Superintendência. Fonte: Acervo
FAM/PROPAR.

Figura 150. Construção da cobertura dos módulos. Fonte:
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Figura 142. Fachada oeste Superintendência. Fonte: Acervo
FAM/PROPAR.

Figura 151. Construção da cobertura dos módulos. Fonte:
Quadro, 2017.

Figura 143. Planta baixa da Superintendência. Fonte: Acervo
FAM/PROPAR.

Figura 152. Cobertura dos módulos da fábrica. Fonte:
Vitruvius, 2016.

Figura 144. Planta baixa da Câmara de Vereadores. Fonte:
redesenho da autora.

Figura 153. Igreja de São Pedro, Duranzo, 1971. Eládio
Dieste. Fonte: Archdaily.

Figura 145. Traçados de referência. Fonte: Caporioni, Garlatti
e Tenca-Montini (1971), p.92.

Figura 154. Planta baixa do Orfanato Municipal de
Amsterdam, 1960. Aldo Van Eyck. Fonte: Archdaily.

Figura 146. Traçados de referência. Fonte: Caporioni, Garlatti
e Tenca-Montini (1971), p.92.
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Van Eyck. Fonte: Archdaily.
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Figura 156. Planta Baixa. Centraal Beeher, Apeldoon/
Holanda, 1967. Herman Hertzberger. Fonte: Ahh.
Figura 157. Centraal Beeher, Apeldoon/Holanda, 1967.
Herman Hertzberger. Fonte: Ahh.
Figura 158. Fábrica Olivetti, Guarulhos, 1956-1961. Marco
Zanuso. Fonte: Universidad de Sevilla, 2015.
Figura 159. Fábrica Olivetti, Guarulhos, 1956-1961. Marco
Zanuso. Fonte: Universidad de Sevilla, 2015.
Figura 160. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976.
Cláudio Araújo e Cláudia Obino Frota. Fonte: Quadro, 2017.

Figura 165. Detalhe de fixação das placas na estrutura
existente elaborado por Araújo e equipe. Fonte: Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 166. Detalhe das placas em planta baixa elaborado
por Araújo e equipe. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
Figura 167. Detalhe das placas em planta baixa elaborado
por Araújo e equipe. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.
Figura 168. Detalhe de fixação das placas. Fonte: Setor de
obras e manutenção da Câmara de Vereadores de Porto
Alegre.

Figura 161. Memphis S.A. Industrial, Porto Alegre, 1976.
Cláudio Araújo e Cláudia Obino Frota. Fonte: Quadro, 2017.

Figura 169. Detalhe da armadura e das formas. Fonte: Setor
de obras e manutenção da Câmara de Vereadores de Porto
Alegre.

Figura 162. Detalhamento da placa em planta baixa. Projeto
de 1975. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 170. Detalhe da armadura. Fonte: Setor de engenharia
da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

Figura 163. Desenho de Araújo a respeito da restauração da
estrutura de fixação das placas. Fonte: Acervo Araújo.

Figura 171. Detalhe da armadura. Fonte: Setor de engenharia
da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

Figura 164. Detalhe da instalação das placas em corte
elaborado por Araújo e equipe. Fonte: Acervo FAM/PROPAR.

Figura 172. Instalação das placas, 1998. Fonte: Memorial da
Câmara de Vereadores.

Figura 173. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 174. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 175. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 176. Detalhe das placas verticais. Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 177. Edifício sem as placas verticais da fachada,
Porto Alegre, meados dos anos 1990. Fonte: Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 178. Edifício sem as placas verticais da fachada,
Porto Alegre, meados dos anos 1990. Fonte: Acervo FAM/
PROPAR.
Figura 179. 2º pavimento 1975. Fonte: redesenho da autora.
Figura 180. 2º pavimento atualmente. Fonte: foto da autora.
Figura 181. Projeto vencedor do concurso para a ampliação
da Câmara de Vereadores, 2014. Fonte: Concurso de
Projeto, 2014.

Figura 182. Projeto vencedor do concurso para a ampliação
da Câmara de Vereadores, 2014. Fonte: Concurso de
Projeto, 2014.
Figura 183. Projeto vencedor do concurso para a ampliação
da Câmara de Vereadores, 2014. Fonte: Concurso de
Projeto, 2014.
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