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bom conhecê-la melhor.” 

Carlos Lemos



    

 



    

 

RESUMO 

Com formação italiana e influência do architetto integralle, Rino Levi intervém com competência 
técnica e artística no edifício e na cidade moderna, associando arte, arquitetura e técnica. Ou seja, 
enquanto a técnica implicada no fazer arquitetônico – tema central para Levi – avança, os princípios 
e leis que o regem (presentes nos valores clássicos de proporção e ritmo) permanecem. Assim, as 
proposições projetuais se alteram, contudo, o modo de enfrentá-las é semelhante, resultando em um 
conjunto de procedimentos que estrutura a prática arquitetônica e valoriza, ainda, a colaboração de 
especialistas e o papel do arquiteto como coordenador do processo projetual. É este o arcabouço 
conceitual a partir do qual Rino Levi aproxima-se à temática hospitalar, desenvolvendo um total de 
vinte projetos de hospitais – dos quais nove construídos – no Brasil e na Venezuela. Tais projetos 
revelam-se expressivos para a discussão da produção e da trajetória de Rino Levi, sob o prisma dos 
procedimentos de projeto. Nesse sentido, é constante a organização dos volumes com base no 
programa de necessidades e no fluxograma. Tal  diretriz  encontra  materialização  em diferentes  
frentes: a composição volumétrica;  a  flexibilidade  das  plantas,  por  meio  da estrutura 
independente e modulação; o tratamento das fachadas; a relação do edifício com o lote e com a 
cidade, evidenciada pela integração entre interior e exterior e a estreita relação com  o  sítio  e  a  
natureza;  os  procedimentos  de  representação, evidentes  nas  etapas  de projeto,  instrumentos  
utilizados  e  coordenação  de  profissionais  e  projetos.  Baseado na consulta de fontes 
documentais primárias, o trabalho lança um olhar sobre a produção de projetos hospitalares de Rino 
Levi entre 1945 e 1965. Tece um breve panorama dos trabalhos sobre o arquiteto, que considera a 
diversidade de chaves de leitura de sua obra; analisa os projetos hospitalares em tela do ponto de 
vista das abordagens focadas nos procedimentos de projeto, agrupando-os em torno de exemplares 
relevantes. No projeto da Maternidade da Universidade de São Paulo (1944-1953), Rino Levi inova o 
partido arquitetônico quando passa a configurar a proposta espacial por meio da constituição de 
volumes funcionais. O Hospital Israelita Albert Einstein (1958-1960) revela uma maior compactação 
dos volumes funcionais. O Hospital Geral em Maiquetia (1959) diferencia-se pela segregação radical 
dos volumes de circulação e de uso, que no Hospital Psiquiátrico de Rio Claro (1962) evolui para a 
conformação de diferentes conjuntos de volumes e sua hierarquização entre si e em relação às 
marquises que os conectam, conformando um complexo que incorpora a escala urbana. Rino Levi 
alcança em sua obra uma clareza e uma unidade de pensamento muito grande, que parte do 
arquiteto integral e chega a uma série de procedimentos de projeto. Essa unidade se expressa nos 
edifícios hospitalares, em que se percebe igualmente a evolução da obra de Rino Levi no período 
democrático, especialmente nítidas nos quatro exemplares selecionados. O presente trabalho 
contribui, assim, para a aferição da real importância deste arquiteto para a arquitetura moderna 
brasileira.  

Palavras chave:  Arquitetura Moderna Brasileira, Arquitetura hospitalar, Metodologia de projeto, Rino 
Levi. 



    

 



    

 

ABSTRACT 
Rino Levi, with his Italian training and the influence from the “architetto integralle”, intervenes with his 
technical and artistic competence in the building and in the modern city, combining art, architecture 
and technique. That is, while the technique involved in the architectural making advances – a central 
issue to Levi, the principles and laws that govern it (present in the classical values of proportion and 
rhythm) remain. Therefore, the project propositions change, but the way to tackle them is similar, 
resulting in a set of procedures that structures the architectural practice and also values the 
collaboration of experts and the architect's role as the coordinator of the design process. This is the 
conceptual framework from which Rino Levi addresses the hospital theme, designing a total of twenty 
hospitals projects in Brazil and Venezuela, of which nine were built. These projects are significant for 
the discussion of Rino Levi’s projects and trajectory, from the design procedures perspective. In this 
sense, the organization of volumes, based on the needs of the program and on the flowchart, is 
constant. This guideline can be seen in different fronts: the volumetric composition; the flexibility of 
the plans, through an independent structure and modulation; the facades treatment; the building's 
relationship with the plot and the city, as evidenced by the integration between interior and exterior 
and the close relationship with the site and nature; the representation procedures, which are evident 
in the design stages, in the instruments used and in the coordination of professionals and projects. 
Based on the consultation of primary source documents, this work takes a look at Rino Levi’s hospital 
projects, between 1945 and 1965. We also give a brief overview on works about the architect, which 
takes in consideration the diversity of reading keys of his work and we also analyze his hospital 
projects from the point of view of the approaches focused on design procedures, grouping them 
around relevant samples. In his project of the “Maternidade da Universidade de São Paulo” (1944-
1953), Rino Levi innovates the architectural environment when he sets the spatial proposal through 
the establishment of functional volumes. The “Hospital Israelita Albert Einstein” (1958-1960) reveals a 
greater compression of the functional volumes. The “Hospital Geral” in Maiquetia (1959) differs by its 
radical segregation of traffic and usage volumes, whereas the Psychiatric Hospital of Rio Claro (1962) 
evolves into forming different sets of volumes and their hierarchy among themselves and in relation to 
marquees that connect them, forming a complex that incorporates the urban scale. Rino Levi reaches 
with his work a great clarity and thought unit, which starts at the whole architect and reaches a 
number of design procedures. This thought unity can be seen in his hospital buildings, where it can 
also be seen the evolution of Rino Levi's work in the democratic period, especially clear the four 
selected buildings. This work, thus, contributes to assess the real importance of this architect for the 
Brazilian modern architecture. 

Keywords: Brazilian Modern Architecture, hospital architecture, design methodology, Rino Levi. 
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INTRODUÇÃO 
CONCEITO 

A formação italiana de Rino Levi e o architetto integralle 

Filho de imigrantes italianos, Rino Levi (1901-1965) estudou no Colégio Dante Alighieri de 

São Paulo, antes de ir para a Itália estudar arquitetura. Inicialmente na Escola Politécnica de 

Milão e na Escola de Belas Artes de Brera, e em 1921 na Escola Superior de Arquitetura de 

Roma, onde se tornou arquiteto em 1926, dentro de uma concepção de ensino de 

arquitetura elaborada por Gustavo Giovannoni em 1916. 

Essa escola se baseava na proposta do ‘arquiteto integral’ [...] e tinha como 

objetivo a formação de um arquiteto capaz de intervir com competência 

técnica e artística nas transformações por que passavam as velhas cidades 

italianas. (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 26) 

A formação italiana de Rino Levi marca toda a trajetória do arquiteto. Anelli, Guerra e Kon 

(2001, p. 27) afirmam que, como os italianos, Rino Levi estuda criteriosamente as 

proposições de Le Corbusier, Gropius e outros contemporâneos, por meio de uma leitura 

própria e peculiar desses arquitetos e suas obras. Constitui as bases para o 

desenvolvimento de uma proposta própria de arquitetura moderna que desde o início 

pretendia ser brasileira.  

Neste sentido, cabe assinalar que o ensino de arquitetura na Itália, até a década de 1920, 

dividia-se em escolas politécnicas e academias de belas artes, formando os “arquitetos 

civis” e os “professores de desenho arquitetônico”, respectivamente. A iniciativa de 

conjugar matérias técnico-científicas, “não vingava como exemplo da superação da divisão 

profissional” (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 25).  

Destaca-se dessa maneira que o ensino em Roma passou por uma inovação, a formação 

do arquiteto integral, que afastou Levi da ênfase historicista dominante em outros centros 

italianos de ensino. Esta concepção do arquiteto supera, segundo Anelli, Guerra e Kon 

(2001), a divisão entre técnica e arte, e desenvolve a capacidade de aplicação dos 

conhecimentos técnicos, na resolução dos novos programas que surgiam por conta do 

desenvolvimento da sociedade industrial. Exigia-se, assim, que o arquiteto integral fosse 

capaz de desenvolver a ciência concomitantemente à sensibilidade artística.  



    

 

Anelli (1995, p. 148) destaca que, neste ambiente, a sequência de raciocínios que 

compõem o projeto pode ser sistematizada numa metodologia projetual, construída por 

meio de um repertório de soluções de problemas, que levam ao desvelamento dos 

segredos do métier. Mais ainda, a visão do arquiteto integral possibilita o desenvolvimento 

de procedimentos que revelam que “arte, cidade e conhecimentos técnico/científicos são 

partes indissociáveis de sua arquitetura” (ANELLI, 1995, p. 13). 

Ainda neste entendimento, o artista atua também como técnico, desde que o conceito de 

ciência se refira ao conjunto dos conhecimentos necessários à atividade e à expressão 

humana, ficando o projeto sujeito às influências técnicas, como as questões acústicas, que 

acabam interferindo na forma arquitetônica para que se obtenha a audição desejada; ou a 

aerodinâmica, que interfere na forma do avião. Dessa forma, um arquiteto integral, com 

seus “conhecimentos técnicos, científicos, artísticos e urbanísticos”, resultando em uma 

visão holística, poderia atuar na “cidade” nessa “época”. 

Nesta concepção de técnica que vem do arquiteto integral, “o projeto passaria, com o 

tempo, a ser um condutor das soluções relativas à acústica e não mera decorrência de sua 

solução” (MACHADO, 1992, p. 175), sendo significativo que 

É a partir da elaboração dos projetos de salas de cinema e, posteriormente, 

com os projetos de hospitais e estacionamentos que se consolidam em 

Rino Levi as questões relativas às relações entre arte, arquitetura e técnica. 

(MACHADO, 1992, p. 171) 

Arte e arquitetura 

A arquitetura apresenta um campo de realizações dos mais vastos, pois 

abrange todos os problemas essenciais à vida do homem, desde o objeto 

de uso comum até a organização da cidade. (LEVI, 1948, p. 1) 

Levi (1948, p. 1) aponta a diferença entre a arquitetura e as demais artes: “a primeira se 

exprime com ferro, cimento e vidro, que se encontram fora das possibilidades do arquiteto; 

como também da grande maioria dos homens”, enquanto que as outras encontram-se ao 

alcance de todos. Por outro lado, o fato de a arquitetura ocupar-se de “problemas 

essenciais à vida do homem, não lhe tira o caráter de verdadeira arte, [...] é obra de criação 

do espírito e, portanto, de personalidade do artista, embora este, consciente ou 

inconsciente, exprima os anseios e as aspirações da sociedade” (LEVI, 1948, p. 2). 



    

 

É nesse sentido, plástico, – e não apenas no de evitar a falsidade de se mascarar a 

estrutura do edifício – que, segundo Levi (1925, p. 1), é fundamental na expressão artística, 

uma arquitetura de volumes, com “linhas simples, poucos elementos decorativos, mas 

sinceros”, entendida por uma perspectiva histórica e acadêmica: 

O progresso que se verifica, atinge, profundamente, a arquitetura do nosso 

tempo. Resulta dessa evolução, uma modificação estética, que, na 

realidade, é uma volta ao clássico, compreendido na sua essência 

espiritual, com a preocupação de alcançar o objetivo visado, isenta de 

artifícios e usando os recursos da nossa época. Não se trata, pois, de 

copiar, superficialmente, as obras do passado. (LEVI, 1948, p. 1) 

Para Levi (1948, p. 2), mesmo que a arte tenha a utilidade como objetivo – caso da 

arquitetura – isto não limita a concepção artística, pois 

A arte constitui fenômeno em evolução permanente. Traduzindo-se por um 

desenvolvimento contínuo da forma e da expressão [...] provoca a repulsa 

da massa. Esta é incapaz de adaptar-se ao seu espírito inovador, 

preferindo o refúgio cômodo e seguro da rotina. (LEVI, 1948, p. 2) 

E é pela educação – segundo Levi – que se combate o preconceito das massas com 

relação aos artistas, aproximando-os. Torna-se aqui importante ressaltar que “o fato de Levi 

ter sido um arquiteto com forte atuação no mercado imobiliário não o tornou alheio às 

responsabilidades do arquiteto frente à sociedade” (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 33), 

aproximando-se nesse momento de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Defendeu a liberdade 

absoluta para a manifestação artística, convergindo com Niemeyer, e constatou a 

dificuldade de aceitação da arte moderna pelo gosto comum, o que leva a preconceitos 

estéticos que acabam afastando os arquitetos modernos dos sérios problemas de interesse 

coletivo.  

Conforme Levi, é importante mostrar à sociedade que os conhecimentos do arquiteto são 

relevantes para o seu desenvolvimento, que o seu papel de formador de opinião pode 

conduzir à superação dos problemas que a afligem e não apenas corresponder a uma 

limitada expectativa feita pelo mercado. Levi faz isso com maestria também na área de 

urbanismo, em especial no IAB, refletindo sobre a inserção dos projetos na urbe, criticando 

o crescimento desordenado, e defendendo o zoneamento como controle de crescimento 

urbano. Além disso, 



    

 

O escritório Rino Levi desenvolve seus projetos pensando em uma 

integração das artes, junto com o paisagista e o artista plástico. Nesse 

caso, tanto o projeto de paisagismo e como o desenho do painel [...] são 

elaborados pelo escritório, paisagismo e painel funcionando como 

transição [...] entre o interior e exterior. (CAPPELLO, 1998, p. 6) 

Neste sentido, o arquiteto busca de maneira clássica – por meio de cálculos matemáticos e 

geométricos, regras, proporções e perspectiva, além da preocupação com a estética e com 

a funcionalidade da edificação – considerar as circunstâncias locais e integrar o edifício 

com a cidade. 

Para Rino a harmonia só se alcança realmente quando se ligam 

organicamente numa unidade todos os fatores que convergem para a 

criação da obra. Esses fatores são de ordem funcional, técnica e plástica. 

(CAPPELLO, 1998, p. 5) 

Para Rino Levi, “a arte é uma só. Ela se manifesta de várias maneiras, quer, pela pintura, 

pela escultura, pela música, ou pela literatura, como também pela arquitetura” (LEVI, 1948, 

p. 8). Renuncia-se à ideia de classificar a arquitetura como arte secundária ou arte 

suprema. 

Arquitetura e ciência 

Por um lado, a aptidão do artista está relacionada a fatores subjetivos, e independe da 

ciência. “Nada tendo a ver com a soma de conhecimentos científicos inerentes à arte por 

ele escolhida” (LEVI, 1948, p. 9). Mais ainda, o arquiteto lamenta o desaparecimento da 

cooperação de pintores e escultores, nas suas obras, visto que, “no passado, essa 

colaboração era íntima e normal” (LEVI, 1948, p. 12). Por outro lado, a ciência marca o fazer 

arquitetônico, em contraposição ao classicismo até então reinante – mas não em 

contradição aos valores clássicos permanentes: 

As velhas formas e os velhos sistemas já fizeram sua época. É mister que o 

artista crie alguma coisa de novo e que consiga maior fusão entre o que é 

estrutura e o que é decoração; para conseguir isto o artista deve ser 

também técnico; uma só mente inventiva e não mais o trabalho combinado 

do artista que projeta e do técnico que executa. (LEVI, 1925, p. 1) 



    

 

De fato, os ensinamentos proporcionados pela tradição, “adaptam-se aos progressos 

técnicos e a evolução social; esses ensinamentos são os que residem no espírito” (LEVI, 

1399, p. 2). 

Em consequência das conquistas técnicas e científicas de nossa época, 

produziram-se profundas modificações na organização da vida. Estas 

conquistas, como era natural, tiveram grande influência na indústria da 

construção, não conseguindo, porém, alterar o espírito que preside a 

criação arquitetônica. A arquitetura continua sendo um misto de elementos 

estilísticos os mais variados e de pretenciosas incrustações decorativas, 

usados com o fito de camuflar a maravilhosa pureza de linhas dos 

esqueletos de ferro e concreto. (LEVI, 1939, p. 1) 

Mais tarde, Rino Levi (1948, p. 1) afirma que na “arquitetura, as mudanças são mais lentas”, 

mas também mais visíveis, e “seguem uma orientação bem definida”. Orientação que 

consiste na resolução do programa, depois na preocupação da ligação com o exterior, e 

nas questões técnicas. A plasticidade resultante adapta-se “às novas ideias e aos novos 

materiais e processos, contribuindo, assim, para que o homem [...] aceite a arquitetura 

moderna – a única que poderá resolver os complexos problemas” (LEVI, 1948, p. 2).  

De outro lado, os progressos na indústria – de acordo com Levi (1939, p. 2) – 

“determinaram o ponto de partida para as formas modernas”, em que uma sequência de 

fenômenos obriga o arquiteto a um rigoroso estudo. Surge assim, a harmonia com os 

elementos da obra, ligados à técnica e às leis da proporção. Observa-se que a técnica 

evolui, mas as leis e princípios que governam a plástica não se alteram, ou seja, os 

problemas de proporções, ritmos, entre outros, são sempre os mesmos. 

A ciência, corretamente interpretada – pois as pesquisas não eram 

acompanhadas de manuais de aplicação arquitetônica – permitia a 

precisão, subvertendo, inclusive, algumas práticas e tipologias formais 

consolidadas. (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 179) 

Anelli (1995, p. 134-135) afirma que a técnica, como um instrumento do intelecto, seria 

incorporada pelo artista e apenas o novo estado de espírito poderia permitir a superação da 

distância entre arte e técnica industrial. E que, ao aprimorar o conhecimento sobre a 

natureza, a ciência se aproxima das leis que a regem; como no que concerne à proporção, 

um fundamento de beleza.  



    

 

A primeira elaboração mental do arquiteto manifesta-se numa sequência de 

visões plásticas, seguindo-se o trabalho longo e paciente do 

desenvolvimento do tema. (LEVI, 1948, p. 12) 

Levi refere-se ao trabalho do artista-arquiteto como uma expressão de seu espírito interior; 

e essa concepção de beleza só é atingida quando o artista consegue imprimir a imagem na 

matéria e criar uma representação que seja a síntese de uma seleção de belezas naturais. A 

busca pela “superação das imperfeições da natureza se tornará uma predisposição 

transformadora do artista frente à realidade” (ANELLI, 1995, p. 133). Assim, Levi (1948, p. 

11) realça que “os conhecimentos científicos contribuem vivamente para a concepção 

plástica do arquiteto”. 

O arquiteto coordenador  

No caso de um hospital, que constitui projeto complexo, a dificuldade 

maior reside na coordenação de elementos variados para formar um todo 

unitário e harmônico. (LEVI, 1948, p. 1) 

Segundo Anelli (1995, p. 151), “os limites entre conhecimento científico e experiência 

empírica são, para Levi, estabelecidos pelo desenvolvimento histórico”. Ao longo do 

desenvolvimento tecnológico do século XX, assistiu-se à necessidade da transformação 

dos procedimentos de trabalho face aos novos programas de necessidades e aos avanços 

científicos.  

Em vista da rapidez com que se seguem os acontecimentos, bem como a 

necessidade de utilizar os processos mais modernos, por maiores que 

sejam os conhecimentos do arquiteto, não pode este prescindir da 

colaboração dos técnicos e especialistas. Só assim é facultada a criação de 

obras que têm sua razão de existir nas condições especiais da época em 

que vivemos e de nossa sensibilidade. (LEVI, 1939, p. 2) 

Em 1948, a respeito do processo de projetação de um hospital, Levi apresenta o arquiteto 

como coordenador, que pouco aparece no processo de elaboração do projeto do edifício, 

no entanto consolida seus procedimentos de trabalho no processo (ANELLI, 1995, p. 151-

152). 

Levi defendeu o caráter individual do ato de criação artística, mas sem impedir a 

associação com múltiplos colaboradores. Segundo Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 278), ele 

trabalhava em equipe, mas “os projetos recebiam o carimbo Rino Levi – arquiteto”, e 

apenas às vezes compartilhava a autoria. Utilizava diversas ferramentas importantes para a 



    

 

concepção do projeto de arquitetura, como croquis, maquetes físicas volumétricas, 

cronogramas de trabalho constantemente atualizados, estudo de solo para melhor 

implantação no lote, estudo de insolação para melhor disposição das enfermarias, 

detalhamentos, dentre outros. 

Grandes projetos, como prédios, por exemplo, costumam envolver toda 

uma equipe de projetistas, composta normalmente de equipes menores de 

especialistas. [...] A maioria dos arquitetos passa mais tempo interagindo 

com outros especialistas e com colegas arquitetos do que trabalhando 

isoladamente. (LAWSON, 2011, p. 221) 

Considera-se que, frequentemente, o arquiteto antecipa-se ao especialista, com soluções 

originais e ousadas; mas às vezes pode acontecer o contrário, quando as orientações do 

especialista “assumem papel de relevo no trabalho da criação” (LEVI, 1948, p. 12). 

Uma vez reunidos e assimilados todos os dados, o arquiteto, valendo-se da 

sua capacidade criadora, empresta, ao conjunto, a sua fisionomia definitiva, 

entrosando todos os elementos num organismo funcional, técnico e 

plástico. (LEVI, 1948, p. 11) 

Ao incorporar a função de coordenador do processo projetual, Rino Levi e sua equipe 

(mesmo sob um “coordenador” as questões eram discutidas por todos os sócios) 

administram os agentes envolvidos na elaboração do projeto, sem deixar de considerar, ou 

melhor, colocando em posição central a dimensão plástica. 

Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 278) relembram que é grande a ocorrência de trabalhos em 

equipe na arquitetura italiana, com o trabalho em colaboração do modo tradicional dos 

ateliês acadêmicos, com hierarquia entre mestres e discípulos. No entanto, os desafios 

estabelecidos pela introdução de novas técnicas no decorrer do século XX levaram à 

aproximação com o modelo das equipes disciplinares, tão propagadas internacionalmente 

pelos alemães, modernizando e profissionalizando assim o ateliê pela adoção de novos 

procedimentos, acentuando a colaboração com outras áreas do conhecimento. 

Seja dentro do próprio campo da arquitetura, seja com outros setores 

profissionais, tais como: [...] o planejamento, o desenho urbano e o 

paisagismo. E essa é a chave para compreendermos o processo de 

trabalho do escritório. (VILLELA, 2003, p. 127) 



    

 

Dessa forma, o Escritório Rino Levi torna-se a figura central no processo projetual, ou seja, 

o gestor dos diversos agentes envolvidos no projeto. E, por meio da linguagem do 

desenho, o arquiteto cria, desenvolve e controla todo o processo. Este instrumento é, para 

Lawson (2011, p. 257), de fundamental importância na maioria dos processos de projeto, 

em virtude da comunicação fluida entre os agentes e, ainda, pela possibilidade de ajustes 

antes de sua execução. 

Ao estudar, exaustivamente, os programas de necessidades, os condicionantes e os 

elementos do projeto, Rino Levi concebe inúmeros detalhes construtivos, muitas vezes, na 

escala 1:1 ou 1:5. Seu processo de trabalho era sistematizado de tal maneira, que 

coordenava as interferências das soluções dos especialistas, que acabavam influenciando 

o desenvolvimento do projeto e suas soluções.  

Sobre a concepção do arquiteto coordenador de equipes interdisciplinares, Anelli (1995, p. 

152) vai adiante e aproxima Levi a Gropius. 

Em 1959, numa de suas viagens a Caracas, Levi desenvolve essa proposta 

de forma mais radical, incorporando princípios do ateliê vertical defendido 

por Walter Gropius. [...] O modelo é, portanto, o do ateliê de ofício, mas os 

temas de interesse público como instrução e saúde extrapolam os limites 

da visão estreita que se convencionou atribuir aos profissionais que 

simplesmente dão respostas às solicitações que lhe são feitas pelos 

clientes. (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 280) 

Plasticidade dos volumes funcionais e sua representação 

Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 183) consideram que a complexidade do programa hospitalar 

exigiu da equipe de Levi o máximo da capacidade de articulação de usos complexos e de 

conhecimentos científicos, considerando seu papel na estrutura e no funcionamento do 

hospital. 

Sobre a antiga base compositiva, em que os usos afins são agrupados em 

volumes funcionais, Levi desenvolve uma sistemática de colaboração com 

profissionais de outras áreas, chegando a formas que rompem com as 

tipologias hospitalares preexistentes. (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 

183) 



    

 

Para Rino Levi (1948, p. 3), o absurdo do uso dessas tipologias decorre do erro de 

estabelecer soluções e formas no início do processo projetual, quando, na verdade, devem 

resultar do estudo funcional e técnico dos problemas. 

Na sequência, Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 183) descrevem as linhas de trabalho do 

arquiteto registradas em sua trajetória: a interação entre programa, fluxograma e forma, 

consubstanciada na flexibilidade das plantas e, consequentemente, das fachadas.  

A interpretação das demandas dos usos é traduzida em três direções que 

vão orientar o projeto até à sua ‘feição’ final: o agrupamento de usos afins, 

o fluxograma de circulação e a flexibilidade das plantas. (ANELLI, GUERRA 

E KON, 2001, p. 184) 

No sentido de alcançar esse objetivo, o arquiteto utiliza como ferramenta o desenho para 

representação de suas soluções construtivas, por isso elabora tantos detalhamentos. 

O desenho, na arquitetura, não é um fim, como na pintura, mas apenas um 

meio. O seu objetivo é o estudo da forma, visando a criação harmônica de 

ritmos, ordenando volumes, cheios e vazios, jogando com a luz e a cor, 

dentro de condições funcionais e técnicas. (LEVI, 1948, p. 1) 

Fialho (2002, p. 244) conclui em sua pesquisa, que ao longo do tempo os desenhos do 

escritório tornam-se mais simples, porém mais sofisticados, pois considera as diversas 

interfaces de um detalhe, o que impacta o resultado plástico final. 

Certos detalhes, a primeira vista, secundários, podem influir, decisivamente, 

na concepção do todo. Conclui-se, que o conjunto, resulta, quase sempre, 

em soluções distintas para cada caso, embora, certos conceitos básicos, 

se repitam frequentemente. (LEVI, 1948, p. 2) 

Nesta perspectiva, Moron (2002, p. 164) afirma que o fato do arquiteto dedicar-se 

exclusivamente ao projeto, com início em 1930, não o afastou do canteiro de obras, “pois, 

além de estar em permanente contato com empresas e fornecedores [...] para solucionar 

problemas de compatibilidade de desenho [...], também oferecia em contrato seu serviço 

de fiscalização arquitetônica”. Entretanto, em relato do próprio arquiteto – por meio de carta 

enviada ao arquiteto Álvaro Vital Brasil, em 14 de novembro de 1947 – ele afirma que não ia 

às obras, exceto em casos especiais, para solucionar dúvidas. Acredita-se, assim, que 

outro integrante da equipe encarregava-se da fiscalização; atividade esta, imprescindível 

para o controle da execução da obra e para a qualidade do resultado final. 



    

 

Identifica-se, segundo Fialho (2002, p. 26), que “o arquiteto precisa e deve reassumir o seu 

papel de construtor, o que não significa reassumir o papel que tinha, no passado, no 

processo construtivo tradicional”.  

O arquiteto, enquanto idealizador do projeto e agente que pode coordenar 

sua execução tem em suas atribuições a obrigação de se relacionar com 

os outros agentes envolvidos no processo [...] e exige do arquiteto um 

trabalho de fiscalização atenta aos detalhes e, principalmente, de 

responsabilidade. (FIALHO, 2002, p. 242) 

Como a vontade é de superar esse passado, é preciso que o arquiteto – apesar de estar 

desvinculado do ato construtivo – não abandone sua responsabilidade do conhecimento da 

construção em todos os detalhes e procedimentos; isto é, crie, desenvolva e controle todo 

o processo construtivo, inserindo-se na cultura da produção. Ao deparar-se com um 

processo construtivo industrializado, o arquiteto deixa de ser um somente autor de projetos 

para coordenar toda a cadeia de produção. E a partir disso, Levi compõe o volume 

funcional, expressando os princípios do arquiteto integral, convergindo questões técnicas e 

artísticas em sua obra (figura 1). 

Figura 1 - Diagrama síntese do conceito 

 
Fonte: A autora (2016) 

  



    

 

OBJETO 

Rino Levi e seus projetos hospitalares 

“Foi uma figura singular no processo de formação da arquitetura moderna 

brasileira, devido a seu pioneirismo técnico e estético”. 

Ludmila Tana Moron 

Em 1927, Rino Levi abriu seu próprio escritório, onde desenvolveu diversos projetos que 

levaram ao reconhecimento do arquiteto como um dos principais responsáveis pelo 

aspecto moderno da cidade de São Paulo e sua macrorregião no decorrer do século XX. 

Projetos que abrangiam quase todos os programas de necessidades, desde residências 

até hospitais; área esta que inclusive, lhe proporcionou grande destaque. 

Em 1945, o Escritório Rino Levi aceitou como sócio Roberto Cerqueira Cesar e passou a se 

intitular Rino Levi Arquitetos Associados.  

Coincide este período com a aproximação ao tema da arquitetura hospitalar, elaborando 

diversos projetos nesta área; alguns não executados, como a Maternidade da Universidade 

de São Paulo (1944), Maternidade São Paulo (1948), Instituto de Moléstias do Aparelho 

Digestivo (1952), Hospitais Psiquiátricos de Araraquara e Rio Claro (1962), Hospital do 

Samdu (1960) e seis hospitais para o governo da Venezuela (1959-1960). Dentre os 

projetos executados estão a Clínica Dr. Godoy Moreira (1945), Hospital do Câncer (1947-

1953), Hospital da Cruzada Pró-infância (1948), Clínica Dr. Ernesto Mendes (1949), Edifício 

para Bomba de Cobalto (1956), Hospital Israelita Albert Einstein (1958-1960), Instituto de 

Gastroenterologia (1959) e o Hospital Geral em Puerto Cabello, na Venezuela (1960). 

Registra-se um total de 20 (vinte) projetos de estabelecimentos de assistência à saúde, 

sendo 12 não executados e 8 construídos. 

A mera enumeração destes projetos já é suficiente para tocar num dos pontos nevrálgicos 

das leituras da produção de Rino Levi, qual seja, a recorrente ligação do arquiteto à 

produção edificatória privada. De fato, dos 20 projetos, 8 são contratados por agentes da 

iniciativa privada, enquanto 5 são promovidos pelo setor público no Brasil, e outros 7 

projetos são elaborados para o governo da Venezuela, tornando assim, uma oportunidade 

que “não se repetiria para Levi no Brasil” (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 35). 

Assim, é notável como Rino Levi impacta o conjunto de iniciativas de infraestruturação do 

território de São Paulo, tanto privadas quanto governamentais, de que são exemplos 



    

 

aquelas efetivadas durante a vigência do Plano de Ação de Carvalho Pinto (1959-1963). 

Nestes anos, Rino Levi projeta o Hospital Psiquiátrico de Araraquara (1962) – para onde o 

escritório projetou ainda o Hospital Geral para a Associação dos Fornecedores de Cana de 

Araraquarara (1981) –, o Hospital Psiquiátrico de Rio Claro (1962) e uma série de conjuntos 

arquitetônicos, como o Centro Social da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira e 

o Centro Cívico de Santo André, entre outros. 

Quanto aos projetos hospitalares na Venezuela, seu desenvolvimento tornou-se possível – 

segundo Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 188) – graças à boa relação dos dois países e a 

notável reputação de Levi, que possibilitou sua contratação pelo Ministério de Obras 

Públicas e sua posterior participação no IX Congresso Pan-Americano de Arquitetos de 

Caracas (1955). Nele, apresenta a tese “A pesquisa no planejamento médico-hospitalar”, 

em coautoria com o arquiteto Jarbas Karman, que na ocasião defendeu 

a criação de Centros de Estudos e Pesquisas Hospitalares em todos os 

países, com o objetivo de superar a concepção do hospital como projeto 

isolado, entendendo-o dentro de um planejamento nacional e regional, 

normalizando seu funcionamento, construção e equipamento para 

aumentar sua eficiência e economia.  (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 

34) 

A posse de Rómulo Ernesto Betancourt Bello (1908-1981), que governou o país entre 1959 

e 1964, impulsionou o crescimento da nação e permitiu grandes investimentos em obras 

públicas, incluindo hospitais. Em consequência, Rino Levi foi convidado pelo governo da 

Venezuela para a coordenação de uma equipe local referente ao planejamento e projeto de 

uma rede hospitalar.  

Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 31-32) definem o período em que Rino Levi elabora tais 

projetos de edifícios de assistência à saúde como de grande atividade profissional, não 

somente em seu escritório, como também no ensino, entidades de classe e outros espaços 

de debate sobre a atuação profissional e o rápido processo de urbanização paulistano. 

Abordou as dimensões urbanísticas, desde o Viaduto do Chá (1935), em que foi além da 

preocupação estrutural e propôs um conjunto de propostas mais amplo para a cidade, com 

a reestruturação do sistema viário do entorno; expressão – segundo Anelli (1997, p. 5) – 

das “concepções urbanísticas aprendidas em seus anos de formação acadêmica”; até os 

projetos para a Cidade Universitária Armando Sales de Oliveira; o plano piloto de Brasília – 

terceiro lugar no concurso em 1957 e que representava, acima de tudo, a modernização do 



    

 

Brasil; os edifícios garagem; o Conjunto Residencial da Tecelagem Paraíba – um complexo 

com creche, jardim de infância, centro de saúde, igreja, mercado e campo esportivo para 

operários desta fábrica – até o Centro Cívico de Santo André (1965-1968).  

Participou ainda de eventos promovidos por entidades internacionais de arquitetos como 

forma de ultrapassar sua ação individual e atingir assuntos de interesse público 

relacionados com arquitetura e urbanismo. Foi professor da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), no período de 1954-1959; também 

professor visitante e crítico de atelier da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Central de Caracas, em 1959. Ainda foi consultor do Centro Interamericano de 

la Vivienda, em 1957. Sempre em busca da valorização da profissão, ocupou a presidência 

do IAB/SP por duas vezes seguidas, de 1952 até 1957; foi defensor dos concursos públicos 

de arquitetura e participou de inúmeros congressos internacionais do setor como 

representante do Brasil (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 31-32). 

Os outros “sócios de Rino Levi também tiveram militância política no IAB, tornando-se a 

participação na vida pública uma constante no escritório” (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, 

p. 32). Em sentido semelhante, Antônio Carlos Sant’Anna Júnior foi editor de arquitetura na 

revista PROJETO Design, de janeiro de 1997 a janeiro de 1998, quando militava pela 

arquitetura, favorecendo a circulação de ideias. Anteriormente, Luiz Roberto Carvalho 

Franco – que se tornara sócio em 1955 – foi um dos fundadores da revista Piloti, em 1950. 

Rino Levi recebeu diversos títulos de membro honorário, dentre eles, da Sociedade 

Colombiana de Arquitetos, da Sociedade Central de Arquitetura da Argentina, da 

Sociedade de Arquitetos do México, do Instituto Americano de Arquitetos, ampliando a 

visibilidade de seus trabalhos no exterior (FICHER, 1995, p. 82). 

Após a morte do fundador, em 29 de setembro de 1965 – enquanto procurava bromélias 

com Roberto Burle Marx, na Bahia – o escritório continuou suas atividades sob a 

denominação de “Rino Levi Arquitetos Associados SC Ltda” e agregou os arquitetos Paulo 

Bruna e Antônio Carlos Sant'Anna Júnior, em 1972 e 1974, respectivamente. No entanto, no 

final de 1991, diante das dificuldades de acompanhar as mudanças no processo de projeto 

– não era mais necessária uma estrutura imensa – o escritório se divide entre os antigos 

diretores, continuando Antônio Carlos Sant'Anna e Luís Roberto Carvalho Franco com a 

denominação “Rino Levi Arquitetos Associados SC Ltda”. Cerqueira César e Paulo Bruna 

continuaram suas atividades sob a denominação de “Paulo Bruna Arquitetos Associados 

SC Ltda”. 



    

 

Este significativo e expressivo acervo de projetos arquitetônicos na área da saúde em 

especial, revela-se lócus privilegiado para se discutir a produção e a trajetória de Rino Levi 

e por meio dela, sob o ponto de vista das questões de método de projeto, refletir sobre a 

história da arquitetura moderna brasileira. Isso, em contraponto à recorrente menção ao 

racionalismo enquanto atributo maior da produção do arquiteto, e pelo qual acreditava-se 

que a razão dos 

sucessos mais nítidos de Rino Levi e seus colaboradores foram alcançados 

quando a qualidade plástica resultava da simples exploração racional dos 

materiais, escolhidos e utilizados em função da melhor adaptação possível 

a cada programa tratado. (BRUAND, 2005, p. 252) 

De outro modo, Anelli, Guerra e Kon (2001) revelam que, ao analisar os projetos de Rino 

Levi, é possível compreender a evolução de sua arquitetura e dos seus procedimentos de 

projeto. Sendo assim, a leitura e análise dos projetos e das documentações paralelas, a 

eles referentes, permite aferir a contribuição significativa de Rino Levi à arquitetura moderna 

brasileira. 

Rino Levi na historiografia da arquitetura moderna brasileira: as pesquisas 

acadêmicas 

O estudo acerca da trajetória e contribuição de Rino Levi à arquitetura moderna brasileira 

envolve a leitura e compreensão da bibliografia a seu respeito, e abrange uma gama 

variada de temáticas e abordagens que busca entender seus procedimentos compositivos, 

influências, inserção na vertente hegemônica da arquitetura moderna brasileira – 

representada por Lucio Costa e Oscar Niemeyer – entre outros. 

Yves Bruand em Arquitetura Contemporânea no Brasil (2005) – originalmente uma tese de 

doutorado apresentada em 1970 – apresenta o arquiteto Rino Levi como expoente 

racionalista e exibe uma classificação preliminar das residências projetadas pelo arquiteto, 

às quais confere proeminência.  

Nem mesmo Rino Levi, que por longo tempo surgiu como a personalidade 

local mais conhecida, pertence incontestavelmente a essa tendência, [...], 

ao passo que sua reputação nacional e internacional talvez se deva mais a 

suas casas [...] mas seria injusto limitarmos a esse aspecto apenas e 

silenciar sobre o trabalho considerável executado em outros setores por um 

escritório muito ativo. (BRUAND, 2005, p. 249)  



    

 

Ao analisar a produção do arquiteto, Bruand explicita também sua dificuldade em encaixar 

tal produção no cenário nacional e internacional – este último, recorrentemente definido 

pela historiografia dita hegemônica como critério e espaço privilegiado de legitimação da 

arquitetura moderna brasileira. O autor alterna seu foco entre um Rino Levi que pertence 

incontestavelmente a essa tendência de “continuidade racionalista”, mas cuja reputação 

talvez se deva a suas casas, das quais aprofunda conteúdos organicidade – programa em 

que a vertente predominante da arquitetura moderna brasileira cultiva certa predileção – e 

que, finalmente, tem um trabalho considerável executado em outros setores. Sendo assim, 

para Bruand, a obra de Levi obedece a um modelo de continuidade da experiência 

moderna brasileira orientada pelos princípios racionalistas, evidenciados nos blocos puros 

de contornos retilíneos, pilotis, cerâmicas murais, dentre outros aspectos.  

Bruand menciona novamente Rino Levi, quando revela a “organicidade racional” das casas 

de Bratke, com características formais resultantes da liberdade dos novos materiais.  

Não passa despercebido também, para Bruand, que em sua carta enviada ainda quando 

estudante ao O Estado de São Paulo, intitulada “A arquitetura e a estética das cidades” 

(1925), Rino Levi evitou renegar formalmente o classicismo. Bruand confere a tal 

classicismo, entretanto, o sentido de fonte de inspiração, isto é, como uma referência, 

adaptada ao nosso meio, com base no sentido de brasilidade de Lúcio Costa – e não 

aqueles sentidos derivados da formação italiana de Levi (architetto integralle e edilizia 

cittadina). De fato, como se verá à frente, este aspecto do pensamento de Levi será 

amplamente desenvolvido em pesquisas posteriores, com grande impacto sobre os 

estudos a respeito do arquiteto. 

Jorge Marão Carnielo Miguel, em sua dissertação de mestrado intitulada As casas 

projetadas por Rino Levi: um estudo de concepção espacial (1985), trata das características 

sistemáticas das relações internas entre os seus elementos constituintes, que assim define: 

configuração espacial, eixos de composição, distribuição espacial, coordenação espacial, 

localização das funções habitacionais. Sugere que o arquiteto conheceu o livro de Jay 

Hambidge, Elementos da Simetria Dinâmica (1920) e teve contato com a teoria dos 

retângulos de raiz1. Miguel estuda então as proporções variáveis dos ambientes das 

residências de Levi, que seriam alcançadas pela simplicidade e regularidade. Ao associar 

elementos de ordem prática e funcional a uma intenção plástica – associação que remete 

                                                 
1 Retângulos de raiz: são produzidos diretamente de um quadrado por simples desenho com um 
compasso. Fazem parte da geometria clássica, produzida sem medição. Razão que foi usada na 
arquitetura sagrada do Egito antigo e foi chamada por Hambidge de simetria dinâmica. 



    

 

ao “clássico-ideal” e o “orgânico funcional” de Lúcio Costa – Levi almejaria a união do 

presente com o passado, através do uso das proporções harmônicas. Comenta também 

que Levi sofreu influência do organicismo de Frank Lloyd Wright ao ligar a casa ao terreno, 

criando uma unidade que se expressa plasticamente. Dividiu os projetos residenciais de 

Levi em duas fases, em que o divisor de águas foi a casa do próprio arquiteto (1944) com a 

eliminação do conceito de cômodos e de casa como caixas, redução ao mínimo 

indispensável das paredes divisórias (planta livre), harmonização do edifício com o 

ambiente exterior, incorporação do mobiliário como arquitetura. 

Lúcio Gomes Machado (2003) apresenta uma compilação de diversos críticos a respeito da 

arquitetura de Rino Levi, e também os edifícios citados por esses autores, compondo um 

catálogo exaustivo de suas obras. Situa a análise da obra de Levi como oportunidade de 

reconstituir o pensamento do arquiteto e identificar as influências europeias presentes na 

sua arquitetura. Para isso, apresenta tentativas de agrupamento de suas obras: primeiro 

classifica em cinco períodos – conforme elementos de composição (justaposição de 

volumes, elementos vazados, blocos prismáticos, continuidade espacial, proteção contra a 

insolação). 

Em seguida, Machado agrupa as obras de Levi de acordo com a função ou programa – 

cinemas, indústrias, edifícios de apartamentos, residências, saúde, garagens e edifícios 

para escritórios e bancos – e analisa sob o prisma das características formais: volumes com 

linguagem expressionista, volumes com linguagem racionalista, volumes decorrentes do 

agrupamento das funções, volumes como blocos prismáticos, proteção solar (brise-soleil, 

grelhas, superfícies vazadas, pérgolas, persianas de enrolar), tratamento da fachada 

(repetição de módulos ou volumes, superfícies em balanço), tratamento de superfícies com 

linguagem brutalista (concreto aparente, tijolos à vista), “planta livre”, partido estrutural, 

comunicação entre espaços internos e externos, integração de obras de arte à arquitetura 

(murais), incorporação de elementos industrializados (sendo os caixilhos a contribuição 

mais relevante de sua obra). 

Distanciando-se de Bruand (2005) e Miguel (1985), Machado aponta para uma noção de 

condicionantes, mais global, relacionada com o método projetual. 

Já Roberto Novelli Fialho adota o arquiteto Rino Levi como objeto de estudo, a fim de 

compreender a função do desenho na arquitetura, elevado ao posto de poderoso 

instrumento para a nova configuração do papel do arquiteto na sociedade, desde o 

Renascimento. Em suas palavras, “o desenho da arquitetura moderna trata de encontrar 



    

 

novas funções e intenções representativas buscando [...] uma harmonia entre o racional e o 

belo, entre o técnico e o artístico, entre o individual e o coletivo”. Dessa forma, o desenho 

representa elementos significativos das novas possibilidades tecnológicas, como os painéis 

de vidro, exercendo papel importante na elaboração – projetual – de novos modelos, 

conduzindo a um método que se implanta visando aperfeiçoar os procedimentos de 

trabalho. A pesquisa aborda em seu estudo três casos – Residência Olivo Gomes (1949-

1951), Edifício Prudência (1938), Edifício Banco Sul-Americano do Brasil S.A. (1960-1960) – 

em que os projetos aparecem simplificados, porém com muita clareza no que diz respeito 

ao partido arquitetônico e aos aspectos produtivos. Fialho faz uma leitura completa desses 

projetos e identifica o envolvimento do escritório em todas as frentes de trabalho (projeto 

arquitetônico, projeto complementar, projeto executivo, execução). Constata, enfim, através 

da produção gráfica do escritório – comparado ao executado – procedimentos 

padronizados que aperfeiçoam o processo produtivo da arquitetura, como os complexos 

detalhes de caixilhos que se repetem nos três projetos, permitindo “troca de informações 

entre arquiteto e fornecedor, tanto na questão da tecnologia aplicada a cada solução, 

quanto nas necessidades de desenho para esclarecer e especificar os componentes de 

cada sistema projetado e executado” (FIALHO, 2002, p. 244). 

Sob outro enfoque, Maria Beatriz de Camargo Aranha (2003) retrata a obra de Rino Levi 

enquanto materialização de uma “arquitetura de ofício”, por meio da compreensão do 

desenvolvimento do projeto e dos seus procedimentos. Tal percepção da obra de Rino Levi 

identifica uma orientação de trabalho capaz de realizar uma arquitetura digna. 

Existe [...] uma noção mais clara da verdadeira função do arquiteto. Este 

deixa de ser eco de conceitos extravagantes e atrasados, baseados numa 

noção errônea da tradição e se torna o estudioso de todos os segredos do 

“métier”. É ele um artesão, sempre em luta com problemas inéditos. (LEVI, 

1948, p. 8) 

É notável a análise dos projetos de Rino Levi realizada por Aranha ao caracterizar a postura 

do arquiteto perante sua produção arquitetônica. Considera como a característica mais 

marcante da arquitetura de ofício, as referências que um arquiteto pode ter, como sua 

formação, arquitetos que admira e livros que lê. Acredita que o escritório Rino Levi teve 

inúmeras referências, identificadas por meio das mesmas fontes de Renato Anelli: do 

histórico escolar de Rino Levi nos arquivos da Faculdade de Arquitetura da Università degli 

Studi de Roma, de uma seleção de trabalhos feita pelo próprio Levi, documentada em 

álbuns do seu arquivo particular e, ainda, pela biblioteca de Rino Levi. A autora conclui – a 



    

 

partir dos projetos residenciais e de habitações coletivas analisadas – que estas referências 

acabam influenciando a atitude de projeto. 

Finalizando a presente revisão de literatura, chega-se aos estudos de Renato Anelli, que 

superam a questão dos “ismos” (ecletismo e historicismo) – cópias superficiais das obras 

do passado – e aprofunda a leitura dos projetos de Levi, avançando para além de 

classificações como racionalismo ou expressionismo alemão. Efetua uma leitura da obra de 

Rino Levi que revela  

a presença de uma grande quantidade de conceitos coincidentes com 

aqueles identificáveis nas obras de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A 

procura de uma identidade brasileira na relação com a natureza e a 

admiração por Le Corbusier foram os dois principais temas em comum. 

(ANELLI, 1995, p. 10) 

Observa-se que o autor realiza, de forma inédita, um diálogo da produção de Rino Levi com 

a de Lúcio Costa, assim como com o pensamento corbusiano, sugerindo outra forma de 

brasilidade, sem vinculações políticas com o Estado desenvolvimentista, aberto ao diálogo 

e à condição urbana.  

Em sua tese – dividida em três capítulos – primeiramente retrata aspectos da formação 

italiana de Levi e a influência em sua obra; em seguida enfatiza a arquitetura como uma das 

artes e discute a construção da forma; e por último, estabelece dois eixos de análise dos 

projetos: um referente aos procedimentos de trabalho e outro à relação do edifício com a 

cidade brasileira. Para Anelli (1995, p.146), Levi afasta-se do funcionalismo radical e se 

mantém fiel a uma concepção clássica de artista, que necessita da ciência e da técnica 

moderna para construir sua ideia artística. Pode-se, assim, concluir que Levi desenvolve um 

conjunto de procedimentos que estruturam e regulamentam a prática arquitetônica, no 

sentido de que um projeto de arquitetura que 

Adquire a sua fisionomia definitiva aos poucos, num trabalho lento que se 

prolonga por meses. No seu início, existem, apenas, alguns dados mais ou 

menos vagos sobre o tema. Este desenvolve-se paulatinamente, com os 

primeiros esboços, os estudos preliminares e o anteprojeto. Até então o 

arquiteto trabalha sozinho [...], em seguida [...] organiza-se o trabalho em 

equipe. [...] Uma vez reunidos e assimilados todos os dados, o arquiteto 

[...] se sente completamente dentro do assunto [...] com visão integral de 

todos os elementos. (ANELLI, 1995, p. 144) 



    

 

MÉTODO 

Breve quadro teórico-metodológico 

A École des Annales – um movimento historiográfico que se constitui em torno do periódico 

acadêmico francês Annales D'histoire Économique et Sociale, fundado por Lucien Febvre e 

Marc Bloch em 1929 – destacou-se, inicialmente, por incorporar métodos das ciências 

sociais à história, pela concepção de uma história total que se desenvolve com base em 

uma problemática bem demarcada (história-problema) e que preconizava a 

interdisciplinaridade (BARROS, 2010, p. 5). Dando continuidade ao período e a vertente 

historiográfica que esta suporta, Fernand Braudel, representante da segunda geração dos 

Annales, propõe um “modelo estrutural que incorpora permanência e mudança sob a égide 

do conceito de ‘longa duração’” (BARROS, 2010, p.13).  

Compreendida, nesse momento, como a história de um todo integrado, segundo Barros 

(2010, p. 18), rejeitava a história política como campo privilegiado da história. Esta ideia já 

era combatida pela primeira geração dos Annales, por meio da harmonia entre a história 

factual, a história política e a história narrativa.  

Por outro lado, Barros (2010, p. 21) descreve que a terceira fase dos Annales “abre-se a 

uma ampla diversificação de objetos e dimensões de estudo, em alguns casos a uma certa 

fragmentação do conhecimento historiográfico”; posto que, nesse período, argumenta-se 

que tudo é história, ou seja, toda atividade humana é considerada história. 

Combatendo o positivismo por meio da oposição de uma história-problema, a partir da 

interpretação, problematização e formulação de hipóteses, o historiador – defende Barros 

(2012, p. 307) – é capaz de recortar o acontecimento através de novas tábuas de leitura e, 

ainda, de problematizar o próprio recorte de um objeto. A noção de história-problema 

permite afrontar,  

através de um novo conceito e de uma nova definição para uma história 

que se queira nova, o frágil universo dos modelos de historiografia que se 

limitava a narrar os fatos ou a expor informações, de maneira meramente 

descritiva. (BARROS, 2012, p. 306) 

Dessa forma, o historiador elege seu objeto de estudo no presente, questiona-o no 

contexto do seu passado, expõe suas críticas, conceitos; formula problemas e hipóteses, 

para depois verificá-las, a partir das fontes documentais e técnicas utilizadas. Ao contrário 



    

 

do historiador tradicional, que pensa a história como uma narrativa dos acontecimentos, 

preocupa-se com a análise da totalidade, entre as quais a relação entre o homem, a 

sociedade e o tempo, “sempre considerando que a interdisciplinaridade é o principal traço 

de unidade entre as três gerações de ‘annalistas’” (BARROS, 2010, p. 22). 

Partindo das diferentes visões acerca da inserção de Rino Levi na historiografia da 

arquitetura moderna brasileira, esta dissertação reconstitui um problema a ser explorado – 

os procedimentos de projeto do arquiteto – a partir de uma metodologia, pesquisa 

histórico-interpretativa, mais precisamente aquela de extração “annalista”, em especial a 

história-problema que focaliza os procedimentos de projeto e sua evolução na trajetória de 

Rino Levi – a começar de um recorte do objeto que mais bem a expressa – os projetos 

hospitalares de Rino Levi – e uma base documental bem delimitada e disponível, que ao 

mesmo tempo merece ser explorada em seus dados inéditos – acervo de projetos, 

correspondências e documentações do Escritório Rino Levi, disponíveis na Biblioteca da 

FAUUSP, incluindo o Acervo Digital da PUC-Campinas. 

Não se pretende de forma alguma efetuar uma revisão bibliográfica da totalidade dos 

estudos dedicados ao arquiteto Rino Levi, visto que há inúmeros pesquisadores que a 

muito se debruçaram sobre sua produção, por meio de diferentes abordagens e recortes 

temporais e de objeto, seja a apresentação de sua trajetória, a análise da relação entre sua 

arquitetura e a cidade, o estudo de procedimentos da composição espacial, o desenho 

como instrumento de projeto, como fazem, Yves Bruand, Jorge Marão Carnielo Miguel 

(1985), Lúcio Gomes Machado (1992), Renato Anelli (1995 e 2001), Roberto Novelli Fialho 

(2002), Maria Beatriz Aranha (2003 e 2008), anteriormente citados, além de Sylvia Ficher 

(1995), Ana Lúcia Machado de Oliveira Ferraz (1998), Maria Beatriz de Camargo Cappello 

(1998), Fábio Fernandes Vilella (2003), Célia Castro Gonsales (2008), dentre outros.  

Este trabalho se debruça especificamente sobre os procedimentos de projeto de Rino Levi 

e dedica-se em especial à arquitetura hospitalar do arquiteto, que, aliás, desperta especial 

interesse da historiografia. Ao mesmo tempo, o foco em tal objeto, aliado a uma 

abordagem e o recurso a uma base documental específicos revela-se promissor em termos 

tanto da contribuição aos estudos sobre o arquiteto, quanto à arquitetura moderna 

brasileira. O enfoque proposto explora, assim, a concepção de método e procedimentos de 

trabalho de um arquiteto de ofício, com início em um setor de sua produção – a arquitetura 

hospitalar – que se constitui locus privilegiado para sua aferição e da contribuição por ele 

legada à arquitetura brasileira. 



    

 

Questão e hipótese de pesquisa 

Acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para a aferição da importância da produção 

de Rino Levi para a arquitetura moderna brasileira, englobando suas obras construídas, 

projetos, textos, métodos e procedimentos de trabalho. A questão é como a essência da 

produção de Rino Levi, conforme definido por Anelli, Guerra e Kon (2001), em especial os 

métodos e procedimentos do trabalho por ele adotados para a sua elaboração, encontra 

expressão em seus projetos hospitalares. Assim, trabalha-se com a hipótese de que estes 

projetos e prédios hospitalares materializam emblematicamente os tais métodos e 

procedimentos de trabalho do arquiteto, revelando-os e fornecendo subsídios para a 

compreensão da arquitetura de Rino Levi e, por conseguinte, da sua contribuição à 

arquitetura moderna brasileira. 

Objetivo 

Aferir o significado e a importância de Rino Levi para a arquitetura moderna brasileira, por 

meio dos espaços hospitalares por ele projetados, sob o enfoque dos métodos e 

procedimentos de trabalho por ele adotados em seu escritório, para sua elaboração.  

Objetivos específicos 

 Sistematizar as leituras da obra de Rino Levi efetuadas por diversos autores, em 

especial Renato Anelli, Abilio Guerra e Nelson Kon, a fim de entender sua 

expressividade na modernização brasileira. 

 Sistematizar dados da produção projetual do arquiteto, ligada ao programa de 

necessidades hospitalar. 

 Sistematizar dados da documentação do escritório do arquiteto, ligada aos projetos 

hospitalares. 

 Rebater o quadro teórico-metodológico traçado aos hospitais projetados pelo 

arquiteto. 

Procedimentos de trabalho 

A presente pesquisa situa-se no campo histórico-interpretativo, constituindo-se de pesquisa 

bibliográfica e documental. 

Para Groat e Wang (2000), esse tipo de pesquisa investiga os fenômenos físico-sociais 

dentro de contextos complexos, visando explicar esses fenômenos em forma narrativa e de 

maneira holística. 



    

 

Essa estratégia investiga eventos que já tenham ocorrido. Segundo os autores, a tática 

envolve as fases de identificação de dados, organização e avaliação aprofundada das 

informações disponíveis; tais atividades não ocorrem sequencialmente, mas são 

desembaraçadas em conjunto ao longo do processo, ou seja, a boa interpretação vem da 

boa organização dos dados. Os autores sugerem que a cultura e os valores do 

pesquisador desempenham papel importante nessas duas etapas, contribuindo para uma 

narrativa com descrição holística do objeto em questão, em que se compreende o evento 

passado para encontrar respostas e construir, assim, uma narrativa analítica. 

A etapa inicial do trabalho compreendeu leituras e fichamentos de fontes bibliográficas, 

relacionadas com o tema, incluindo dissertações e teses sobre o arquiteto Rino Levi, com o 

objetivo de colocar o pesquisador em contato com o que foi escrito sobre o arquiteto. 

Além da leitura e fichamento de textos, a pesquisa compreendeu o levantamento e a 

análise dos projetos hospitalares com foco nos métodos e procedimentos de trabalho de 

Rino Levi. Dessa forma, outras fontes (textuais, gráficas, fotográficas) foram consultadas in 

loco no acervo digitalizado do escritório Rino Levi, cedido à biblioteca da Universidade 

Estadual de São Paulo – FAU USP, dentre elas: 

• Projetos hospitalares (1944-1965), selecionados em virtude da inviabilidade 

de se explorar todos os projetos hospitalares nesta dissertação de mestrado, devido à 

extensão de um acervo bastante complexo; 

• Documentos dos processos de construção, alvarás, anotações do arquiteto 

ou recebidas pelo arquiteto, levantamentos do terreno, programas, cálculos acústicos, 

correspondências em geral com proprietários/parceiros/fornecedores, contratos, 

comunicados, estudos de tráfego, laudos de avaliação, memoriais, relatórios, 

requerimentos, protocolos, recibos, tabelas (área construída, consumos de produto, 

orçamentos, legislação), projetos executivos (ventilação forçada, instalações elétrica e 

hidráulica, estrutural, serralheria, marcenaria, tratamento acústico, letreiro, maquinário 

específico), fichas de fiscalização, entre outros; 

• Fotografias de maquetes e dos prédios; 

• Bibliografia. 

Uma vez coletados e sistematizados os dados, partiu-se para a análise e interpretação, 

evitando-se a mera replicação dos fatos. Estes foram mencionados, mas como matéria-



    

 

prima da pesquisa, não explicam o fenômeno e precisam ser interpretados com o objetivo 

de se aferir os procedimentos de trabalho e sua materialização nos projetos hospitalares do 

arquiteto, enquanto setor da produção do arquiteto, revelando sua importância e 

contribuição à arquitetura moderna brasileira. 

Com a consulta ao Dedalus2, foi elaborada uma lista com os edifícios de saúde do 

arquiteto, reunindo estudos e projetos de obras realizadas (tabela 1), alguns armazenados 

no acervo fechado da biblioteca, doados pela viúva de Rino Levi em 1975, conforme 

datados nas pranchas. Posteriormente, em 1996, com o desmembramento do Escritório 

Rino Levi Arquitetos Associados, houve a doação do acervo remanescente.  

Tabela 1- Projetos de edifícios de saúde do arquiteto Rino Levi 
Ano Obra Cidade Uso Executado 

1944-1953 Maternidade da Universidade de São Paulo São Paulo, SP Público  

1945 Clínica Dr. Godoy Moreira São Paulo, SP Privado x 

1947-1953 Hospital Central do Câncer (atual Hospital A. C. Camargo) São Paulo, SP Privado x 

1948 Maternidade de São Paulo  São Paulo, SP Privado x 

1948 Hospital Cruzada Pró-Infância (atual Hospital Pérola Byington) São Paulo, SP Público x 

1949 Clínica Dr. Ernesto Mendes São Paulo, SP Privado x 

1952 Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo São Paulo, SP Privado  
1956 Edifício para Bomba de Cobalto (no Hospital Central do Câncer) São Paulo, SP Privado x 

1958-1960 Hospital Israelita Albert Einstein São Paulo, SP Privado x 

1959 Instituto de Gastroenterologia de São Paulo São Paulo, SP Privado x 

1959 Hospital Geral  La Guaira, Venezuela Público  
1959 Hospital Geral  Chacao, Venezuela Público  
1959 Hospital Geral  Catia, Venezuela Público  
1959 Hospital Geral  Caracas, Venezuela Público  
1959 Hospital Geral  Maiquetia, Venezuela Público  
1960 Hospital Geral  Puerto Cabello, Venezuela Público x 

1960 Hospital Geral  Maracay, Venezuela Público  
1960 Hospital do Samdu - Hospitec Rio de Janeiro, RJ Público  
1962 Hospital Psiquiátrico  Araraquara, SP Público  
1962 Hospital Psiquiátrico  Rio Claro, SP Público  

Fonte: Autora (2014) 

Com autorização do Conselho da Biblioteca, presidido pela Chefe Técnica Dina Uliana, 

foram consultados projetos originais do escritório: os hospitais da Venezuela, além de seis 

projetos elaborados após 1965. Sempre com o devido cuidado de manuseio (incluindo uso 

de luvas de látex descartáveis e máscara facial de proteção respiratória) para preservação 

do material, foram selecionadas pranchas com os desenhos principais e detalhes 

específicos dos projetos, para digitalização através de empresa credenciada à FAUUSP. 

Apesar do recorte temporal delimitado neste trabalho, entrou-se em contato com projetos 

elaborados pelo escritório após a morte do arquiteto Rino Levi – alguns inéditos ou 

raramente mencionados pela literatura – e observou-se que carregam consigo 

características e procedimentos dos projetos anteriores, com um caráter de constante 

renovação. 

                                                 
2 O Sistema Dedalus é um catálogo geral de consulta que permite pesquisar todas as obras de 
interesse acadêmico e geral, distribuídas pelos acervos das bibliotecas da Universidade de São 
Paulo (USP). 



    

 

Também foi consultado o Acervo Digital da FAU-PUC-Campinas, um importante trabalho de 

documentação de imagens da obra do arquiteto Rino Levi, realizado nos anos de 

1997/1998. Este acervo teve coordenação geral do Prof. Dr. Ricardo Marques de Azevedo, 

coordenação informática do Prof. Abílio Guerra (com a concepção geral do projeto) e 

participação de André Kaplan (monitor responsável), coordenação institucional do Prof. 

Wilson Roberto Mariano e, coordenação acadêmica da Profa. Maria Beatriz de Camargo 

Aranha e de Fábio Villela (monitor responsável). Em 35 cd’s foram encontradas imagens 

dos seguintes projetos, nessa sequência: Maternidade da USP, Hospital Central do Câncer, 

Hospital da Cruzada Pró-Infância, Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo, Hospital 

Albert Einstein, Hospital Geral Maiquetia, Hospital Geral Coche Caracas, Hospital Geral 

Puerto Cabello, Instituto de Gastroenterologia, Hospital do Samdu, Hospital Psiquiátrico de 

Araraquara, Hospital Psiquiátrico de Rio Claro, Hospital Municipal de Santo André, Edifício 

para Santa de Misericórdia. Observa-se que os projetos são apresentados fora de ordem 

(não estão agrupados por tema, nem ordem cronológica) e não incluem os seguintes 

projetos de saúde: Clínica Dr. Godoy Moreira, Clínica Dr. Ernesto Mendes, Maternidade São 

Paulo. 

Do mesmo modo, a documentação paralela disponível da Maternidade da USP engloba 

anotações do arquiteto, contratos, comunicados, requerimentos, protocolos, recibos, 

programas, levantamentos, tabelas, memoriais, fichas de fiscalização, fotografias de 

maquetes. Todavia, foram extraviadas as documentações paralelas dos outros projetos, 

bem como os projetos de quatro hospitais da Venezuela. 

No total, foram adquiridas 510 imagens. Destas, 87 foram adquiridas da Biblioteca da 

FAUUSP mediante taxa de manutenção e conservação de acervo; sendo que 68 já se 

encontravam em formato digital (48 imagens nos cd’s e 20 imagens no banco de dados) e 

19 – dos projetos originais consultados – ficarão disponíveis para outros pesquisadores. 

Estas imagens mostram as principais soluções horizontais e verticais dos projetos, 

memoriais, diagramas, textos, correspondências, fotografias de maquetes, do canteiro de 

obras, do hospital, do arquiteto; croqui de aula do arquiteto; diagramas; desenhos 

(perspectivas, implantação, plantas, cortes, elevações, detalhes), por meio das quais se 

observou a recorrente repetição ou evolução da representação gráfica, dos detalhamentos, 

bem como dos procedimentos de trabalho do arquiteto Rino Levi e seus parceiros, e 

permitiu a observação e análise aprofundada e diferenciada das peças gráficas que 

fundamentaram este trabalho. 



    

 

Critérios de análise 

Para análise da base documental levantada e sistematizada, buscou-se uma maneira mais 

adequada de compilação dos projetos hospitalares, agrupando-os em torno de exemplares 

relevantes que revelam a evolução dos procedimentos de projeto adotados pelo escritório. 

Segundo Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 181, 187), os hospitais não podem ser agrupados 

por tipologia, hierarquia ou repetição modular. Afirmam ainda que a relação entre programa 

e forma é uma constante ao longo do desenvolvimento de sua obra, permanecendo 

constante o partido do agrupamento de usos e fluxograma das circulações na definição 

dos volumes (figura 2), a partir de sua ordenação e organização pela afinidade 

programática e fluxos. Um agrupamento que “permite a adoção de características 

construtivas homogêneas em cada um dos volumes” (ANELLI, GUERRA E KON 2001, p. 

184). 

O agrupamento dos serviços afins, tanto pode ser feito num único prédio, 

desde que a distinção dos grupos resulte nítida e bem definida quanto à 

construção, como, também, em vários prédios, ligados entre si. [...] Esse 

critério, permitirá dar às várias unidades, a autonomia necessária, sem 

qualquer interferência entre uma e outra. (LEVI, 1948, p.3) 

As ligações das várias secções entre si, e do hospital com o exterior, são 

muitas e variadas. Os percursos devem ser tanto quanto possíveis breves e 

independentes, evitando-se cruzamentos, que, às vezes são desagradáveis 

e prejudiciais. (LEVI, 1948, p.4) 

Figura 2 - Composição do volume 

 
Fonte: A autora (2015) 

Propõe-se uma divisão em três grupos de projetos, dos quais projetos emblemáticos foram 

selecionados para uma leitura mais aprofundada, e não descritiva, tradicional, isto é, 

baseada no programa de necessidades e no fluxograma, gerando os volumes edificados 

por meio dos agrupamentos de usos e da definição das circulações, conforme ilustração 

anterior. 



    

 

Dessa forma, o capítulo 1, intitulado “Uma nova complexidade para os volumes funcionais”, 

debruça-se sobre o projeto da Maternidade da Universidade de São Paulo (1944-1953), 

pioneiro na área de saúde, composto por volumes funcionais agrupados pelo uso com 

percursos breves e independentes, que tem paralelo com a Clínica Dr. Godoy Pereira 

(1945) e com a Clínica Dr. Ernesto Mendes (1949), apresentadas nos anexos. 

O capítulo 2, nomeado “Verticalização e o diálogo com o lote na cidade”, trata da análise 

do projeto do Hospital Israelita Albert Einstein (1958-1960), em virtude do seu caráter 

consolidador dos volumes compactados. Possui paralelo com o projeto do Hospital Central 

do Câncer (1947-1953), da Maternidade de São Paulo (1948), do Hospital Cruzada Pró-

Infância (1948), do Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo (1952), do Edifício para 

Bomba de Cobalto (1956), do Instituto de Gastroenterologia de São Paulo (1959) e do 

Hospital do Samdu (1960), apresentados nos anexos. 

O capítulo 3, “A horizontalidade dos volumes pavilhonares e a relação com a natureza e a 

paisagem”, abarca os projetos do Hospital Geral de Maiquetia na Venezuela (1959) e do 

Hospital Psiquiátrico em Rio Claro (1962), caracterizados respectivamente pela segregação 

radical dos volumes de circulação e uso, e pela composição volumétrica, que evolui para o 

conceito de complexo, encarnando a escala urbana. Tais projetos têm paralelos com os 

outros seis projetos de hospitais para a Venezuela (1959-1960) e com o Hospital 

Psiquiátrico em Araraquara (1962), apresentados nos anexos. 

Anelli (1995, p. 293) credita à formação italiana de Levi ao “raciocínio analítico, que 

concebe o projeto como composição de elementos de arquitetura, com um procedimento 

clássico-renascentista de ideia artística”.  

A análise dos projetos, agrupados e selecionados em função do caráter da síntese 

estabelecida entre usos e fluxos na conformação dos volumes edificados, desdobra-se em 

cinco elementos do projeto arquitetônico: 1) relação com o sítio e a cidade, 2) flexibilidade 

na planta, 3) flexibilidade na fachada, 4) soluções construtivas e 5) procedimentos de 

representação. Cada um desses aspectos revela uma característica peculiar da concepção 

e construção dos volumes edificados.

Do ponto de vista do sítio, desponta a concepção da volumetria em sua relação com o 

tecido urbano e mesmo com o território (figura 3), a consideração dos volumes edificados 

em seu conjunto e a sua relação com o sítio (proporção entre área construída e área do 

lote, gerando soluções horizontais ou verticalizadas), sistema viário (acessos) e tecido 



    

 

urbano (enfrentamento de contextos urbanos mais ou menos consolidados e relação com o 

território e a natureza). 

Figura 3 - Volumetria no sítio 

 
Fonte: A autora (2015) 

No que concerne à flexibilidade das plantas, a disposição da estrutura admite uma 

modulação que proporciona diversos layouts, amparada pelos volumes interiores verticais 

(dutos de roupa suja) e horizontais (câmaras de ar contínuos). Tal flexibilidade revela um 

caráter compositivo nas fachadas, com profundidade, ritmo e movimento, graças ao 

cuidado com a proteção solar por meio de uma estrutura inicialmente em grelha ortogonal, 

que progride para uma subdivisão das grelhas (brise-soleil pré-fabricados de concreto), e 

avança para caixilhos com vidros vedando os vãos das superfícies dos volumes (figura 4) 

(ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 51). 

Figura 4 - Volumetria na flexibilidade (planta e fachada) 

 
Fonte: A autora (2015) 

A seguir, tem-se a identificação das soluções construtivas (figura 5) adotadas pelo arquiteto 



    

 

(sistema construtivo, fechamento, cobertura, materiais, piso, forro, esquadria, etc.) e que 

são objetos de aprimoramento constante. 

Figura 5 - Volumetria nas soluções construtivas 

 
Fonte: A autora (2015) 

Quanto aos procedimentos de representação (figura 6), Levi explora os volumes em 

perspectivas esquemáticas, desde a perspectiva tipo “Lego” até as perspectivas ilustrativas; 

além da análise do cronograma de trabalho do arquiteto e seus colaboradores, das etapas 

de projeto e seus períodos, das escalas mais usuais, das dimensões das pranchas, das 

modificações que foram realizadas, dentre outras possíveis leituras, estabelecendo 

algumas relações entre si. 

Figura 6 - Volumetria nos procedimentos de representação 

 
Fonte: A autora (2015) 

Em síntese, o arquiteto definia o programa e o fluxograma, que acarretava em um volume 

que dialogava com a cidade e, ao mesmo tempo, resultava da flexibilidade na planta e 



    

 

também na fachada dos edifícios, com base em inovações nas soluções projetuais – 

especificamente no sistema construtivo e materiais especificados – tudo isso por meio da 

organização dos trabalhos no escritório, em que se sobressaía a figura do arquiteto 

coordenador. 

Considera-se que esta leitura ofereça uma visão panorâmica e sintética da arquitetura 

hospitalar e, através dela, do conjunto da obra do arquiteto Rino Levi, em sua riqueza e 

contribuição à arquitetura moderna brasileira. 
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1. UMA NOVA COMPLEXIDADE PARA OS VOLUMES FUNCIONAIS 
MATERNIDADE DA USP (1944-1953) 

A Cidade Universitária da USP foi um importante cliente de Rino Levi, mas foi o contratante 

com maior desequilíbrio entre o número de projetos elaborados e construídos. De acordo 

com Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 226), Levi projetou o alojamento para Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (1952), em Piracicaba; um conjunto com o novo Centro Cívico 

(1952/1953) – com a Torre do Relógio – e o setor residencial; outro complexo com edifícios 

do Centro Social (1962), que manteve a Torre do Relógio, cujo projeto foi o único 

construído. Elaborado em parceria com Olga Elisabeth Magda Henriette Nobiling, 

professora de Plástica da FAU/USP, responsável pelo projeto dos painéis em baixo relevo, 

de um lado com seis imagens que representam as áreas da fantasia (filosofia; arquitetura; 

dança, música e teatro; ciências econômicas; ciências sociais; poesia) e de outro, mais seis 

imagens que significam áreas da realidade (matemática, ciências geológicas, física, 

ciências biológicas, químicas, astronomia). Inaugurado em 1973, foi fruto de uma doação 

da colônia portuguesa de São Paulo. 

A Maternidade da USP foi objeto de concurso conduzido por Raul Briquet, catedrático de 

obstetrícia da Universidade de São Paulo, que de 13 de junho de 1943 a 19 de abril de 

1944 visitou maternidades e hospitais norte-americanos para elaborar o programa. 

Autorizou a realização do concurso em 19 de outubro de 1944 e convidou, além de Rino 

Levi, Helio Duarte, Jaime Fonseca Rodrigues, Jacques Pilon, José Maria da Silva Neves e 

Oscar Niemeyer, sendo que este último não apresentou proposta. Foi exigido no concurso, 

uma planta geral de situação (escala 1/500), plantas de cada pavimento (escala 1/200), 

dois cortes e fachadas (escala 1/200), perspectiva do conjunto, esquema de tráfego e 

memorial justificativo. Com deliberação unânime da comissão de julgamento (um dos 

componentes do júri era João Vilanova Artigas, representante dos concorrentes), Levi 

venceu o concurso em 12 de janeiro de 1945. 

A pedra fundamental foi lançada em 25 de janeiro de 1945, sob a presidência do sr. 

Interventor Federal, Dr. Fernando Costa, e o contrato de serviço foi assinado em 8 de 

fevereiro de 1945, com a apresentação do 1º estudo em 28 de agosto de 1945 (memorial 

justificativo, três perspectivas e doze plantas baixas). 

Rino Levi dedicou-se ao projeto por nove anos (1944-1953) e ao longo desse período 

desenvolveu três estudos. Apresentou o 1º estudo em 1945 com 24.250,00m² de área total, 

de 1945 a 1946 elaborou o 2º estudo e o último foi entregue em 1953. Atenta-se para 



    

 

mudanças significativas do 1º estudo para o 2º estudo – que serão apresentados a seguir – 

e modificações de layout no 3º estudo. 

1.1. Composição do volume 

Até meados da década de 1940, a concepção dos projetos de Rino Levi baseava-se na 

sobreposição de volumes ou em um espaço central estruturador, como no Cine Ufa-Palácio 

(1936), Cine Ipiranga (1941) ou no edifício Sedes Sapientiae (1940) (ANELLI, GUERRA E 

KON (2001, p. 179-182). A Maternidade da USP apresenta um partido inovador, 

caracterizado pelo agrupamento do programa de necessidades em volumes funcionais, 

cuja composição incorpora ou mesmo é marcada pelos fluxos e esquemas de circulação 

(figuras 7 e 8).  

Figura 7 - Perspectiva geral da maquete 
Volumétrica (1º estudo) 

Figura 8 - Maquete Volumétrica vista da Avenida 
Rebouças (1º estudo) 

  
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Rino Levi divide os setores em três volumes principais conectados por um volume 

horizontal transversal (figura 9), volumes estes que, em termos gerais, são organizados e 

denominados da seguinte maneira, tanto no 1º como no 2º estudo: 

a) Volume A, representado pela cor azul: volume do auditório sobre pilotis; 

b) Volume B, representado pela cor rosa: volume dos apartamentos com 15 

pavimentos no 1º estudo, e acréscimo de um pavimento (terraço) no 2º estudo; 

c) Volume C, representado pela cor verde: volume do ambulatório com 8 pavimentos 

no 1º estudo (sobre pilotis) e 7 pavimentos no 2º estudo; 

d) Volume D, representado pela cor amarela: volume transversal de ligação com 7 

pavimentos no 1º estudo e 5 pavimentos no 2º estudo, sendo que uma parte 

encontra-se sobre pilotis.  



    

 

Figura 9 - Esquema de agrupamento dos volumes (1º e 2º estudo) 

 
Fonte: A autora (2016) 

As principais diferenças visíveis entre o 1º e o 2º estudo consistem na inclusão dos 

volumes de acessos (marquises) ao auditório, pronto-socorro e ambulatório com formas 

livres. Além da superposição do volume D2 no volume C, e a supressão dos dois volumes 

dos anfiteatros. 

As leituras das perspectivas revelam similaridades, bem como as diferenças entre os dois 

estudos. Ainda que ambos os estudos baseiam-se em volumes funcionais ligados por um 

volume transversal, como foi dito, tem-se que 1) tais volumes se justapõem e 

interpenetram; da mesma forma, 2) os volumes, isoladamente considerados, abrigam usos 

diferentes, e 3) não existe – a despeito do controle rigoroso dos fluxos e circulações – uma 

separação rígida entre volumes de circulação horizontais e verticais e volumes funcionais, 

ou melhor, estes dois tipos de espaços não se expressam por meio de volumes 

específicos.   

Sobre a interpenetração dos volumes, no 1º estudo é visível a justaposição do auditório e 

dos anfiteatros menores ao volume didático, dos volumes referentes às galerias de 

observação no último pavimento do volume do ambulatório, e também do volume de 

circulação vertical inserido no volume dos apartamentos, que se encontra recuado. Cada 

volume abriga usos diferentes com circulações racionalizadas, como se verá à frente, 

especialmente no caso do volume transversal de ligação (figura 18, apresentada mais 

adiante), onde há circulações para médicos e pacientes, que não são lineares (curvas), 



    

 

compartilhada com o auditório, as salas de aula, o anfiteatro, o museu. No volume dos 

apartamentos, a circulação vertical (elevadores, escadas) penetra o volume transversal de 

ligação, com um amplo espaço de admissão no 4º pavimento.  

O volume do ambulatório abriga, além do ambulatório, direção médica, laboratórios, centro 

cirúrgico e partos, com iluminação zenital no último pavimento. E ainda, assistência social, 

próximo ao playground. No volume transversal de ligação, há de um lado a administração, 

vestiários, pronto-socorro, ensino (salas de aula e museu), anfiteatros; e de outro lado, 

restaurantes, serviços técnicos-científicos, operações e partos sépticos. Já os alojamentos 

localizam-se nos quatro primeiros pavimentos do volume dos apartamentos, que 

acomodam enfermarias e berçários (gratuitos e pagantes), e centro de enfermagem em 

cada pavimento (figura 10). 

Figura 10 - Perspectiva esquemática (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No 2º estudo, nota-se a mudança do centro cirúrgico que passa para o volume transversal 

de ligação, com a permanência de iluminação zenital nas circulações do último pavimento. 

Os serviços de análises clínicas são deslocados para o volume dos apartamentos, além da 

extinção dos dois anfiteatros, permanecendo o auditório com volumetria diferente e 

acréscimo da marquise no acesso independente (figura 11). 



    

 

Figura 11 - Perspectiva esquemática (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Percebe-se que Rino Levi organiza os ambientes por meio de uma setorização – 

agrupamento de usos – e também de um fluxograma em que os percursos internos 

ocorrem sem conflitos – tanto vertical quanto horizontalmente – e são segmentados em 

circulação pública, para médicos e de serviço, sendo que esta fica separada das outras 

duas. Tais procedimentos projetuais são fundamentais na definição dos pavimentos que 

compõem os volumes. 

No 1º estudo (figura 12), acessa-se o necrotério pelo 1º pavimento, a lavanderia pelo 2º 

pavimento, ambos pela Avenida Rebouças; o 3º pavimento por meio da circulação vertical; 

e os diferentes acessos ao volume transversal de ligação (ambulatório, admissão, auditório) 

pelo 4º pavimento, por meio da Avenida das Clínicas. Atenta-se para o duto de lixo (com 

destino para o incinerador no 1º pavimento) e para o duto de roupa suja (com término na 

lavanderia no 2º pavimento) no volume dos apartamentos. Nos dois estudos o arquiteto 

distribui as atividades de serviço e apoio nos três níveis abaixo do pavimento que possui o 

acesso principal de pacientes. 



    

 

Figura 12 - Fluxograma (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



    

 

No 2º estudo, verifica-se a alteração do acesso para a cozinha, as oficinas e o necrotério, 

que passam para o 2º pavimento, pela Avenida Rebouças (figura 13).  

Figura 13 - Fluxograma (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Rino Levi organiza os ambientes nos pavimentos de acordo com os fluxos e agrupamentos 



    

 

funcionais afins, resultando nas primeiras plantas baixas do 1º estudo. No 1º pavimento, 

localizam-se as instalações centrais (incineração de lixo, caldeiras para água quente, 

central hidráulica e filtragem de água, central elétrica, telefônica e radiofônica, ar 

condicionado, exaustão dos gases), além de necrotério (necroscopia, conservação de 

cadáveres, câmara de congelação, gabinete de raio-x portátil) com elevador para transporte 

de cadáveres e as câmaras mortuárias (duas antecâmaras e câmaras mortuárias), 

conforme figura 14. 

Figura 14 - Planta Baixa do 1º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No 2º pavimento localizam-se ponto (próximo à entrada de serviço), vestiários para pessoal 

auxiliar, lavanderia (próxima ao elevador de serviço), almoxarifado geral, oficina de 

consertos (marcenaria e carpintaria, pintura, colchoaria, vidraria, eletromecânica, 

encanamentos) e rampa de acesso à cozinha no pavimento superior, além do alojamento 



    

 

(quartos com dois leitos e instalação sanitária comum a dois quartos, destinados a médicos 

internos e estagiários, enfermeiras, alunas, e diplomadas estagiárias; totalizando 68 leitos) 

com estar no volume dos apartamentos (figura 15). 

Figura 15 - Planta Baixa do 2º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No volume transversal de ligação, o restaurante instalado no 3º pavimento, ao lado da 

ampla cozinha (objeto de detalhamento dos setores – despensa; frigorífico; padaria; 

preparação de carne, peixe, legumes, frutas; cozinha geral; cozinha dietética; lavagem de 

panelas; café, leite, chá e bebidas; copa de distribuição; copa de distribuição; copa de 

lavagem; instalações sanitárias – e do mobiliário com bancadas em inox), possui uma 

seção para médicos e enfermeiros, e outra seção para o pessoal auxiliar, e estão 

localizadas próximas aos alojamentos e ao batistério, que possui pia batismal e altar em um 

ambiente com paredes oblíquas. Neste pavimento há, no volume do ambulatório, a sala de 

crianças ao lado do playground (com acesso pelo hall do ambulatório), próximas às quatro 

caixas d’água (figura 16). 



    

 

Figura 16 - Planta Baixa do 3º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

A administração (admissão de doentes e registro geral, arquivo geral, superintendente com 

sala de espera, contabilidade) e a direção de enfermagem (enfermeira chefe, enfermeira 

auxiliar, datilógrafa) situam-se no 4º pavimento do volume transversal de ligação. O volume 

do ambulatório engloba diversos consultórios neste pavimento, dentre eles: de tuberculose 

(exame, pneumotórax, radioscopia, tuberculina), sífilis e dermatologias, de esterilidade 

(espera, sala de homens, sala de mulheres), de gestantes cancerosas, de ginecologia, de 

puericultura, de oftalmologia (exame de acuidade e refração de campo visual, exame de 

fundo de olho), de otorrinolaringologista, de odontologia (sala de preparo, sala de 

consulta), de proctologia, de obstetrícia, de clínica geral, de cardiologia, além de serviços 

técnico científicos, como radiologia com câmara escura, radiodiagnóstico (exame e 

preparação, duas salas de radiografia com câmara escura intermediária, fichário e exame 

de chapas, abreugrafia com três vestiários e câmara escura), radioterapia 9sala do médico, 

radioterapia co cabine de comando, raio-x portátil) ,fisioterapia (ultravioleta, diatermia, 

eletrocoagulação), urologia (exame, cistoscopia), sala de fotografia com atelier, sala de 

curativos e pequena cirurgia, uma pequena copa, lactário (espera, toalete de nutrizes, 

poliextrator, acondicionamento, expedição interna e externa, vasilhame) e farmácia (espera, 

hipodermia, laboratório, lavagem de vidros). Além do serviço social com uma escola de 

mães (sala com cozinha dietética para demonstrações) e assistência domiciliar (figura 17).  



    

 

Figura 17 - Planta Baixa do 4º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

A figura 18 mostra que no 5º pavimento localizam-se os seguintes ambientes: direção 

médica, sala de espera, exame, curativos, secretária, sala de reuniões, vestiários 

(setorizados em: internados, com guarda-malas; corpo clínico; enfermeiras; alunos), dois 

quartos de dois leitos para doentes em observação, pronto socorro (sala de plantão e de 

exames), biblioteca, sala de leitura, sala dos desenhistas, sala de impressão, dois 

anfiteatros (cada um com lotação para setenta e nove alunos), sala de exercícios 

tocomáticos, um auditório com capacidade para quatrocentos e oito pessoas, duas salas 

de enfermagem obstétrica, museu anato-patológico e ceroplástico, laboratórios 

(imunologia, bacteriologia, parasitologia, meios de cultura, hematologia, bioquímica, 

análises clínicas) com anexos em comum (espera com dois boxes para colheita de 

material, secretaria, câmara escura, sala de balanças, trabalhos de vidro), banco de sangue 

(espera, sala de doadores com quatro boxes e laboratório) e departamento de anestesia 

(sala do chefe, sala de médicos, sala da secretária, depósito de material), além dos 

alojamentos. 



    

 

Figura 18 - Planta Baixa 5º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No 6º pavimento (figura 19) localizam-se o centro cirúrgico (salas de preparação de 

doentes, anestesia, operações, despertar, vestiários, esterilização, laboratório, material em 

estoque) e as salas de partos (sala de observação, preparação, trabalho, parto, endoscopia 

peroral e reanimação de feto, esterilização, depósito, material em estoque e rouparia), com 

circulação periférica e um setor de serviços gerais em comum, localizado entre os dois 

setores. Atenta-se aos acessos às galerias de observação (com um ou dois pavimentos) 

pelo hall comum. 

Os ambientes de apoio à enfermaria para gestantes patológicas são acessados pelo hall de 

serviço e compreendem: sala da enfermeira chefe, sala de serviço (enfermeiras, 

desinfecção de comadres e instrumentos), copa, depósito (travesseiros, cobertores, 

seringas, termômetros), setor para curativos (sala de exame, sala de curativos, desinfecção 

manual e esterilização), armário para objetos de limpeza, sanitários e dutos.  



    

 

Figura 19 - Planta Baixa 6º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Na sequência, as salas de operações e partos sépticos localizam-se no 7º pavimento 

(conjunto cirúrgico, de partos, sala de esterilização, desinfecção manual, médicos, 

enfermeiras, de serviço), com ambientes de apoio em comum com a enfermaria, como 

indica a figura 20. E ainda, galerias de observação para operações e partos do pavimento 

inferior. 

Figura 20 - Planta Baixa do 7º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



    

 

O volume dos apartamentos (figuras 21 e 22) possui capacidade para 68 leitos de 

alojamentos e 224 leitos para pacientes, distribuídos em pavimentos para pacientes não 

pagantes e pagantes (termos adotados por Rino Levi), localizados nos 11º, 12º, 14º e 15º 

pavimentos. Enquanto os berçários situam-se no 8º e 13º pavimento, sendo um pago e o 

outro gratuito, ambos setorizados em recém-nascidos normais, prematuros, suspeitos, 

isolados. Como citado anteriormente, são acompanhados em cada pavimento de um 

centro de enfermagem, especificamente, sala da enfermeira chefe, sala de serviço, copa, 

depósito, sala de exame, sala de curativos, desinfecção manual e esterilização, três tubos 

de queda (roupa suja, lixo seco e lixo úmido).  

Figura 21 - Planta Baixa do 8º e 13º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 22 - Planta Baixa do 11º, 12º, 14º e 15º pavimento (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Dentre algumas mudanças ocorridas no 2º estudo, tem-se o deslocamento do restaurante 

para o volume transversal de ligação, acesso ao alojamento no 1º pavimento pela Avenida 

Rebouças, divisão da lavanderia em dois pavimentos (distribuída no 1º e 2º pavimento); 

uso do 16º pavimento como terraço, com bar e copa – ao lado da caixa d’água e casa de 

máquinas – e fechamento envidraçado em um total de 387,00m² de área. Nota-se a 

permanência dos usos no 13º, 14º e 15º pavimento, mas com alteração de layout (figuras 

23, 24, 25 e 26). 



    

 

Figura 23 - Planta Baixa do 1º pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 24 - Planta Baixa 13º pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 25 - Planta Baixa 14º ao 15º pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



    

 

 
Figura 26 - Planta Baixa 16º pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

1.2. Sítio 

Para a disposição dos volumes são decisivas as condicionantes do terreno, que geram a 

adequação, em leque, ao sítio urbano, localizado na esquina da Avenida Rebouças com a 

Avenida das Clínicas (Av. Dr. Arnaldo), uma via de tráfego local, ao lado do Hospital das 

Clínicas.  

Nos dois estudos, o arquiteto distribui dois acessos pela Avenida Rebouças: para a câmara 

mortuária no 1º pavimento e acesso de serviços (lavanderia, cozinha, alojamento, dentre 

outros) no 2º pavimento, totalmente independentes e longe de vista da circulação principal.  

Pela Avenida das Clínicas se acessa três volumes, pelo 4º pavimento: por uma escada no 

estacionamento de médicos (embaixo do auditório), para o volume do auditório; há mais 

dois acessos para o volume transversal de ligação: um para o pronto-socorro e para o 

acesso principal de admissão de pacientes, que conduz ao volume de apartamentos; e 

outro acesso para o volume do ambulatório. 

O volume de apartamentos adquire caráter dominante, e sua localização obedece à 

insolação recomendada no programa do concurso, com o cuidado de fugir do 

sombreamento projetado pelo Hospital das Clínicas. Sombra essa, que, no inverno – época 

em que a insolação se torna mais necessária para um ambiente hospitalar, pois o sol 

contribui para a redução de infecções – cobre parte considerável do terreno. A orientação 

adotada resolve perfeitamente a proteção não só contra os ventos dominantes, frios e 

úmidos, do quadrante SE, a que está particularmente exposto o local, como também o 

problema do isolamento das enfermarias e alojamentos contra os ruídos do tráfego intenso 

da Avenida Rebouças (figura 27). 



    

 

Figura 27 - Planta de situação do 2º estudo 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Para a implantação do edifício, Rino Levi consultou em 16/06/1938 o Escritório Técnico de 

Obras da Faculdade de Medicina da USP, e elaborou um desenho esquemático na escala 

1/100 com a locação dos prédios do complexo, após estudos de sondagem (17 folhas A4 

com a investigação do solo para conhecer sua resistência e auxiliar o dimensionamento da 

fundação) e de implantação dos edifícios. 

Rino Levi respeitou as curvas de nível do terreno, explorou o declive com uso de pilotis em 

algumas partes (dando mais leveza e transparência ao conjunto) e acomodou o programa 

em níveis diferentes, interligados por rampas de acesso para veículos e pedestres (com 9 m 

de largura na rampa principal e 3,75 m na rampa de acesso ao bloco do ambulatório), a fim 

de reduzir a movimentação de terra e construção de muros de arrimo, e conservar a feição 

natural do terreno. As rampas possuem característica marcante como unificador de 

espaços, que permitem a continuidade visual e espacial, exercendo a função de transição 

entre a rua e o prédio, estabelecendo relações com o tecido urbano por meio dos diversos 

acessos: serviço, necrotério, ambulatório, pronto-socorro, auditório e principal (figuras 28, 

29, 30 e 31).  



    

 

Figura 28 - Corte pelo acesso principal (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 29 - Corte no ambulatório (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 



    

 

Figura 30 - Corte no acesso principal (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 
Figura 31 - Corte no volume do ambulatório (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

1.3. Flexibilidade na planta  

A disposição dos elementos estruturais revela a configuração espacial dos volumes 

interiores, conformados pela ausência de vigas aparentes e distribuição desigual dos 

pilares, os quais permitem a divisão flexível dos ambientes (feita com painéis de madeira ou 

vidro), determinados a partir de circuitos especializados: pacientes (macas); visitantes, 

médicos e alunos; enfermeiras e pessoal de serviço; refeições; roupa limpa; roupa suja; 

farmácia, lactário e banco de sangue; cadáveres; lixo seco; lixo úmido e material. 

Conforme a distribuição dos pilares, o volume do auditório sobre pilotis possui uma 

circulação ao redor da caixa de escada, que acessa o foyer e o próprio auditório. Observa-

se, no estacionamento de médicos, quatro linhas de pilares com o vão central mais estreito 

e os outros dois vãos iguais (figura 32)  



    

 

Figura 32 - Planta Baixa com distribuição dos pilares do (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Já o volume dos apartamentos admite uma circulação lateral aos apartamentos e 

circulações periféricas aos ambientes de apoio à enfermaria e berçário. O volume 

transversal de ligação possui uma circulação sinuosa – ora central, ora lateral, ora periférica 

– com a disposição dos pilares de tal maneira que permite a flexibilidade da disposição das 

circulações conforme o programa, em cada pavimento. No 5º pavimento do 1º estudo, a 

circulação é central em frente aos anfiteatros e continua lateralmente ao museu e eixo de 

circulação vertical (figura 18, apresentada anteriormente). 

No volume do ambulatório, o setor cirúrgico – o mais crítico em termos de higiene – possui 

circulação interna (médicos, estudantes e enfermeiros) completamente isolada da 

circulação do público (pacientes) com uma circulação periférica aos ambientes dispostos 

na área central do volume e condicionam os fluxos próximos aos caixilhos de concreto, 

para proteção contra incidência direta do sol e o isolamento acústico e térmico. O acesso 



    

 

também se dá por corredores (um ao lado do outro) com uso específico para pacientes e 

parteiras/estudantes, que chegam a um balcão de controle (figura 33). 

Figura 33 - Planta do centro cirúrgico (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

E por tratar-se de hospital-escola, as salas de parto possuem galerias de observação das 

intervenções para pessoas não admitas nas salas operatórias. Em formato circular, possui 

uma volumetria saliente no 1º estudo, e são integradas à volumetria retilínea do volume 

transversal de ligação no 2º estudo (figura 34).  

Nas escalas 1/50 e 1/10 o arquiteto apresenta plantas e cortes das galerias com um e dois 

pavimentos. No primeiro caso há um vidro com 2,50 m de diâmetro para visualização das 

cirurgias e no segundo caso há um epidiascópio (aparelho de projeção, com mesa de 2,30 

m de diâmetro no primeiro pavimento e com mesa de 3,50 m de diâmetro no outro 

pavimento), ambos com bancos ao redor e paredes com 30 cm de espessura. 

Nota-se uma diferença nas alturas de piso a piso: na galeria de um pavimento com 2,50 m, 

mais 0,80 m de altura para os bancos; e na galeria de dois pavimentos com 2,20 m no 

acesso e 2,05 m no andar acima. A dimensão total da galeria de um pavimento é de 6,60 m 

de diâmetro, e de 7,70 m de diâmetro para a outra galeria (incluindo as paredes). Com 

corredor de acesso com largura de 2,20 m de largura, as escadas possuem 1,00 m de 

largura com revestimento em granilite e corrimãos de ferro. 

Observa-se, que este elemento é eliminado nos projetos hospitalares posteriormente 

elaborados pelo escritório, pois nenhum outro projeto tinha fins didáticos. 



    

 

Figura 34 - Plantas e cortes da galeria de observação (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Levi adotou a planta livre, permitida pela adoção de um módulo, assim a variedade de 

combinações internas corresponde a arranjos das unidades modulares, seja na estrutura, 

nas esquadrias e em todas as instalações. Deste modo, no volume dos apartamentos, o 



    

 

módulo adotado atende às várias áreas recomendadas pelas leis da época em 

combinações múltiplas: 8m² por leito e 6m² por berço. O projeto prevê ainda um módulo 

para as instalações sanitárias; dois e quatro módulos para as enfermarias de dois e quatro 

leitos, respectivamente; quatro, cinco e seis módulos para os berçários de oito, dez e 

quatorze berços, nessa sequência.  

A figura 35 demonstra a flexibilidade dos módulos, com duas opções de layout para a 

enfermaria (1º estudo): a primeira com vinte leitos e berços e a segunda com 28 leitos e 

berços, ambas com uma circulação lateral de 2,50 m de largura. 

Figura 35 - Solução com 20 leitos/berços e com 28 leitos/berços (1º estudo) 

 
 

Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Levi apresentava frequentemente plantas parciais em busca da melhor divisão dos 

ambientes, especialmente no 3º estudo, com a modificação do centro cirúrgico e 

obstétrico, no 6º pavimento (figura 36). Nota-se que para evitar posições obrigatórias das 

divisões internas, a laje não possui nervuras aparentes no teto. 

Figura 36 - Modificação do centro cirúrgico e obstétrico (3º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



    

 

1.4. Flexibilidade na fachada 

Quanto ao tratamento das fachadas, observa-se que o programa gera volumes salientes na 

fachada, caso das galerias de observação e do auditório, ambos no 1º estudo. Devido às 

características programáticas, o volume do auditório possui pequenas aberturas (dutos de 

saída da ventilação) nas fachadas leste e oeste, janelas no foyer, voltado para a fachada 

sul, e nenhuma abertura para a fachada norte; bem como pilotis em todos os volumes 

(figuras 37, 38, 39 e 40). 

Figura 37 - Fachada nordeste (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 38 - Fachada sudoeste (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 



    

 

Figura 39 - Fachada nordeste (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 40 - Fachada sudeste (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No volume dos apartamentos, têm-se brises na fachada noroeste, projetados em ferro – 

com trilhos móveis do quebra sol de módulo de 1,20 m, distantes 65 cm do caixilho de ferro 

– e fixados com parabolt em pilares de concreto armado (com largura variável e a uma 

distância de 50 cm do caixilho de ferro) e consoles de ferro. Os brises, tipo veneziana, 

possuem duas roldanas com cabos de aço acima da folha superior para movimentação, 

conforme a figura 41. 



    

 

Figura 41 - Detalhe do quebra-sol na fachada nordeste, no volume dos apartamentos 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Trabalhando com componentes pré-fabricados em concreto desde 1940, no edifício Sedes 

Sapientiae, Levi utiliza neste projeto contramarcos em concreto, com 41 divisões iguais de 

aproximadamente 0,93 m e janelas de correr de ferro nas circulações no volume dos 

apartamentos (fachada sudeste) com altura de 3,60 m de piso a piso, como ilustra a figura 

42, com a representação em planta e corte do contramarco em tamanho natural, mostrando 

os encaixes das esquadrias nos contramarcos. Observam-se também tijolos vazados (25 x 

12 x 25 cm de 8 furos) acima do 15º pavimento, em 1,50 m de altura, e revestimento em 

pastilha de porcelana ao redor dos caixilhos em concreto. Nas faces nordeste e sudoeste 

não há aberturas. 

Neste mesmo volume, ocorre solução semelhante para o centro de enfermagem (fachada 

sudeste), mas com contramarcos a cada 0,60 m de eixo a eixo; enquanto a fachada 

nordeste possui cinco esquadrias e a fachada sudoeste tem quatro esquadrias. Tais 

soluções permanecem no 2º estudo.  



    

 

Figura 42 - Elevação e cortes do volume dos apartamentos, fachada sudeste 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

O uso do contramarco se repete em outras fachadas no volume do ambulatório (nordeste, 

noroeste, sudoeste e sudeste) e no volume transversal de ligação (nordeste e sudoeste). 

Ocasionalmente, Levi solicitava a montagem do modelo da esquadria no canteiro, para 

verificar o funcionamento do sistema e suas interfaces. 

Para o revestimento externo, Levi especificou pastilhas de porcelana e reboco penteado 

(técnica construtiva de uma época de transição entre o reboco à base de cal – utilizado na 

construção dos casarões neoclássicos – e o reboco à base de cimento) para os elementos 

em concreto (caixilhos pré-moldados, vigas, pilares), em todos os volumes.  

Rino Levi também considera os volumes enquanto conjunto de superfícies e as trata 

explorando o ritmo dos cheios e vazios e suas proporções, reflexo da formação clássica do 

arquiteto. Percebe-se, assim, uma harmonia de proporções que acentuam a integridade do 

volume geométrico e a impressão de sua solidez. 



    

 

1.5. Soluções Construtivas 

Sob o viés dos volumes intersticiais, cada volume tem sua característica marcante, como no 

volume do auditório com os dutos horizontais que acomodam as instalações, acima do teto 

para o ar-condicionado (com revestimento acústico na cabine do ventilador) e abaixo do 

piso do palco para instalações hidráulicas e uso nas demonstrações científicas (figura 43).  

Desenvolvem-se, assim, diversos dispositivos para facilitar a mudança das 

paredes internas, que vão desde a utilização de painéis de divisórias 

montadas a seco, até a disposição de redes de infraestrutura embutidas em 

shafts no piso, denominados por Levi de “câmaras de ar contínuas”. 

(ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p.184)  

Figura 43 - Corte pelo auditório no 1º estudo 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 

No 1º estudo, as fachadas norte, leste e oeste possuem aberturas somente para o sistema 

de ventilação mecânica e são revestidas com pastilha de porcelana. O foyer possui 

caixilhos de concreto com vidro de 3,70m de altura e na interface com o palco há um 

refletor acústico móvel. Observam-se modificações significativas no 2º estudo em relação à 

volumetria e retirada da esquadria no foyer. 

No volume dos apartamentos, têm-se volumes internos compostos pela escada, elevadores 

e o tubo de queda de roupa suja (figura 44), de onde se irradia horizontalmente, em cada 

pavimento, todas as ligações, constituindo dessa maneira volumes intersticiais verticais. 



    

 

Figura 44 - Tubo de queda de roupa suja 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Em todos os volumes, o arquiteto utilizou laje em concreto armado (ora de chapa pré-

moldada, ora nervurada) com caixão de madeira perdido e piso elevado em chapa pré-

moldada. Esse sistema é denominado por Rino Levi de “câmaras de ar contínuas”, por 

acondicionar as tubulações entre a laje e o piso, formando shafts horizontais de fácil 

manutenção. Foi um recurso adotado nos setores de serviços, com alturas de shafts 

diferentes (150 cm, 100 cm ou 15 cm). Observa-se, na figura 45, uma situação geral 



    

 

esquemática e corte na escala 1/20, caso da laje do prédio I – volume do ambulatório – 

com altura total (laje + shaft + piso elevado) de 75 cm de altura, sendo 41 cm de espaço 

livre para tubulação e 16 cm de espaço livre para embutir luminária ou duto de ar 

condicionado no forro de concreto. 

Figura 45 - Esquema das lajes e corte esquemático da laje no volume do ambulatório (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Tal solução aliada ao uso de divisórias montadas a seco possibilita a flexibilidade das 

paredes internas nos volumes, conforme necessidade relatada por Levi no item 1.3. 

Para toda a estrutura (fundações, lajes, vigas e pilares), estima-se o gasto de 8.328m³ de 

concreto, 89.3000Kg de ferro, 56.160m² de moldes, 8.175m² de caixões e 9.440m² de teto, 

o qual era formado por uma fina camada de concreto armado, com 3 cm de espessura. 

Do ponto de vista da relação entre volume e construção, as soluções de cobertura, com 

vários detalhamentos de impermeabilização de laje revelam-se importantes. Levi adota a 

laje impermeabilizada em todas as posições com arremate de chapa de cobre e isolamento 

térmico, evidenciando a ausência de platibanda nos volumes, resultando em uma 

volumetria com acabamento suave (figura 46). 

Figura 46 - Corte da laje impermeabilizada no 1º estudo 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Ainda sobre o fechamento superior dos volumes, no volume do ambulatório destaca-se a 

iluminação zenital no último pavimento, em substituição aos tradicionais pátios, tão 

explorados por ele em momentos precedentes, notadamente em programas menores. Tal 

característica permanece em outros projetos hospitalares posteriores (figura 47). 

Figura 47 - Corte da cobertura e detalhe da laje impermeabilizada (3º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No volume transversal de ligação, o arquiteto prevê locais para máquinas, dutos e 

chaminés das instalações térmicas, monta-cargas, hidráulicas, elétricas, telefônicas e 

radiofônicas, ar condicionado, exaustão dos gases de cozinha, lavanderia e necrotério, 

esterilização, incineração de lixo, dentre outros. 

1.6. Procedimentos de representação 

Com um programa interagindo constantemente com a forma, o projeto é precedido de 

pesquisas e obtenção de dados, como propósitos, capacidades, equipamentos e 

trabalhadores por setor, dentre outros. Após a elaboração do programa pelo arquiteto, o 



 

 

mesmo foi submetido à aprovação do Prof. Dr. Raul Briquet, que fez anotações no 

documento, anulando-o. Levi, portanto, precisou revisar esse programa inicial. 

O programa deve exprimir, clara e minuciosamente, os objetivos, os detalhes 

de seu funcionamento, agrupando os dados, secção por secção, incluindo a 

relação do material e do aparelhamento hospitalar, bem como a do pessoal, 

que vai desde os médicos até o último empregado. (LEVI, 1948, p.2) 

A essência volumétrica é explicitada na maquete, a qual retrata os aspectos do conjunto; 

assim como a perspectiva tipo “Lego” representa os volumes, conforme ilustração 

esquemática no item 1.1 (figuras 10 e 11, apresentadas anteriormente), em que o arquiteto 

define os agrupamentos por meio dos fluxos verticais e horizontais. E considera questões 

relacionadas com o sítio, a planta, a fachada e o sistema construtivo; expressando também 

nas perspectivas ilustrativas a reunião de todos os aspectos delineados pelo volume 

(figuras 48 e 49). 

Figura 48 - Perspectiva ilustrativa vista da Avenida das Clínicas (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 49 - Perspectiva ilustrativa vista da Avenida das Clínicas (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Em um documento assinado pelo Presidente da Comissão da Cidade Universitária, Ernesto 

de Souza Campos, com quatro anexos, encontraram-se informações para o contrato com o 

arquiteto; o memorial descritivo e especificações; a medição de serviços e, por fim, os 

preços básicos vigentes.  

A organização do escritório baseava-se na contratação de serviços completos, desde 

levantamento e sondagem do terreno, cálculos, projetos e especificações de todas as 

instalações, até orçamento, conforme descrição de Levi ao também arquiteto Álvaro Vital 

Brasil, em 14 de novembro de 1947 (período em que o projeto da Maternidade da USP 

estava em andamento). Em tal relato, o arquiteto afirma que uma obra só é iniciada após a 

conclusão de todos os estudos, começando com os gráficos, seguida da elaboração do 

anteprojeto e a concepção dos detalhes e, finalmente, o projeto em si. (VILELA, 2003, p. 

130). 

Delineia, ainda, as porcentagens divididas entre os colaboradores do escritório: Pestalozzi 

com 20% sobre o lucro líquido, Roberto Cerqueira César com 15%, Ernesto – desenhista há 

nove anos no escritório – com 12% e Rino Levi com 53%. Com a saída de Pestalozzi, Levi 

cogitava dividir os 20% dele entre todos os participantes. Os demais desenhistas e 

auxiliares recebiam um salário mínimo, e em caso de indicação de cliente, mais 10% sobre 

o valor bruto dos honorários. Geralmente, o auxiliar responsável pelo projeto fiscalizava as 

obras, e o relacionamento com os clientes ficava sob responsabilidade de Rino Levi. 

(VILELA, 2003, p. 130-131). 

Tratando ainda dos honorários, neste projeto a remuneração foi negociada nos seguintes 

termos: 10% para o anteprojeto, 10% para o projeto, 5% para especificações e orçamentos, 

40% para os detalhes e 35% para a fiscalização. Nota-se que de todas as etapas, a mais 

onerosa refere-se ao detalhamento, por isso há muitas pranchas com detalhes construtivos.  

Em meados dos anos 1930, o arquiteto “passou a cuidar exclusivamente de projetos; sob 

sua responsabilidade estavam a preparação de projetos completos e a fiscalização da obra, 

ficando a execução de competência de alguma construtora” (FICHER, 1995, p.76-77). Com 

isso, houve mudanças nos procedimentos projetuais do escritório, resultando em maior 

atenção aos detalhes, a fim de evitar falhas construtivas. Assim sendo, o arquiteto 

elaborava um repertório de detalhes – em colaboração com especialistas – que se repetiam 

em outros projetos, e eram eventualmente aperfeiçoados.  

Por vezes, Levi contratava especialistas com exclusividade, caso de Andrea Pestalozzi Melli, 



 

 

funcionário do escritório desde 1938, responsável pelo projeto estrutural das fundações 

deste projeto. Elaborou na escala 1/100 uma planta e duas seções dos blocos de 

contraventamento e na escala 1/200 uma planta de eixos para locação das colunas (termo 

utilizado na descrição da prancha). Detalhou ainda a armação de cada tipo da fundação na 

escala 1/20. O empenho de Pestalozzi proporcionou a coautoria no 1º estudo; no entanto, 

não foi permitido pelo IAB, por que ele era engenheiro civil, conforme consulta em fonte 

primária. Ausentou-se do escritório em 1946, mas existem pranchas assinadas por ele, 

datados do segundo semestre de 1952. 

Para Rino Levi era primordial consultar diferentes técnicos: médicos; administradores; 

enfermeiros; engenheiros; especialistas de estrutura, instalações elétricas, hidráulica, ar-

condicionado; e fornecedores dos equipamentos hospitalares, em virtude de interferências 

na estrutura. 

Neste projeto, Rino Levi trabalhou ainda com os engenheiros Osvaldo Moura Abreu e 

Waldemar Tetz para o projeto estrutural em concreto armado; o engenheiro Otávio 

Marcondes Ferraz para o projeto de instalações elétricas; Arthur Witiz para o projeto de 

instalação de cozinha e lavanderia; o Escritório Técnico de Instalações LEHFELD para o 

projeto de instalações hidrossanitárias (esgoto e água pluvial, água fria, gás, prevenção de 

incêndio e vapor). 

Para o projeto de elevadores, identificaram-se pranchas assinadas por Elevadores Atlas em 

30/09/1949 (esboço, planta e corte esquemático dos elevadores para macas e passageiros, 

desenho de montagem, planta da casa de máquinas, nas escalas 1/10, 1/20 e 1/50) e 

também pelo Escritório Técnico O.M.F. Este apresentou ainda pranchas para calefação, 

telefones e SPDA. Anteriormente, em fevereiro de 1945, Rino Levi fez um croqui com 

anotações referentes à capacidade dos elevadores, após um estudo de tráfego elaborado 

previamente pela Atlas, em que consta o tempo de 28 minutos para a desocupação total do 

edifício.  

Um documento de junho de 1946, assinado por C. Almirante J. Lomba, refere-se à 

ventilação e condicionamento de ar. Em fevereiro de 1952, a Sociedade Técnica em Ar 

Condicionado Starco S.A. assina outros dois documentos referentes ao mesmo assunto, 

com dados gerais e específicos (descrições, especificações e desenhos), revelando que o 

fornecedor acabou sendo substituído. 

O engenheiro Luís Carlos Berrini, responsável pelo levantamento planialtimétrico, na escala 



 

 

1/500, apresentou o estudo em duas plantas com curvas de nível, que auxiliou o arquiteto 

na elaboração da implantação do edifício na escala 1/200 (pranchas sem datas). 

Em parceria com a Companhia Brasileira Fichet & Schwartz Hautmont em 30/09/1952 são 

apresentados os cortes (vertical e horizontal) do quebra sol e janela de abrir, em duas 

pranchas na escala 1/1. No mês seguinte, em 06/10/1952, são elaborados detalhes de 

serralheria para janelas de correr, na escala 1/1 e 1/10; e na escala 1/100 janelas de abrir 

com quebra sol com módulo de 1,20m. Esse especialista projetava as esquadrias, mas as 

submetia a aprovação do arquiteto, que revisava os detalhes e elaborava uma prancha 

definitiva, como mostra a figura 50, assinada por Rino Levi.  

Figura 50 - Prancha de serralheria 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Outros detalhes relevantes – devido ao nível de detalhamento do projeto – são os do 

carrinho de transporte, prateleira em inox, porta saco de roupa suja, todos sem escala. 

Essa obsessão pelos detalhes fica evidente neste projeto, em que a maioria das pranchas 

consiste em detalhes, apresentados na escala 1/1 e 1/10. Mas apesar da quantidade e 

profundidade das informações apresentadas, o arquiteto intitula as pranchas como 

anteprojeto. 

Rino Levi prezava pelo rigor metodológico, pela funcionalidade e pela clareza construtiva. 

Para tanto, após o levantamento de dados, despendia um tempo maior na organização do 

programa e organograma (figura 51), para compreensão do funcionamento de cada seção 

e dos agrupamentos das atividades em ensino, assistência, documentação, administração; 

no estudo minucioso dos fluxos, por meio de recorrentes gráficos de circulação em planta 



 

 

parcial, como apresentado na figura 52, em que o arquiteto divide os fluxos no centro 

cirúrgico em pacientes casos normais, pacientes casos cirúrgicos, médicos e enfermeiras, 

estudantes, material cirúrgico; e na elaboração de uma perspectiva geral esquemática, que 

desde o início moldam a obra. Essa demora no desenvolvimento do projeto era 

compensada na elaboração do projeto, em razão de um raciocínio sequencial de soluções 

para problemas técnico-funcionais.  

Figura 51 - Organograma 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 



 

 

Figura 52 - Gráficos de circulação em planta no centro cirúrgico 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Na sequência, o arquiteto elaborava o estudo preliminar, quando utilizava perspectivas 

esquemáticas para distribuir as alas conforme as afinidades estudadas no organograma e, 

principalmente, no fluxograma (figuras 10 e 11, apresentadas anteriormente); e 

posteriormente elaborava as plantas baixas dos pavimentos, incluindo plantas parciais de 

diversas seções, e outras peças gráficas necessárias para o bom entendimento do projeto, 

como por exemplo as perspectivas ilustrativas. 

Outra perspectiva esquemática do 1º estudo (figura 53) revela a intenção de uma execução 

parcial – para viabilidade do projeto conforme os recursos disponíveis – dividindo o estudo 

em: construção somente da estrutura de concreto (ambulatório no 4º pavimento e direção 

médica e laboratórios no 5º pavimento, ambos no volume do ambulatório), sem 

fechamentos; construção da estrutura de concreto e as paredes externas, mas sem 

subdivisões e acabamentos (último pavimento do volume do ambulatório, o restante do 

volume transversal de ligação e todo o volume dos apartamentos); construção posterior 

(área de ensino, no volume do auditório, e administração, no volume transversal de ligação 

– representado pelas linhas tracejadas). 



 

 

Figura 53 - Perspectiva para execução parcial do 1º estudo 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Com informações cedidas pelo Dr. Joaquim Cabello Campos, Rino Levi elabora um texto e 

um croqui de estudo de fluxos específico para a seção de radioterapia, em que aprimora o 

layout e depois evolui para a apresentação de uma planta parcial. Situação semelhante 

ocorre com outras seções do hospital. 

Identificou-se por intermédio de ofícios e pranchas que as alterações realizadas no projeto 

ocorreram a pedido do setor médico da USP e dos especialistas, evidenciada pela troca de 

cartas com doutores, entre eles o Reitor da USP, Dr. Jorge Americano.  

Em documento de 14 de julho de 1952, assinado por Roberto César Cerqueira, referente à 

entrega do 3º estudo, composto de oito plantas do 1º ao 15º pavimento, endereçada ao Dr. 

Odair Pacheco Pedroso, professor de administração hospitalar na USP, há uma observação 

de que as modificações atendem aos pedidos do Dr. Odair, Prof. Raul Briquet e seus 

assistentes. 

Rino Levi fez também uma observação no memorial justificativo de que “as modificações 

introduzidas foram consequências do desenvolvimento de estudos e da colaboração de 

médicos, técnicos e especialistas”. É assinado por Levi e Roberto Cerqueira César, e 

contém a descrição do terreno com forte desnível de 21 metros e várias vias de acesso, a 

orientação solar e localização dos volumes, as circulações com “percursos independentes, 

claros e fáceis”, a organização dos serviços em médicos, didática, alojamentos, 

administrativos e admissão, serviços, estrutura e instalações e na sequência, o programa 



 

 

completo do hospital. Nota-se que foi redigido também em inglês, pois havia expectativa de 

divulgação em revistas internacionais. 

Em outra correspondência, sem data, Rino Levi relaciona os motivos que o levaram a 

atualizar o projeto da Maternidade da USP: redução de pessoal treinado (mão de obra), 

criação de centro residencial para as enfermeiras e redução do alojamento, necessidade de 

prever instalações para bebês prematuros de outros hospitais e evolução natural da 

medicina nesse processo longo.  

Os demais documentos consultados referem-se aos cálculos pertinentes a acústica do 

auditório, elaborados pelo arquiteto; orçamentos, tanto para a contratação de projetos 

complementares, maquete volumétrica, executada por Maquete Estúdio José Zanine 

Caldas e Cia., entre outros; quanto para estimativa de valores de materiais especificados. 

Há vários papéis com especificações e orçamentos da obra, bem como de comprovantes 

de pagamento de Walter Kneese, sem data; o que também acontece com as ferragens de 

Carvalho Meira S/A Comercial e Industrial. De dezembro de 1949, há alguns ofícios para 

prestação de serviço de Civilsan Engenharia Civil e Sanitário Ltda e de Artemio Furlan & 

Cia. Ltda.; valores para os vidros de Vidrasil S/A Comércio e Beneficiamento de Vidros e 

para os caixilhos de concreto pré-moldados da Neo-rex do Brasil Ltda. Posteriormente, em 

fevereiro de 1952, há registros de orçamentos de elementos pré-moldados (piso e caixilhos 

de concreto) e aspiradores de ar em fibrocimento. Do mesmo período, há croquis a lápis de 

detalhes no verso de um desses orçamentos, revelando que mesmo no final do processo 

projetual existia preocupações com as soluções construtivas específicas. 

Outra dessas correspondências referia-se à contratação de Rino Levi para a fiscalização 

técnico-artística da obra. 

Sobre o levantamento de custos, Levi (1948, p. 2) afirma que “a fim de enquadrar 

concretamente o problema, convém elaborar-se uma previsão das despesas, incluindo o 

custo da obra, o aparelhamento, os móveis e manutenção predial”. Assim sendo, Rino Levi 

elaborou diversas listas quantitativas e orçamentárias, como a relação de equipamentos 

para o serviço de nutrição e dietética e a relação de peças referentes a marcenaria e 

carpintaria, demonstrando sua precisão com o planejamento dos ambientes. Memoriais 

descritivos também foram elaborados pelo Escritório Técnico de Instalações LEHFELD para 

as instalações hidrossanitárias (água fria, gás, prevenção contra incêndio e vapor, esgoto e 

águas pluviais), pelo Escritório Técnico O.M.F. Ltda para os elevadores, calefação, 

telefones e SPDA e pela Sociedade Técnica em Ar Condicionado Starco S.A. com dois 



 

 

documentos, de dezembro de 1952, repletos de informações gerais e específicas para 

ventilação e condicionamento de ar. 

Ao final do desenvolvimento do 2º estudo, em 26/09/1949, Rino Levi informou ao 

contratante os trabalhos executados até o momento e requisitou o pagamento dos 

honorários atrasados. 

Apesar da repercussão dentro e fora do país – ganhou o prêmio para projeto de Edifício de 

Uso Público na 1ª Bienal de São Paulo em 1951 – o projeto não foi construído, apesar dos 

esforços em 1956 para a execução parcial de uma atualização do 3º estudo, conforme o 

quadro de áreas para a construção da primeira etapa, em que modifica o 4º e 5º 

pavimentos, eliminando 1.467,00 m² do total de 22.263,00m² projetados (figura 54).  

Figura 54 - Estudo para execução parcial do 3º estudo 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Rino Levi recebeu uma carta do contratante parabenizando-o pela grandeza do projeto e 

encaminhou, em 11/05/1956, para o Prof. Dr. Joaquim Onofre Araújo3, todas as pranchas 

definitivas, o orçamento final da obra e uma lista completa com as publicações do projeto 

no Brasil, em Nova York e Munique, para as quais enviou cartões de agradecimentos.  
                                                 
3 Especialista em Obstetrícia e Puericultura Neonatal 
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2. VERTICALIZAÇÃO E O DIÁLOGO COM O LOTE NA CIDADE 
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (1958-1960) 

A abordagem adotada no projeto da Maternidade da USP é desenvolvida, num segundo 

momento, em uma série de projetos em que lotes menores e localizados em contextos 

urbanos consolidados, que sugerem e impõem soluções verticalizadas, intimamente 

conectadas ao sistema viário. 

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein lançou a pedra fundamental do 

hospital em 1958, num terreno doado pela Senhora Ema Gordon Klabin. Em 1969, foi 

inaugurado o Ambulatório da Pediatria Assistencial, com a finalidade de proporcionar 

assistência médica e social aos desprovidos de recursos. O Hospital foi oficialmente 

inaugurado em 28 de julho de 1971, com a presença de várias pessoas ilustres e, entre 

elas, o filho de Albert Einstein, Hans Albert Einstein, que doou um cheque e o relógio de 

seu pai para colaborar com a construção do hospital idealizado pelo Dr. Manoel Tabacow 

Hidal em 1955, e que foi fruto de concurso fechado organizado pelo Instituto dos Arquitetos 

do Brasil (HOSPITAL ALBERT EINSTEIN). 

O projeto foi objeto de dois estudos, sendo o primeiro elaborado pelo Escritório Rino Levi 

Arquitetos Associados e que foi descaracterizado pela sociedade comanditária e pela 

empresa de construção, sem a aprovação do arquiteto (BRUAND, 2005, p. 251). 

Tanto no acervo na Biblioteca da FAU/USP, quanto no livro de Anelli, Guerra e Kon (2001), 

há diversos desenhos e imagens – disponíveis parcialmente – referentes às duas versões 

do anteprojeto, sendo que o segundo foi executado. Pranchas datadas de abril de 1958 

referem-se ao 1º estudo, enquanto pranchas assinadas em 1959 e 1960 referem-se ao 2º 

estudo. 

2.1. Composição do volume 

No 1º estudo (figuras 55 e 56), o arquiteto dispõe, inicialmente, dois volumes retangulares 

de modo ortogonal no terreno, separando de um lado o acesso principal e o acesso 

independente para o auditório, por meio da criação de uma via interna; e de outro lado os 

acessos de pronto-socorro e necrotério, marcados por uma marquise ondulada, e o acesso 

de serviços e funcionários na extremidade direita. Nota-se ainda, uma grande área 

ajardinada no térreo – ideal para expansão do hospital – e no terraço localizado no topo do 

volume mais baixo, para aproximação dos usuários com a paisagem. 



 

 

Figura 55 - Vista aérea da Maquete volumétrica (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 56 - Vista do acesso principal na maquete volumétrica (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

No 1º estudo (figura 57), o volume horizontal, paralelo à rua secundária, recebe e distribui 

os acessos secundários (médicos e subalternos, pronto-socorro e necrotério) por essa 

mesma rua, e possui 4 pavimentos. No volume vertical, disposto ortogonalmente, uma 

saliência marca a circulação vertical (elevadores, escadas, dutos), e possui 14 pavimentos, 

começando pelo 2º pavimento, em decorrência do desnível do terreno. 

Figura 57 - Distribuição funcional (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Assim sendo, os agrupamentos afins são definidos a partir de um fluxograma (figura 58), 

em que os ambientes são colocados lado a lado no volume horizontal com a recepção e 

elevadores localizados no centro (com estes últimos conectando os dois volumes), 

distribuindo os fluxos para os pavimentos pelos seus eixos médios, com duas escadas nas 

extremidades do volume dos apartamentos. Dessa forma, a organização funcional interna é 

revelada no aspecto externo e os esquemas da estrutura e das instalações se tornam mais 

singelos. 

É primordial no fluxograma a divisão dos fluxos em: serviços, público e médicos. O 

primeiro, especificamente de materiais, enfermeiras e auxiliares, possui acesso no 1º 

pavimento com a distribuição de materiais diretamente para o almoxarifado ou para a 

cozinha e lavanderia no mesmo pavimento, ou para distribuição nos outros pavimentos 

através do elevador de serviço. O segundo, com acesso no 2º pavimento, direciona-se à 

direita para consultas ou à esquerda para hospitalização. Mais adiante nesse mesmo 

pavimento, na administração, há um acesso exclusivo para os médicos rumo ao 

ambulatório ou aos outros pavimentos. 



 

 

Figura 58 - Fluxograma com esquema de circulação (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

No 2º estudo (figuras 59 e 60), Levi agrupa todos os usos em um grande volume vertical de 

15 pavimentos (com acréscimo de um pavimento), totalizando 20.666,50m², com os 

ambientes de apoio aos apartamentos (plantão, estar público, elevadores, dutos, escadas), 

localizando-se em um volume saliente na fachada posterior. Os serviços auxiliares, 

ambulatório, administração, auditório, separados dos pavimentos, que abrigam os 360 

leitos, por um solário intermediário no 4º pavimento, gerando volumes separados, em 

parte, por pilotis. Com o abandono da disposição em ”T”, alcança-se uma maior 

compactação do programa, em que a circulação vertical continua centralizada, mas não é 

mais aparente, e a circulação horizontal dos pavimentos destinados aos apartamentos está 

voltada para a rua secundária, entre eles e o volume saliente. 

Figura 59 - Vista frontal (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 60 - Vista dos fundos (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

No 1º estudo, o volume mais baixo abriga, no pavimento térreo (figura 61), o vestiário de 

auxiliares e enfermeiras ao lado do acesso de funcionários e em frente ao ponto, um 

grande almoxarifado, cozinha e refeitório para auxiliares, lavanderia, ambientes para o 

necrotério e pronto-socorro e, por fim, instalações (caldeiras, incinerador de lixo, cabine 

elétrica, usina do ar condicionado, caixas d’água, oxigênio). 

Figura 61 - Planta do pavimento térreo (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

O 2º pavimento tem seu acesso principal pela avenida e acomoda o ambulatório, 

administração e auditório. O 3º pavimento abriga os serviços auxiliares, partos e cirurgia. 

No 4º pavimento (figura 62), o terraço (jardim sobre laje) é dividido em partes por três 

volumes (residência de médicos, residência de estudantes e biblioteca, refeitório e estar) 

interligados por uma extensa circulação, que é interceptada pelo volume de circulação 

vertical. Já no volume vertical, o 2º pavimento abriga o ambulatório e os consultórios 



 

 

particulares, seguidos de dois pavimentos para a maternidade, um pavimento para 

atendimento gratuito, sete pavimentos para enfermaria, um pavimento para casos crônicos, 

e, por fim, o solário no 14º pavimento.  

Figura 62 - Planta baixa do 4º pavimento (terraço) no 1º estudo 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

A figura 63 mostra o layout do pavimento tipo no volume vertical, com quartos de um 

módulo de um lado, apoio de outro (reuniões médicos, sala de curativos, copa, roupa 

limpa, posto de enfermagem, sala para ar condicionado, depósito, sala de estar para 

funcionários e depósito de macas) e circulação central, com larguras desiguais. Entre a 

circulação e os quartos têm-se os banheiros e dutos de ventilação, e os elevadores 

destacam-se volumetricamente do conjunto. 



 

 

Figura 63 - Planta baixa do 6º ao 13º pavimento (enfermarias) no 1º estudo 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No 2º estudo, o auditório é deslocado para a extremidade esquerda no terceiro pavimento 

(por onde se dá o acesso principal), com um acesso independente para o foyer do 

auditório (além do acesso pelo corredor do setor administrativo), e é eliminado o acesso 

exclusivo para médicos neste pavimento. No centro do volume, encontra-se a recepção 

para admissão de pacientes, em frente aos elevadores, que dão acesso a uma circulação 

central; e também as salas administrativas (conselho, direção clínica, superintendência, 

contabilidade, dentre outros). Na extremidade direita desse pavimento encontram-se os 

consultórios clínicos, gerais e especializados (oftalmologia, otorrinolaringologia), além de 

dentista (figura 64). 

Figura 64 - Planta do terceiro pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Entretanto, no 5º pavimento apesar da manutenção da estrutura, a circulação não é linear e 

sim sinuosa, devido à disposição dos ambientes no centro obstétrico, em virtude da 

necessidade de uma circulação limpa nesse setor, locada junto à fachada SO (figura 65). 

Na outra extremidade do volume tem-se o centro cirúrgico, com compartilhamento dos 

centros de material e de recuperação de pacientes. 



 

 

Figura 65 - Planta baixa do 5º pavimento no 2º estudo 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Nota-se que o arquiteto desloca o terraço com floreiras para o 6º pavimento e agrupa os 

ambientes no centro, com um terraço de cada lado, sendo um próximo à biblioteca e outro 

anexo ao restaurante, proporcionando espaços livres diferenciados sem interferências 

(figuras 66). 

Figura 66 - Planta baixa do 6º pavimento (terraço) no 2º estudo 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Quanto aos apartamentos, a figura 67 mostra a configuração do pavimento tipo, com os 

quartos de um módulo ou as enfermarias com dois módulos, e circulação longitudinal, 

entre apartamentos e apoio (posto de enfermagem, exaustão estar para 

pacientes/acompanhantes), ligada à circulação vertical (elevadores público e de serviço) ao 

centro. 

Figura 67 - Planta baixa do 8º pavimento (enfermarias) no 2º estudo 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 



 

 

2.2. Sítio 

Rino Levi tira partido da topografia e explora a declividade do terreno, como fez no projeto 

da Maternidade da USP. 

Em um terreno de esquina na Vila Morumbi, em São Paulo, com 9.127,00m², Levi analisa, 

para a implantação do edifício, o entorno e a orientação solar e ventos dominantes à SE, 

em especial para as enfermarias (figuras 68 e 69). Contudo, percebe-se uma evolução na 

representação gráfica, pois agora o arquiteto apresenta o diagrama da carta solar em seu 

estudo. Assim a insolação dá-se das 9:15h às 17:16h no solstício de inverno, das 10:40h às 

18:00h no equinócio, das 12:00h às 16:44h no solstício de verão. 

Em relação à ocupação de 23,2% do terreno e à disposição dos volumes em função do 

perfil do terreno, aproveita-se as curvas de nível 790 a 792 para a locação do volume mais 

baixo e através da rua interna acessa-se os consultórios (no térreo do volume de 

apartamentos) entre os estacionamentos (figuras 70 e 71).  

Figura 68 - Estudo da orientação solar (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Figura 69 - Estudo dos ventos dominantes (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 70 - Ocupação do terreno (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Figura 71 - Disposição dos blocos em função do perfil do terreno (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

O relevo condiciona a disposição dos volumes de tal maneira que, no 1º estudo, o volume 

dos apartamentos começa no 3º pavimento, devido ao desnível do terreno, com tráfego de 

veículos embaixo, ao lado das salas de consultas, conforme a figura 72. 

Os acessos ocorrem no térreo (pela rua secundária) para materiais e auxiliares, necrotério e 

pronto-socorro, com os dois últimos acessos sob uma longa marquise em forma ondulada; 

e no segundo pavimento (por meio da avenida), sendo este o principal acesso destinado 

aos médicos, à hospitalização ou consultas, e para auditório, com acesso independente 

pela extremidade direita.  

Observa-se ainda, a movimentação de terra realizada para acomodar tal disposição, como 

o corte para a locação do almoxarifado e o nivelamento no setor de consultas; além do 

formato do pilar no volume do ambulatório, que reaparece nos pilares do terraço, no 4º 

pavimento (figura 73). 



 

 

Figura 72 - Corte transversal no volume horizontal (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 73 - Corte transversal no volume vertical (1º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No 2º estudo, o arquiteto prevê projeção de 2.122,00m² e 7.005,00m² de área livre para 

jardins e expansão do hospital. Esta é iniciada em 1989 com o edifício Manoel Tabacow 

Hidal, cuja autoria não é do Escritório Rino Levi Arquitetos Associados. 

Conforme as figuras 74 e 75, os setores de necropsia e instalações mecânicas estão 

locados no térreo (após o arquiteto prever o corte de terra e nivelamento com a rua 



 

 

secundária), o 2º pavimento (sem acesso externo) contém ambientes como a cozinha, e o 

3º pavimento abriga os acessos, marcados por uma marquise voltada para a fachada SO. 

O arquiteto engloba todas as atividades em um volume único, recuado, que contém 

subvolumes, aumentando em um pavimento o desnível entre os acessos principal e 

secundário, que passa a totalizar 6,10m.  

Nota-se ainda que o 6º pavimento é uma transição entre o volume inferior, que abriga os 

serviços, e o volume dos apartamentos, e que este obedece a restrições construtivas, como 

por exemplo a altura máxima do gabarito, estabelecendo uma relação harmônica com o 

tecido urbano. Evita-se, dessa forma, os apartamentos voltados para a fachada NO, 

passando-os para SO, e o deslocando setor de serviços a NE. Ou seja, antes o volume 

principal estava com a fachada voltada à avenida principal, agora perpendicular a ela, com 

grande fachada de “fundo” (serviço) voltada à rua secundária, e grande recuo entre a 

fachada de “frente” (dos apartamentos) e o terreno vizinho. 

Figura 74 - Corte transversal (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Figura 75 - Corte longitudinal (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

2.3. Flexibilidade na planta 

No 1º estudo, a flexibilidade da planta permite o arranjo de vários layouts, como mostra a 

planta parcial de uma prancha de 10 de abril de 1958, em que há anotações a lápis 

referentes às áreas mínimas por leito de acordo com três autores: para Rosenfield de 

4,422m (125 a 275 leitos), para Anchor d’Anjourd de 3,865m (200 leitos) e para Neufert 

4,98m (111 leitos). 

A partir disso, Levi define o módulo de 7,20 x 7,85 m, que divide de quatro maneiras 

diferentes, de acordo com a figura 76, em que apresenta uma planta parcial do pavimento 

tipo: um apartamento de luxo (em que um módulo de 3,60 m abriga o quarto e o outro 

módulo de 3,60 m abriga a sala de estar), um apartamento de seis leitos (junção dos dois 

módulos de 3,60 m), um apartamento de dois leitos (em um módulo de 3,60 m) e um 

apartamento de um leito e acompanhante (em outro módulo de 3,60 m), ou dois 

apartamentos de três leitos (em cada módulo de 3,60 m), com leitos sempre separados por 

uma cortina. 

Sendo assim, o pavimento tipo desse estudo contém sete módulos de 7,20 m de largura, 

com banheiro e lavatório de comadre, ao lado dos dutos de ventilação que possuem 

painéis de inspeção voltados para uma circulação central, com ambientes de apoio e posto 

de enfermagem em frente, com 5,00 m de comprimento). 



 

 

Figura 76 - Estudos de layout para um mesmo módulo (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No 2º estudo, a planta flexível abriga usos afins em diferentes layouts. Sendo assim, a figura 

77 revela a disposição dos pilares no terraço do 2º estudo, em que os pontos amarelos 

indicam os pilares que morrem nesse pavimento e os pontos vermelhos representam os 

pilares que seguem no volume superior. Além disso, a linha tracejada indica a projeção do 

volume dos apartamentos e a linha contínua indica a projeção do volume de embasamento. 

Percebe-se que os pilares estão dispostos de tal maneira que permitem uma circulação 

central no volume inferior e uma circulação lateral no volume superior, sendo sua 



 

 

continuidade ou não, determinantes para a delimitação de volumes/espaços de setores 

inteiros do hospital, em uma concepção extremamente direta e objetiva. 

Figura 77 - Esquema da distribuição dos pilares no 6º pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Para potencializar ainda mais a flexibilidade em planta, Levi mantém a possibilidade de 

paredes divisórias em todos os montantes, conforme mostra a figura 78, com os cortes das 

divisões no corredor, entre berçários e entre berços, mostrando um peitoril de 1,20m e 

vidro transparente até o teto, feito com material acústico e que recebe ora insuflamento, ora 

lustre embutido, conforme respectivos projetos. 

Figura 78 - Detalhes das divisões entre ambientes 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

2.4. Flexibilidade na fachada 

No 1º estudo, a flexibilidade também se demonstra de maneira plástica nas superfícies dos 

volumes, para as quais Levi especifica pastilhas de porcelana nas cores branca, amarela e 

vermelha, além de quebra-sóis de concreto nos dois volumes, especificamente nas 

fachadas NO do volume dos apartamentos e NE e SO do volume horizontal, e caixilhos de 

ferro na fachada SE do volume dos apartamentos (figuras 79 e 80). 



 

 

Figura 79 - Fachada sobre a rua principal (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 80 - Fachada oposta à rua principal (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

No embasamento, o arquiteto trabalha plasticamente a fachada no 1º estudo com painéis 

fechados e revestimento em pastilhas cerâmicas, como mostra a figura 81 com os 

retângulos lisos, indicando fechamentos nos serviços auxiliares, cozinha e auditório, nessa 

sequência. 

Esse tratamento permanece no 2º projeto, mas muda de local devido ao novo rearranjo, 

acrescentando esses painéis na circulação limpa do centro cirúrgico, no centro obstétrico e 

nas salas de cirurgia no 5º pavimento, e nos laboratórios, banco de sangue, e raio-x no 4º 

pavimento. 

Figura 81 - Fachada voltada para a rua secundária (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No 2º estudo (figuras 82, 83 e 84), Levi mantém a especificação das pastilhas de porcelana 

nas cores branca, amarela e vermelha; indica quebra-sol de concreto nas fachadas SO, no 

volume inferior e NE, na sobressalência do volume superior; quebra-sol de fibrocimento na 

fachada NE do volume inferior, caixilhos de ferro entre os elementos de concreto na 

fachada correspondente aos apartamentos.  

Outras estruturas em concreto, como pilares e caixilhos pré-moldados, aparecem sem 

revestimento (reboco penteado). No setor de instalações (térreo), há elementos cerâmicos 

vazados e muro de arrimo em pedras aparentes. 

Observa-se também a marquise que delimita o acesso principal e para o auditório, com 

uma cobertura para cada entrada, e um design coerente com os trinta e quatro pilares (em 

pilotis) no terraço (6º pavimento) e com a empena cega em reboco penteado na fachada 

lateral SE. 



 

 

Figura 82 - Fachada lateral – SE (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 83 - Fachada frontal – SO (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 



 

 

Figura 84 - Fachada fundos – NE (2º estudo) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

2.5. Soluções Construtivas 

O auditório insere- se no volume retilíneo, tanto no primeiro quanto no segundo estudo, e o 

seu tratamento acústico é realizado por meio de duas paredes diagonais dentro do 

ambiente (faixas refletoras) e pelo formato de forro. Nota-se que acima do forro, há vigas 

espessas cortadas por dutos horizontais (plenum) para insuflamento do ar condicionado e 

uma abertura contínua no fundo para o foco da máquina de projeção (figura 85).  

Figura 85 - Corte do auditório (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Atenta-se também, para a parede dupla com isolante acústico tipo “Eucatex” ou similar, 



 

 

situação em que a parede interna tem estrutura independente sem amarração com a 

parede externa. Desse modo, o volume do auditório é inserido no volume horizontal e 

possui espaços residuais entre eles, diferente da solução apresentada no projeto para a 

Maternidade da USP, quando o volume exterior (forma) correspondia exatamente ao 

volume interior (espaço) (figura 86). 

Figura 86 - Corte da parede dupla no auditório (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Na figura 87, observam-se os dutos horizontais abaixo do banheiro para a instalação de 

tubulações, sob as quais se encontram lajotas pré-moldadas; bem como dutos verticais, 

indicados em corte pelo duto de ventilação mecânica com revestimento acústico (Eucatex) 

e pela vista da porta de alumínio para inspeção. Quanto ao duto de roupa suja, permanece 

a solução utilizada no projeto da Maternidade da USP. Formam-se, assim, os volumes 



 

 

intersticiais do hospital, que viabilizam a disposição dos volumes (espaços) internos, 

definidos pela malha estrutural e as diversas possibilidades de layout e disposição de 

divisórias, em especial as instalações sanitárias localizadas entre a circulação longitudinal e 

os apartamentos em si. 

Figura 87 - Corte no banheiro (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 

Outra peculiaridade deste projeto, é o jardim sobre laje no 6º pavimento do 2º estudo. O 

arquiteto especifica as espécies das plantas com seus nomes científicos, os portes 

indicados, as cotas de plantio, o tratamento construtivo das floreiras, a drenagem e 

impermeabilização, e o uso de placas de concreto pré-moldadas para o piso deste 

pavimento com acabamento em lajotas de arenito (figuras 88 e 89). 

Figura 88 - Planta e corte do jardim sobre laje no 6º pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Figura 89 - Planta e corte do jardim sobre laje no 6º pavimento (2º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Para o tratamento da cobertura, além da laje impermeabilizada em parte do terraço no 6º 

pavimento, tem-se nas demais áreas telha de fibrocimento com platibanda de 65 cm de 

altura com calha, rufo e contra rufo de cobre, em oposição à previsão extensiva de laje 

impermeabilizada no projeto da Maternidade da USP. Não há presença, neste projeto, de 

iluminação zenital.  

Para a fachada NE, no volume saliente dos apoios aos apartamentos, o arquiteto trabalha 

com placas de concreto pré-moldado verticalmente dispostas a cada 60 cm (com 

dimensões diferentes em planta e executados com as mesmas dimensões), conforme 

planta, corte e elevação nas figuras 90 e 91.  

Figura 90 - Vista das placas de concreto pré-moldado na fachada NE 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

 
Figura 91 - Detalhamento das placas de concreto pré-moldado na fachada NE  

(planta, elevação, corte) 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Na fachada SO do volume inferior, no 2º, 3º, 4º e 5º pavimentos, os caixilhos são 

basculantes, sendo compostos por três folhas em vidros transparentes com um fecho 

cromado e peitoril de 1,00 m em vidro aramado, que bascula somente para limpeza; 

compondo um painel de vidro de 2,60 m no 3º e 4º pavimento, e de 2,90 m no 2º 

pavimento. 



 

 

Possuem placas quebra sol em todos os montantes na face dos acessos principais, a cada 

1,20 m, e intercaladas na face dos acessos de serviço (figura 92). 

Figura 92 - Caixilhos basculantes na fachada SO (2º ao 5º pavimento) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

No centro cirúrgico, há quebra-sóis móveis – de 1,20 m de largura – dispostos em quatro 

lâminas de alumínio – de 40 cm de comprimento – fixadas em uma placa de concreto de 50 

cm, distantes a 43 cm da alvenaria. 

Com o eixo da primeira lâmina a 1,65 m do piso acabado e o eixo da penúltima lâmina 

próximo ao teto, observa-se que o sistema adentra no alinhamento do duto acima do forro, 

ou seja, a esquadria é menor que o brise. 

São acionadas por uma manivela manual localizada abaixo da esquadria, que aciona todos 

os quebra-sóis da mesma sala. 

Na prancha de detalhamento, com desenhos nas escalas 1/20 e 1/1, o arquiteto indica a 

quantidade total de 39 peças (para o 5º pavimento) e solicita a instalação de um caixilho 

com o quebra-sol na obra para teste de funcionamento (figuras 93 e 94). 



 

 

Figura 93 - Quebra-sóis de alumínio no centro cirúrgico em planta, corte e elevação (5º pavimento) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 



 

 

Figura 94 - Zoom do quebra sol móvel 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

O caixilho na fachada SO, no lado dos acessos principais, protege os apartamentos com 

uma folha maxim-ar e uma folha basculante, acima do trilho da persiana. A figura 95 mostra 

a prancha de modificação deste detalhe, em corte, para atender uma solicitação do 



 

 

calculista, evidenciando que Levi prevê os sistemas e depois os ajusta conforme indicação 

do especialista. 

Figura 95 - Modificação do detalhe construtivo na fachada dos quartos 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 

2.6. Procedimentos de representação 

A perspectiva apresentada anteriormente na figura 57 demonstra que o Escritório Rino Levi 

Arquitetos Associados elabora um modo de representação, em que os usos são agrupados 

de modo mais direto e preciso, resultando em uma configuração do tipo “Lego”  

Na sequência o arquiteto trabalha com a perspectiva volumétrica (figura 96), em que 

apresenta as superfícies dos volumes, por meio de superfícies lisas ou brises de concreto 

ou caixilhos de ferro. 



 

 

Figura 96 - Perspectiva ilustrativa na rua secundária (1º estudo) 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Apresenta ainda perspectivas ilustrativas, como as figuras 97 e 98, em que aprimora sua 

representação gráfica, com a vegetação do entorno e escala humana; e ilustra também o 

acesso principal e detalhes de fachada ou construtivos, como a forma dos pilares (figura 

98). 

Figura 97 - Perspectiva ilustrativa vista do acesso 
principal (1º estudo) 

Figura 98 - Perspectiva ilustrativa no 2º 
pavimento (1º estudo) 

  
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Outra diferença notável é a inserção de diversas listas nas pranchas, como as de materiais 

e equipamentos indicadas na figura 99, antes restritas aos memoriais em A4. 

Rino Levi também apresentou listas incompletas, isto é, relações prévias que deveriam ser 

substituídas após consulta aos especialistas. 



 

 

Figura 99 - Lista de materiais e equipamentos na prancha 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Neste projeto, Levi trabalhou em parceria com os arquitetos Roberto Cerqueira Cesar, José 

Roberto Carvalho Franco, Jorge Wilheim e com os engenheiros Aron Kogan, Adolfo 

Krakoschansky, João Domingos de Toledo Piza. Para assuntos médicos, consultou os 

doutores José Nemirovsky, Manoel T. Hidal, Kurt Klotzel, Mario Raphael Buzzoni. 

Todos estes profissionais assinaram uma ata de reunião, em 04 de maio de 1960, em que 

trataram de diversos assuntos. Aprovaram a previsão de sistema de duas caldeiras (sendo 

uma de reserva) conjugados com 6m² de superfície de aquecimento, produzindo 1500kg 

de vapor por hora, recomendada pelo Dr. Homero Lopes. Pontos de vapor na lavanderia, 

cozinha, centro cirúrgico, lavadores de comadres, laboratórios, farmácias e um ponto na 



 

 

bancada do auditório. Eliminaram pontos de ar comprimido no centro cirúrgico e 

acrescentaram no banco de sangue, laboratório, oficina e bancada do auditório. 

Estabeleceram a criação de uma central de vácuo no andar do centro cirúrgico. Definiram a 

instalação de central de oxigênio (sistema de válvulas, sem torneiras, com canalizações 

tanto quanto possível externas) para cada sala do centro cirúrgico, berçários (normal, 

prematuros e suspeitos), centro obstétrico, banco de sangue, salas de recuperação, 

pronto-socorro, quartos. Decidiram instalar quatro aparelhos de raios-X, gerador de 

emergência e uma central de calor e frio de ar condicionado para o centro cirúrgico, centro 

obstétrico, berçário, sala de operações, auditório; além de outras questões relacionadas à 

sinalização e iluminação, como a eliminação de luz no teto dos quartos. 

O Escritório Rino Levi Arquitetos Associados consultou para o planejamento da lavanderia a 

empresa Castanho e Filhos S. A. Comércio e Indústria, que elaborou um layout para 

suportar a capacidade de 1744 kg/dia. 

Como citado anteriormente, a Eucatex S. A. Indústria e Comércio foi consultada para o 

tratamento acústico, conforme prancha assinadas em 14 de outubro de 1960, na escala 

1/50. 

No acervo disponível não há demais registros, em documentos ou pranchas, dos 

especialistas consultados para os demais serviços complementares.  

Conclui-se que neste momento, Rino Levi consolida os critérios, diretrizes e procedimentos 

de trabalho, adquirindo na sequência uma maior relação com a natureza e a paisagem. 
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3. A HORIZONTALIDADE DOS VOLUMES PAVILHONARES E A 
RELAÇÃO COM A NATUREZA E A PAISAGEM 

HOSPITAL GERAL EM MAIQUETIA (1959) 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EM RIO CLARO (1960) 

O desenvolvimento dos projetos hospitalares na Venezuela foi possível graças à boa 

relação dos dois países na época e a notável reputação de Levi. Depois de um longo 

período de ditadura, restabelecia-se a democracia em 1958 (um ano antes da contratação 

de Rino Levi), com a posse de Rómulo Ernesto Betancourt Bello (1908-1981), um dos mais 

importantes políticos venezuelanos do século XX, que governou o país entre 1959 e 1964 

(VENEZUELATUYA).  

Sob essas circunstâncias, houve investimento na infraestrutura rodoviária, de saúde e 

educação, impulsionado pela produção de petróleo e que durou até outubro de 1973, com 

a crise do petróleo (COMUNICAÇÃO SOCIAL DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 

CIÊNCIAS HUMANAS DA USP). 

No Brasil, Levi aproxima-se do setor público, expandindo os limites da sua arquitetura, 

alcançando o conjunto de iniciativas de infraestruturação do território de São Paulo 

efetivadas durante a vigência do PAGE – Plano de Ação de Carvalho Pinto (1959/1963). 

Este plano estabeleceu diretrizes para a promoção de infraestrutura e de equipamentos 

públicos, redesenhando de forma expressiva o território, constituindo-se uma experiência 

inovadora na política pública brasileira, no qual planejamento de governo e arquitetura 

moderna se entrecruzaram, dando sentido à função social da arquitetura. 

As obras do PAGE fazem parte da formação do processo de afirmação da arquitetura 

moderna paulista, contribuindo com numerosa produção edificatória e permitindo a 

participação de arquitetos não pertencentes ao funcionalismo público, que com uma visão 

modernista acabaram por modificar a linguagem arquitetônica dos equipamentos públicos, 

gerando um significativo patrimônio cultural e equilibrando o desenvolvimento do interior 

com a região metropolitana de São Paulo. Os projetos concebidos por Rino Levi para a 

Venezuela e o governo do estado de São Paulo, neste período, apresentam um 

pensamento projetual e uma linguagem semelhante àqueles anteriormente realizados, ao 

mesmo tempo em que, agora, o arquiteto segmenta e distribui os volumes no lote (que 

possui uma dimensão maior que os dos prédios anteriores) de maneira distendida. 

Capello (1998, p. 1) afirma que “Rino Levi foi um dos arquitetos do movimento moderno 

brasileiro que mais entendeu a função da vegetação e sua relação com a arquitetura 



 

 

moderna”, integrando interior e exterior. Assim nestes projetos hospitalares, os volumes são 

interligados por circulações e cercados por jardins, aproximando pacientes e funcionários 

da natureza. 

3.1. Composição do volume 

No projeto do Hospital Geral de Maiquetia (figura 100), o arquiteto dividiu o programa em 

volumes paralelos: volume 1 (consulta externa); volume 2 (apoio, com radioterapia, 

fisioterapia, laboratórios, banco de sangue); sobreposição dos volumes 3 (emergência); 

volume 4 (admissão); volume 5 (cirurgia); volume 6 (hospitalização com 400 leitos), sendo 

os três últimos volumes separados por pavimentos em pilotis; volume 7 (serviços); volume 

8 (instalações mecânicas e vestiários dos subalternos); volume 9 (estacionamento em 

pilotis, abaixo dos volumes 7 e 8, com acesso pela rua à direita); volume 10 (residências), o 

qual encontra-se deslocado dos demais volumes. Dessa forma, têm-se os vários volumes 

horizontais de um pavimento com aberturas para jardins e circulações iluminadas 

zenitalmente.  

Figura 100 - Perspectiva esquemática do Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Percebe-se, ainda, que a saliência no volume 6, representada pela linha tracejada 

vermelha, revela a circulação vertical do volume da hospitalização, que adentra nos 

volumes 4 e 5, situando-se no eixo do espaço de circulação horizontal, que liga os diversos 

volumes, separando usos como vestiário e restaurante, no volume 4; e cirurgia e 

obstetrícia, no volume 5. Observa-se que este grande eixo liga os volumes ortogonalmente, 

em níveis diferentes, sendo que sua ligação se dá pelos meios de circulação vertical. 

Destaca-se o auditório (indicado pela linha azul), localizado no volume 4, que resgata a 



 

 

forma utilizada pelo arquiteto no projeto da Maternidade da USP (figuras 101, 102, 103 e 

104). 

Figura 101 - Implantação do Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 102 - Planta baixa do volume de hospitalização do Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

 

Figura 103 - Planta baixa do volume de cirurgia do Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 104 - Planta baixa do volume de admissão do Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Tal disposição deve-se também à iluminação zenital presente nos volumes 1, 2, 4, 5, 7, 8; o 

que no caso dos volumes 4 e 5, coincidem com eixos de circulação horizontais e 

dependem da inserção de pilotis entre esses volumes que estão dispostos um sobre o 

outro em decorrência dos fluxos.  

Na sequência, Levi evolui para uma distribuição ainda maior dos volumes no sítio, no 

Hospital Psiquiátrico de Rio Claro (1962), adquire, assim, dimensões de um verdadeiro 

complexo hospitalar, composto por dezesseis volumes, cada um abrigando com 

exclusividade os seguintes usos: tratamento prolongado masculino, tratamento prolongado 

feminino, psiquiatria infantil, tratamento intensivo masculino, tratamento intensivo feminino, 

medicina e cirurgia, centro cirúrgico, ambulatório e serviços auxiliares, administração e 

residência médicos, entrada, serviços gerais, restaurante e recreação, cinema, necrotério e 

anatomia patológica, residências dos auxiliares e residências do pessoal graduado. O 

hospital conta ainda com dois setores (esportes e parque infantil) próximos aos volumes 

das internações.  

Os volumes são térreos, exceto os volumes 4 (tratamento intensivo feminino), 5 (tratamento 

intensivo masculino) e 9 (administração e residências médicos), que com dois pavimentos, 

aproveitam o desnível do terreno (ver cortes apresentados mais à frente, nas figuras 116, 

117 e 118).  

As articulações entre os vários volumes e setores se dão através de espaços de circulação 

totalmente independentes, parecidos com longas marquises, por meio dos quais, o 

arquiteto assume controle pleno dos fluxos, ao mesmo tempo em que lhes conferem 

caráter semelhante à de uma estrutura urbana. 

O hospital conta com um total de 1026 leitos em uma estrutura de 27.109m², sendo 328 

para tratamento prolongado e 126 para tratamento intensivo, para cada sexo, 58 para 

psiquiatria infantil e 60 para medicina e cirurgia.  

A maquete permite melhor visualização da implantação do complexo hospitalar no sítio, 

com vista dos acessos e ajustes da volumetria conforme a topografia do local.  

Nota-se que estes volumes estão assentados no sentido noroeste-sudeste e sudoeste-

nordeste e que o complexo possui uma portaria no volume 14, denominado necrotério e 

anatomia patológica, mas a entrada situa-se dentro do terreno no volume 10, denominado 

entrada, onde localiza-se a sala de ponto, de informações e a espera (figura 105). 



 

 

Figura 105 - Maquete do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Observa-se nas figuras 106, 107, 108 e 109 que a partir do acesso principal, entre os 

volumes 14 (necrotério/anatomia patológica) e 15 (residência dos auxiliares), de um lado, e 

16 (residência do pessoal graduado), de outro; tem-se um caminho, mais largo, que se 

divide, dando acesso aos volumes do restaurante (12) e cinema (13), de um lado, e para a 

entrada (10), de outro. O volume 12 abriga, além do restaurante, um espaço coberto para 

estar, contíguo à marquise em forma de “L”, que se conecta com ao volume da entrada 

(10); enquanto outra marquise conduz ao volume do cinema (13). 

A partir do volume da entrada (10), têm-se um corredor que liga, de um lado, ao volume do 

ambulatório e serviços auxiliares (8); e, de outro, ao volume da administração (9), no 

segundo pavimento (mesmo nível do volume 8), e residência para médicos (9), no térreo. 

Ainda a partir da entrada, para além deste corredor, têm-se a marquise que acessa o 

volume de serviços gerais (11), com cobertura em sheds, e também os volumes que 



 

 

abrigam às atividades de internamento intensivo ou prolongado (1, 2, 3, 4, 5), e depois, os 

volumes da medicina e cirurgia (6), que se liga ao volume da cirurgia (7).  

Figura 106 - Planta baixa do volume do restaurante e cinema do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 107 - Planta baixa do volume da entrada, ambulatório e administração do Hospital 
Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 



 

 

Figura 108 - Planta baixa do volume do necrotério e residências do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 109 - Planta baixa do volume de serviços gerais do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Nas figuras 110, 111, 112 e 113 apresentam-se plantas baixas parciais dos volumes para 

tratamento prolongado masculino (1) e tratamento prolongado feminino (2), com pátios 

internos, para bem-estar dos pacientes.  

Próximo a esses volumes, encontra-se o volume para a psiquiatria infantil (3), que possui 

um parque infantil (18), ao lado da área para prática de esportes (17). Abaixo à esquerda, 

notam-se os volumes para tratamento intensivo feminino (4) e tratamento intensivo 

masculino (5), distantes entre si e com marquises nas extremidades dos volumes. Logo 



 

 

abaixo, localizam-se os volumes da medicina e cirurgia (6), conectados a um compacto 

volume para cirurgia (7).  

Figura 110 - Planta baixa do volume de tratamento prolongado do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 111 - Planta baixa do volume de psiquiatria infantil do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

 



 

 

Figura 112 - Planta baixa dos volumes de tratamento intensivo do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 113 - Planta baixa dos volumes de medicina e cirurgia do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

3.2. Sítio 

Implantados em terrenos maiores, tais projetos repetem o arranjo volumétrico com diversos 

níveis e acessos, ao mesmo tempo em que incluem sistemas viários internos que dão 

acesso a estacionamentos localizados em diferentes pontos, de acordo com os principais 

setores dos complexos (usuários, serviços). O projeto do Hospital Geral de Maiquetia 

localiza-se em um terreno de 23.000m² entre duas ruas, e possui seis acessos: para 

consulta externa (A), próximo à rua à esquerda; para a emergência (B), a entrada principal 

(C), para o auditório (D), no volume central (verticalizado); para os serviços gerais 

(auxiliares e recebimento de materiais) (E) e, por fim, para o necrotério (F), pela rua à direita 

(figura 95).  

O arquiteto explora o desnível de 13,5 metros, criando ruas internas que unem as vias 

públicas e distribuindo os volumes em dois platôs (figura 114), sendo que na junção desses 

dois níveis, no centro do terreno, encontra-se o volume verticalizado do complexo com a 



 

 

emergência (volume 3) no térreo, admissão (volume 4) no segundo pavimento, pilotis no 

terceiro pavimento, cirurgia (volume 5) no quarto pavimento, pilotis no quinto pavimento e 

hospitalização (volume 6) do sexto ao décimo terceiro pavimentos. Observa-se no corte 

esquemático, a movimentação de terra realizada prevista pelo arquiteto, bem como a 

locação dos dois estacionamentos, o primeiro atrás do volume 10 (residências) e ao lado 

do volume 1 (consulta externa) ligado ao volume 2 (apoio); o segundo dá acesso ao 

volume 4 (admissão) e localiza-se nos pilotis abaixo dos volumes 7 (serviços) e 8 

(instalações mecânicas e vestiários dos auxiliares), ao qual o arquiteto chama de volume 9 

(garagem). Acima da garagem, entre os volumes 7 e 8, tem-se uma via de serviço, que 

serve a 7 e 8. A partir deste nível, acessa-se o pilotis entre 4 e 5, por meio de uma ponte.  

Sob esta ponte tem-se mais uma via transversal, pela qual se acessa 9 (estacionamento) e 

4 (admissão, auditório). Nota-se que essa solução com acessos a diferentes setores em 

níveis diferentes, assemelha-se com os projetos da Maternidade da USP, e do Albert 

Einstein.  

Figura 114 - Corte esquemático do Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 

Solução semelhante, baseada na configuração de sistemas viários para usuários e 

serviços, ligando volumes distribuídos ao longo de terrenos mais amplos, é aplicada no 

projeto do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro. Nele, o arquiteto desenvolve ruas internas 

destinadas ao público (representada pela linha preta), a partir da indicação com a seta 

vermelha; e a veículos de serviço (indicado pela linha azul), a partir da indicação com a seta 

em azul, possibilitando acesso a todos os conjuntos, em pontos estratégicos, que são 

também acessados pelo interior a partir de marquises, indicadas pelas linhas em amarelo 

(figura 115). 

Formado pela junção de vários grupos, pode-se agrupá-los, conforme a afinidade, da 

seguinte maneira: 1) tratamento prolongado feminino e masculino, com pátios internos 

(volumes 1 e 2); 2)  psiquiatria infantil (volume 3); 3) medicina/cirurgia, centro cirúrgico, 

ambulatório/serviços auxiliares, administração/residência médicos, entrada (volumes 6, 7, 8, 



 

 

9 e 10); 4) restaurante/recreação, cinema (volumes 12 e 13); 5) serviços gerais (volume 11); 

6) necrotério/anatomia patológica, residências dos auxiliares, residências do pessoal 

graduado (volumes 14, 15 e 16, paralelos à rua de acesso); 7) espaços destinados às 

atividades ao ar livre esportes e parque infantil (volumes 17 e 18, respectivamente). 

Figura 115 - Implantação do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 

Tal arranjo complexo é fruto da hierarquia dos volumes e seus fluxos, e se acomoda em 

uma topografia suave, quase plana, no agrupamento localizado na parte de cima no sítio 

(volumes 1 e 2); ou explora essa diferença de nível para criar outro pavimento, caso dos 

volumes 4, 5 e 9; enquanto os demais volumes acompanham o relevo pouco acentuado 

(figuras 116, 117 e 118) 

Figura 116 - Cortes esquemáticos dos volumes 1 e 2 do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Figura 117 - Cortes esquemáticos dos volumes 4 e 5 do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Figura 118 - Cortes esquemáticos dos volumes 8, 9 e 10 do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

3.3. Flexibilidade na planta  

Observa-se que a concepção dos volumes interiores do projeto do Hospital Geral de 

Maiquetia, parte de uma modulação adotada em planta, que gera a flexibilidade da 

organização do layout, evidenciada na distribuição dos pilares nos pilotis no volume 

verticalizado (quatro linhas de pilares na base e duas na torre) e no volume da garagem – 

representadas pela linha vermelha na figura 119 –, bem como pela circulação central 

concebida para os volumes de consultas e de apoio, pela circulação em linha no volume da 

admissão (de um lado direção, administração, vestiário de médicos e enfermeiras, de outro 

auditório, estar, restaurante), pela circulação em linha dupla no volume da cirurgia (de um 

lado a circulação suja, de outro lado a circulação limpa), pela circulação dos pavimentos de 

internação (apartamentos de um lado, e ambientes de apoio de outro) e, por fim, pela 

circulação lateral no volume de instalações mecânicas e no volume de serviço (que possui 

também mais três circulações ortogonais). 

Todas estas circulações – representadas pela cor verde na figura 119 – possuem 

iluminações zenitais (exceto nos pavimentos tipo do volume de apartamentos) e são 

perfeitamente delineadas em perspectiva (figura 100, apresentada anteriormente). 



 

 

Figura 119 - Circulações e pilotis no Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 

Já os volumes interiores no projeto do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro não possuem 

padrão único, mas variam de acordo com o uso do volume. Para o tratamento prolongado 

dos adultos, a circulação é lateral com vista para os pátios (figura 120), enquanto para o 

tratamento intensivo é periférica aos ambientes de apoio no centro do volume, o que 

também acontece nos volumes do ambulatório e medicina e cirurgia. Para o volume de 

internação infantil, administração e centro cirúrgico, a circulação é central, com vãos 

desiguais no primeiro caso e iguais nos outros. Nestes setores, cujos espaços são mais 

segmentados, as linhas de pilares e demais elementos estruturais tendem a coincidirem 

com aquelas das vedações; ao contrário, no volume do restaurante há quatro fileiras de 

pilares sendo que os da extremidade avançam o perímetro das paredes externas, gerando 

circulação periférica ao refeitório, além de um pátio coberto. 

Figura 120 - Pátios no Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 

Para estes projetos, o arquiteto não apresenta estudos de layout para a melhor definição 

das plantas, que foram objeto de estudos exaustivos anteriormente. Ao contrário do que 



 

 

pode parecer, este fato não resulta do desenvolvimento em nível preliminar do projeto, ou 

de menor atenção a tal questão, sendo visível que os procedimentos de projeto adotados, 

em especial a separação intensiva de setores, e no interior destes, de volumes de 

circulação e usos e, finalmente, o estabelecimento de módulos espaciais e estruturais para 

cada um destes casos, desdobra-se em soluções de layout extremamente diretas e 

objetivas. 

3.4. Flexibilidade na fachada  

A modulação da planta, com vãos regulares nos volumes das internações revela-se nas 

superfícies dos volumes. 

Em Maiquetia, Rino Levi dispôs o volume de hospitalização com os quartos voltados à 

fachada norte e, apesar da falta de imagens, acredita-se que o arquiteto protegeu essa face 

com brises. Já em Rio Claro, os quartos estão voltados às faces nordeste e sudoeste, o que 

exige solução diferenciada, mas também não há peças gráficas que mostrem essas 

superfícies. 

Outra questão evidente na fachada é o volume do auditório em Maiquetia (figura 121) e do 

cinema em Rio Claro (figura 122), em que o arquiteto retoma a solução das paredes 

oblíquas e curvas, utilizada no projeto da Maternidade da USP. 

Figura 121 - Destaque para o auditório em Maiquetia 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Figura 122 - Destaque para o cinema em Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

3.5. Soluções Construtivas 

No projeto do Hospital Geral de Maiquetia, em que o arquiteto mescla a distribuição do 

programa em volumes horizontais e verticais, nota-se que ele abandona as soluções mais 

complexas baseadas em dutos verticais, como aqueles concebidos para as instalações e 

para o transporte de roupa suja no projeto da Maternidade da USP, marcadas pela 

proliferação de volumes intersticiais.  

Quanto ao tratamento do volume na cobertura, no projeto do Hospital Geral de Maiquetia 

(figura 123), o arquiteto adota lajes impermeabilizadas, cortadas por elementos de 

iluminação zenital evidenciadas pelas diferenças de alturas entre as circulações e os 

ambientes adjacentes, solução que contrasta com emprego de cobertura e platibandas no 

volume vertical da hospitalização, em que não há iluminação zenital.  

Figura 123 - Coberturas no Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP, com adaptações da autora 



 

 

Já no projeto do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro, Levi trabalha com telhados tipo shed no 

volume de serviços gerais (figura 124) ou de duas águas nos demais volumes, eliminando a 

iluminação zenital em fita, solução explorada com frequência até então e que se torna 

dispensável pela distribuição dos volumes que se voltam aos jardins. Entretanto, os 

volumes do tratamento intensivo feminino e masculino e da medicina e cirurgia, possuem 

domus em suas linhas centrais (cumeeiras), em virtude das particularidades programáticas. 

Nota-se, nestes casos, uma maior simplicidade na resolução dos problemas projetuais, em 

especial os da cobertura, e sua relação com os elementos de iluminação zenital. 

Figura 124 - Cobertura em shed no Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Redesenho do Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Atenta-se ao fato do arquiteto ter consolidado as soluções para o tratamento acústico, além 

do recorrente uso de materiais industrializados, apesar da falta de detalhamentos que 

revelem os sistemas construtivos adotados nestes dois projetos. 

3.6. Procedimentos de representação 

Sob o viés dos volumes em perspectivas, nota-se a elaboração da maquete volumétrica, 

um procedimento que aparentemente fora abandonado na concepção dos projetos para a 

Venezuela e que é retomado no projeto do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro (figura 105). 

Rino Levi apresenta as perspectivas esquemáticas para os hospitais na Venezuela (figura 

100), mas não o faz para o Hospital Psiquiátrico de Rio Claro. 

Ainda em relação à representação das perspectivas, Levi suprime as perspectivas 

ilustrativas, bem como os diagramas funcionais e os fluxogramas, talvez pelo caráter mais 

direto das soluções espaciais. Observa-se aqui, a distância entre os imbricados esquemas 

de fluxograma e os seguidos estudos de layout para a Maternidade da USP (figuras 12 e 

13) e as soluções sintéticas de Maiquetia e Rio Claro passíveis de serem perfeitamente 

abarcadas, por meio de cortes esquemáticos em escala reduzida. 

Pelo fato da contratação ser referente à coordenação de projetos, percebe-se que os dois 

projetos analisados tratam-se de estudos preliminares, em que o arquiteto não chegou à 

fase de detalhamento do projeto, nem expôs detalhes construtivos,   



 

 

Diferentemente dos projetos analisados anteriormente, o arquiteto apresenta plantas, cortes 

e elevações esquemáticas em uma ou duas pranchas, no máximo, como mostra as figuras 

125 e 126, e somente uma perspectiva em outra prancha, em escala maior, em que indica 

por meio de números a setorização dos volumes; no entanto não há legendas nesta folha, 

nem assinatura do arquiteto. Isso demonstra a maturidade projetual do arquiteto que, nesse 

momento, enfrenta os problemas arquitetônicos de um hospital com mais agilidade. 

Observa-se que Levi trabalha com escalas menores para todos os desenhos, com cortes e 

elevações que indicam volumes e diferenças de alturas, sem mostrar estrutura e detalhes 

construtivos, ainda que linhas de pilares sejam representadas, em especial nas áreas em 

pilotis. Apresenta esses desenhos alinhados com a planta baixa, mostrando o corte e a 

elevação correspondente. No entanto, não foram encontrados, na pesquisa, documentos 

nem memoriais descritivos, muito menos listas de qualquer espécie, seja em pranchas ou 

anexos. 

Figura 125 - Prancha do Hospital Geral de Maiquetia 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 



 

 

Figura 126 - Prancha do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca da FAU/USP 

Quanto ao trabalho em colaboração com outros profissionais, Rino Levi assina as pranchas 

do projeto do Hospital Geral de Maiquetia na Venezuela com Roberto Lampo Molina4, e no 

projeto do Hospital Psiquiátrico de Rio Claro com Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto 

Carvalho Franco. 

Após a elaboração dos projetos para os hospitais psiquiátricos, Rino Levi inova o partido 

mais uma vez no projeto do Centro Social da Universidade de São Paulo (1962), na Cidade 

Universitária, em que “surge uma grande cobertura abrigando um conjunto de funções que 

em momentos anteriores estariam dispostas ao redor de um jardim, em blocos interligados 

por marquises” (ANELLI, GUERRA E KON, 2001, p. 229). 

Durante o desenvolvimento dos projetos na Venezuela – por quase um ano, descontínuo – 

o Escritório Rino Levi experimentou uma estrutura de trabalho sem Rino Levi, baseada no 

trabalho em equipe com a concepção discutida em grupo e autoria compartilhada, 

tornando-se, assim, um ensaio para a continuidade do escritório sem o titular após sua 

morte em 1965.  

                                                 
4 Arquiteto formado em 1980 pela Universidade Central de Venezuela, Diretor na Lampo y Lampo 
Arquitectos, em Caracas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 



 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante os vinte e um anos, em que manteve sua atuação na área de saúde, no período 

democrático, Rino Levi conduziu uma obra de grande relevância, alcançando singular 

importância no panorama da arquitetura moderna brasileira. 

A começar pelo delineamento do programa e da definição dos objetivos, o arquiteto analisa 

o funcionamento de cada secção, incluindo a relação dos equipamentos e materiais e dos 

trabalhadores (médicos, enfermeiros e auxiliares). Para, em seguida, prever os custos com 

a construção, o aparelhamento e a manutenção do edifício, essenciais para concretização 

do projeto. Assim, pode estudar o agrupamento de usos e dos fluxos, e, a partir disso, 

elaborar uma perspectiva esquemática com a locação das atividades o mais próximo 

possível da rua, com acessos separados ao pronto-socorro, o ambulatório, o necrotério, o 

centro de estudos e de serviço, dessa forma, fazendo com que os fluxos não se cruzam.  

Levi materializa sua arquitetura na passagem do tempo e constrói uma trajetória, em que 

sua obra destaca-se pelo domínio das questões técnicas, em especial da infraestrutura, 

aliado às questões plásticas, em sintonia com o tecido urbano, alcançando, assim, o 

objetivo do arquiteto integral. Para tanto, domina os procedimentos de projetos, assumindo 

o papel de coordenador, administrando inúmeros especialistas com o intuito de 

acompanhar os avanços tecnológicos, primordiais ao programa em questão e que conduz 

o arquiteto a apresentar projetos extremamente detalhados, para amparar a execução de 

seus volumes funcionais. Em resumo, trata-se de um planejamento demorado, em que o 

desenho é um meio de representação para a ordenação de volumes dentre das condições 

funcionais estabelecidas e técnicas necessárias, mas que visa agilizar a construção do 

hospital.  

A composição dos volumes abrange desde a interação entre programa e fluxograma, 

constituindo volumes, implantados em determinado sítio, com flexibilidade na planta e na 

fachada, por meio de soluções construtivas específicas, até os procedimentos de trabalho. 

Nos quais são observados, respectivamente, a relação da volumetria com o tecido urbano 

(por meio dos diversos acessos, dos gabaritos, das sombras das edificações vizinhas, do 

diálogo com a paisagem criada), os volumes interiores (circulações horizontais e verticais, 

por conta da estrutura independente e da modulação adotada, que por sua vez conduz a 

diferentes combinações das unidades modulares), as superfícies dos volumes (com a 

função de vedação, trabalhada a partir da estrutura, inicialmente com uso das grelhas 

ortogonais e depois de brises e caixilhos com vidros, demonstrando preocupação 



 

 

permanente com a proteção solar, para garantir melhores condições de conforto térmico ; 

além do emprego no início de lajes impermeabilizadas, seguido de telhados, ambos com 

iluminação zenital), os volumes intersticiais (câmaras de ar contínuas horizontais e dutos 

verticais, viáveis pela industrialização da época com uso de elementos pré-fabricados), e, 

por fim, a volumetria em perspectivas (seja isométricas, cônicas ou do tipo “Lego”), 

fundamentais como representação gráfica da capacidade criativa de Rino Levi. Por meio da 

análise da documentação consultada no acervo da biblioteca da FAU/USP, nota-se que a 

vasta produção de Rino Levi permite identificar que o raciocínio espacial do arquiteto é a 

chave para o entendimento da obra de Rino Levi, dentro de uma visão em que a concepção 

plástica revela-se marcante, em consonância com sua formação. 

Superando tipologias até então vigentes para hospitais (formas fixas, sobreposições, 

justaposições), Rino Levi alcança uma plasticidade resultante de várias condicionantes, 

desde a análise do lote e seu entorno, os agrupamentos dos usos, a começar de uma 

programática específica, e o estudo minucioso das circulações. Sendo assim, ele pode 

dispor os agrupamentos tanto em um único volume, desde que bem distintos, funcional e 

construtivamente e, ainda, em vários volumes ligados entre si. Ou seja, Levi não parte da 

plástica, e sim trabalha o volume plasticamente por meio do bívio: programa e fluxograma. 

Com uma compilação dos projetos estudados e a observação da relevância de projetos 

que representam a evolução do pensamento projetual de Rino Levi em cada grupo, 

depreende-se que Levi explora no projeto pioneiro – Maternidade da USP - procedimentos 

de projeto por meio dos quais paulatinamente apropria-se e resolve ao longo de quase uma 

década um projeto, cujo programa de necessidades é tão complexo.  

Investiga as melhores soluções ao longo de nove anos, em que desenvolve três estudos, 

com diferenças substanciais entre o primeiro e o segundo (em quantidades de pavimentos 

e deslocamento de ambientes, além da divisão da lavanderia em dois pavimentos do 

segundo estudo), e modificações de layout, no terceiro. É notável, além de posterior 

atualização deste projeto, em 1956, para execução parcial, o respeito às curvas de nível e à 

forma do terreno para a implantação dos volumes que, por estar em níveis diferentes, são 

interligados por rampas. O arremate desses volumes é realizado com laje 

impermeabilizada, a qual possui isolamento térmico. Destaca-se, também, a apresentação 

de diversas plantas parciais, para a elucidação mais adequada dos problemas, muitas 

vezes a pedido dos especialistas ou da equipe médica do hospital. 



 

 

A maior verticalização dos volumes em terrenos menores e em contextos urbanos mais 

consolidados é representada pelo projeto original do Hospital Albert Einstein (1958-1960), 

com a maior compactação do programa e que resulta na consolidação dos critérios, das 

diretrizes projetuais e dos procedimentos de projeto, anteriormente desenvolvidos. Nesse 

momento, Rino Levi abandona a forma trapezoidal do auditório evidenciada na fachada em 

substituição às paredes oblíquas dentro do volume ortogonal, e define o uso de platibanda 

com telhas de fibrocimento não evidentes na volumetria. Quanto à superfície dos volumes, 

o arquiteto estabelece que seja construído na obra protótipos dos brises. 

Verifica-se, na sequência, que o projeto do Hospital Geral em Maiquetia pode ser 

considerado uma transição entre o projeto do Hospital Abert Einstein e o projeto do 

Hospital Psiquiátrico de Rio Claro, em virtude da configuração dos volumes, sendo um 

vertical e cinco horizontais, ligados por um eixo de circulação no sentido norte-sul, todos 

com laje impermeabilizada e iluminação zenital nas circulações. Enquanto o projeto de Rio 

Claro evolui para volumes dispersos no terreno, com a evidente separação em volumes de 

usos e volumes de circulação, formando, dessa forma, um complexo hospitalar, com 

fechamento superior do volume em telhados com alguns domus. 

Apesar da subsequente segregação dos volumes, estes alcançam uma unidade no 

conjunto com ampla integração com o exterior, em que os volumes são cercados por 

jardins, como no caso de Rio Claro que há diversos volumes voltados para pátios, coerente 

com o partido adotado em suas casas. Levi retoma, nestes dois projetos, a solução 

adotada no projeto para o auditório da Maternidade da USP, com a técnica imprimindo a 

forma do volume. Atenta-se, ainda, ao uso recorrente de materiais industrializados. 

Compreende-se, assim, uma evolução nas soluções adotadas nos volumes, em virtude da 

compactação, atingida num segundo momento ou da dispersão, num terceiro momento. 

Sempre convergindo questões funcionais, técnicas e artísticas; por meio dos conceitos do 

arquiteto integral, da relação da arquitetura com a arte e a ciência, e da coordenação dos 

agentes no processo – influências da formação italiana de Rino Levi. 

Observa-se, então, que o raciocínio de Levi é o mesmo ao longo de sua produção, sendo 

que cada função ou grupo de funções corresponde a um volume, que se articula com 

outros volumes, criando relações espaciais internas e com o entorno; constituindo, assim, 

uma proposta ímpar de arquitetura essencialmente brasileira, em que o arquiteto constrói 

uma ideia de modernidade em oposição às fórmulas prontas. 



 

 

Outra constatação é a de que o arquiteto explora essas questões a princípio com exaustão 

e passa a internalizar os procedimentos de projeto e as soluções técnicas encontradas, de 

modo que o último projeto estudado (Hospital Psiquiátrico em Rio Claro-1960) é 

extremamente sintético, pois Rino Levi apresenta plantas sem layout e cortes esquemáticos 

– em escalas menores e reduzido número de pranchas –, porém muito bem definido, em 

que não exibe mais detalhes construtivos, visto que ele organizou um banco de dados com 

esses desenhos, tornando o processo mais eficaz. 

Esta pesquisa teve como foco a análise dos projetos hospitalares de Rino Levi com ênfase 

em seus procedimentos de projeto, contudo esta abordagem não se encerra neste 

trabalho. Aponta-se como continuidade desta pesquisa, o esmiuçamento dos demais 

projetos hospitalares, vislumbrando ainda os desdobramentos nos projetos hospitalares 

elaborados pelo escritório, após a morte de Rino Levi até a dissolução do escritório em 

1991. Tais perspectivas fundamentam-se no relato de Anelli, Guerra e Kon (2001, p. 277), 

segundo quem, com uma estrutura de trabalho consolidada – sempre em equipe –, os 

sócios remanescentes e novos optaram pela continuidade deste modelo de 

desenvolvimento de projeto, com adequação ao uso, clareza construtiva, ainda que as 

proporções das formas perdessem o caráter clássico a elas atribuído por Rino Levi. 
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ANEXOS 



 

 



 

 

ANEXO 1 
CLÍNICA ORTOPÉDICA PROF. DR. GODOY MOREIRA 

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2050, São Paulo/SP 
Contratante: Dr. Godoy Moreira 

1945 
Executado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Perspectiva 

  



 

 



 

 

ANEXO 2 
Hospital Central do Câncer 

Rua José Getúlio, 191 – Aclimação, São Paulo/SP 
Contratante: Associação Paulista de Combate ao Câncer 
Capacidade (nº de leitos): 169 (gratuito) + 45 (pagantes) 

3 blocos 
1º Projeto Hospitalar de Rino Levi a ser construído 

1947-1953 
Atual A. C. Camargo Câncer Center (Hospital Antônio Cândido de Camargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Imagem da maquete 

 



 

 



 

 

ANEXO 3 
MATERNIDADE SÃO PAULO 

Rua Frei Caneca, 1245, São Paulo/SP 
Contratante: Associação Protetora da Mãe Pobre 

1948 
Executado 

Demolido em agosto de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva 

 



 

 



 

 

ANEXO 4 
Hospital Cruzada Pró-Infância 

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 683, São Paulo/SP 
Contratante: Sociedade de Benemerência 

Capacidade (nº de eleitos): 266 
2 blocos (base: ambulatório e serviços; internação nos outros pavimentos) 

1950 
Atual Hospital Pérola Byington 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagem do hospital 

 



 

 



 

 

ANEXO 05 

Clínica Dr. Ernesto Mendes 
Av. Washington Luiz, São Paulo/SP 

Contratante: Dr. Ernesto Mendes 
1949 

Executado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Perspectiva 

 



 

 



 

 

ANEXO 06 
Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição 

Rua Borges Lagoa, São Paulo/SP 
Contratante: Prof. Edmundo Vasconcelos 

1952 
Não Executado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Perspectiva 

 



 

 



 

 

ANEXO 07 

Edifício para Bomba de Cobalto 
Contratante: Associação Paulista de Combate ao Câncer 

1956 
Executado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Ampliação do Bloco Intermediário (Bomba de Cobalto) 

 



 

 



 

 

ANEXO 08 
Instituto de Gastroenterologia de São Paulo 

R. Silvia, 276, São Paulo/SP 
1959 

Executado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada 

 



 

 



 

 

ANEXO 09 
Hospital Geral – Caracas 

Avenida Gusmán Blanco, Caracas, Venezuela 
Contratante: Governo da Venezuela 
Capacidade (nº de leitos): 300 leitos 

1959 
Não executado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva 

 



 

 



 

 

ANEXO 10 
Hospital Geral – Puerto Cabello 

Venezuela 
Contratante: Governo da Venezuela 

Coautoria com Helena Ruiz e Margot Lampo 

1960 
Executado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva 

 



 

 



 

 

ANEXO 11 
Hospital do Samdu 

No Trevo De Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ 
Contratante: Governo do Estado do Rio de Janeiro 

1960 
Não executado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perspectiva 

 



 

 



 

 

ANEXO 12 

Hospital Psiquiátrico de Araraquara 
Araraquara/SP 

Contratante: Governo de Araraquara 
1962 

Não Executado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Imagem da maquete 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 13 

Transcrição da Conferência de Rino Levi Pronunciada no MASP de São Paulo 
em 1948 

Técnica Hospitalar e arquitetura 

Via de regra, quem cogita de mandar construir, reproduz, em sua mente, as 
instalações antigas, que lhe são familiares. Mas, como elas est]ao sempre ligadas a 
defeitos, que envenenam a vida quotidiana, originando uma série de aborrecimentos, 
procura, então, corrigir esses detalhes, fazendo da futura casa o seu ideal. Esta tendência, 
de refazer o antigo, justifica-se pelo desconhecimento dos progressos que se realizam, 
hoje, na arquitetura, e que oferecem condições de conforto superiores às que o homem 
jamais teve. 

Esse progresso da arquitetura é surpreendente. Os seus efeitos são, contudo, 
reduzidos, em virtude da resistência provocada por toda a ordem de preconceitos e tabus. 
Os beneficiados pelo arejamento que se operou, são ainda poucos, e esses mesmos só o 
são parcialmente, pois, para os grandes problemas das aglomerações humanas, não 
surgiu, ainda, qualquer possibilidade de solução prática, na escala que seria possível, 
dentro da técnica contemporânea. 

O progresso que se verifica, atinge, profundamente, a arquitetura do nosso tempo. 
Resulta, dessa evolução, uma modificação estética, que, na realidade, é uma volta ao 
clássico, compreendido na sua essência espiritual, com a preocupação de alcançar o 
objetivo visado, isento de artifícios e usando os recursos da nossa época. Não se trata, 
pois, de copiar, superficialmente, as obras do passado, de maneira mais ou menos fiel. 

_______________________________ 
A construção de um hospital não constitui exceção aquela regra. O pensamento do 

médico é orientado no sentido de evitar os defeitos que tanto o preocupam, evidenciados 
pela experiência. No entanto, o problema tem que ser enfrentado de modo radical, 
abrangendo, não só detalhes, como também os conceitos básicos.  

No fundo, trata-se de algumas ideias simples, que, tanto servem para um hospital, 
como para qualquer tema de arquitetura. 

No caso de um hospital, que constitui projeto complexo, a dificuldade maior reside 
na coordenação de elementos variados para formar um todo unitário e harmônico. 

PROGRAMA FUNCIONAL 

O primeiro trabalho, ao se iniciar um estudo desse gênero, é organizar o programa 
funcional. Ao médico compete fornecer os dados necessários, e, ao arquiteto, ordená-los, a 
fim de que possam, ulteriormente, orientar a feição da obra. 

Em geral, na solução do problema, o médico tem a tendência de se antecipar ao 
arquiteto. As informações por ele fornecidas refletem sua própria visão de projeto. Assim, 
vai distribuindo, por andares, as várias unidades do hospital, a sua disposição planimétrica, 
e uma série de detalhes, insistindo sobre as particularidades, que há longo tempo o vem 
preocupando. 

A organização de um programa bem definido, constitui, por vezes, trabalho 
extenuante. Frequentemente, depende, não de um só medico, mas de dez ou mais, cada 
qual responsável por um setor hospitalar. 

Ora, certos detalhes, à primeira vista secundários, podem influir, decisivamente, na 
concepção do todo. Conclui-se, que o conjunto, resulta, quase sempre, em soluções 
distintas para cada caso, embora, certos conceitos básicos, se repitam frequentemente. 
Para maior diversidade de soluções, entram em jogo, também, a topografia planimétrica e 
altimétrica do terreno, a orientação deste em relação ao sol e aos ventos, nossas ainda 
atrasadas posturas sanitárias e municipais, bem como outros fatores. 



 

 

A organização do hospital depende, igualmente, das ideias e do critério pessoal de 
cada médico, bem como da evolução da medicina. É isto, principalmente, que torna 
necessária uma colaboração estreita, entre médico e arquiteto, desde a elaboração do 
programa até o final dos estudos. 

O programa deve exprimir, clara e minuciosamente, os objetivos visados, os 
detalhes de seu funcionamento, agrupando os dados, secção por secção, incluindo a 
relação do material e do aparelhamento hospitalar, bem como a do pessoal, que vai desde 
os médicos até o último empregado. 

Considera-se, em primeiro lugar, a capacidade em leitos, distribuindo-os segundo 
as várias especialidades médicas, fixando os tipos de alojamentos, individuais e coletivos, 
com suas respectivas instalações e serviços de enfermagem. 

Em seguida são descritos os departamentos médicos, para doentes internados e 
ambulantes, com seus serviços anexos, compreendendo o centro cirúrgico, o pronto-
socorro, as clínicas de ambulatório e dos serviços técnicos-científicos, os laboratórios, 
banco de sangue, farmácia, necrotério, além de outros. 

Vem agora as informações sobre a direção do hospital, seja clínica, administrativa e 
de enfermagem, bem como do serviço social e centro de estudos. Neste último, inclui-se a 
biblioteca, o museu anatomopatológico, o arquivo científico, as salas de aula, o auditório. 

Passa-se, em seguida, aos serviços gerais, isto é, almoxarifado, cozinha, lavanderia, 
oficinas de reparação e as instalações centrais, de esterilização, hidráulica, eletricidade, 
telefones, ar condicionado e incineração de lixo. 

Por último, o programa compreende as dependências do pessoal, como sejam, os 
alojamentos, o restaurante e os vestiários para médicos, estudantes, enfermeiras, 
estagiários e pessoal subalterno. 

A fim de enquadrar concretamente o problema, convém elaborar-se uma previsão 
de despesas, incluindo o custo da obra, o aparelhamento, os móveis e a manutenção do 
hospital. 

É importante notar, que o tempo empregado, nesse trabalho preparatório, será 
amplamente recuperado por todos aqueles que estão ligados ao projeto, à construção e ao 
funcionamento do hospital. 

ELABORAÇÃO DO PROJETO 

Na elaboração do projeto devem-se, antes de mais nada, fixar as ideias básicas que 
irão caracterizá-lo. 

Há dezenas de anos vem-se debatendo com furor se o hospital deve ser horizontal 
ou vertical, em pavilhões ou em monobloco. Essa discussão peca pela base. 

Do mesmo modo, as considerações que se fazem sobre a forma mais apropriada do 
edifício, em X, em H, em duplo H, em pente ou meia lua, não tem sentido. 

O absurdo dessas teorias reside no erro básico de preestabeler soluções e formas, 
quando estas deverão resultar do estudo funcional e técnico do problema, livre de 
quaisquer injunções. Este simples conceito pulveriza toda essa controvérsia estéril. 
Voltamos, assim, a conceber a nossa arquitetura com espírito sadio e emancipado dos 
tabus, que, por tão longo espaço de tempo, levaram-na a lamentável decadência. 

No que diz respeito a um hospital, a sua feição, resulta de uma série de 
considerações de ordem prática, que se resume, em primeiro lugar, no agrupamento dos 
serviços afins, depois, no estudo adequado da circulação e, finalmente, na flexibilidade do 
plano. 

AGRUPAMENTO DOS SERVIÇOS AFINS 

Considerando que os diferentes departamentos constituem unidades 
independentes, com características e necessidade próprias, a solução lógica para o 



 

 

hospital, é dada pela reunião dos serviços afins, em grupos distintos, obedecendo a um 
esquema unitário de circulação. 

Essa solução, confirmando a orientação de não se partir de formas 
preestabelecidas, prende-se às condições do tema. O agrupamento dos serviços afins, 
tanto pode ser feito num único prédio, desde que a distinção dos grupos resulte nítida e 
bem definida quanto à construção, como, também, em vários prédios, ligados entre si. 

Do ponto de vista puramente funcional, esse critério, permitirá dar às várias 
unidades, a autonomia necessária, sem qualquer interferência entre uma e outra; do ponto 
de vista puramente construtivo, sem fugir às características funcionais de cada grupo, dará 
plena liberdade ao estudo das divisões internas, da estrutura e das instalações. 

Há, por exemplo, toda a conveniência, em se fazer separação nítida entre 
hospitalização e ambulatório. Aquela, compreende os alojamentos de doentes, 
constituindo, em geral, o bloco central, mais elevado. Sua planta obedece à distribuição 
dos leitos e serviços anexos. O ambulatório, por sua vez, agrupa uma série variada de 
clínicas, subordinadas a um arranjo e a um padrão de construção próprio. 

Superpor essas secções, como habitualmente se verifica, significa forçar as 
respectivas plantas, com prejuízo para ambas. Esse prejuízo se traduz por interferências 
incomodas para os serviços e a circulação, com sérias complicações para a estrutura e as 
instalações. 

Do mesmo modo, e, pelas mesmas razões, há toda vantagem em localizar, em 
grupos próprios, os serviços gerais, o centro de estudos e os alojamentos de pessoal. 

Esse conceito, tão inerente à arquitetura contemporânea, completa-se, no caso do 
hospital, por várias medidas, que veremos a seguir. 

Em primeiro lugar, localizam-se, nos andares inferiores, os serviços com maior 
necessidade de ligação direta com a rua. Estão nesse caso o ambulatório, cujos pacientes 
não tem qualquer contato com os outros setores do hospital, a admissão de doentes, o 
pronto-socorro, a administração, o centro de estudos, com seu auditório acessível ao 
público, o necrotério e os serviços gerais. 

A localização do almoxarifado, cozinha, lavanderia e oficinas de reparação, nos 
andares inferiores, junto à rua, e com ligação direta com esta, evita seu abastecimento 
pelos elevadores e através do hospital. Uma simples instalação de ventilação mecânica, 
com descarga acima do prédio, garante a exaustão dos gazes e emanações da cozinha. 
Assim não mais se justifica localizar-se a cozinha no último andar, como é feito 
frequentemente. 

Por sua vez, o centro residencial deve ser afastado do hospital, com o jardim, de 
modo a propiciar, ao pessoal, repouso e distração, durante as horas de folga. 

Os serviços técnico-científicos, considerando seu elevado custo, atendem tanto aos 
doentes internados, como aos ambulantes. Procura-se, para eles, uma localização especial, 
junto aos elevadores e ao ambulatório. 

ESTUDO ADEQUADO DA CIRCULAÇÃO 

Vejamos agora o problema da circulação, um dos mais complexos. Da sua solução, 
depende, em boa parte, a eficiência do hospital. 

As ligações das várias secções entre si, e do hospital com o exterior, são muitas e 
variadas. Os percursos devem ser tanto quanto possíveis, breves e independentes, 
evitando-se cruzamentos, que, às vezes são desagradáveis e prejudiciais. 

Uma vez fixado o programa, os gráficos de circulação são estabelecidos antes 
mesmo de se iniciar o trabalho de desenho. 

As ligações com o exterior implicam, normalmente, nas seguintes entradas 
privativas: 

Uma, principal, para os doentes a internar, médicos, enfermarias e visitas. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Outra, para o pronto-socorro, com área para estacionamento de veículos, e 

comunicando-se com as enfermarias e o centro cirúrgico. 
Uma entrada para o ambulatório, o qual é independente do resto do hospital. 
Uma, de serviço, para material e pessoal subalterno, compreendendo, ao lado, o 

almoxarifado e pátio de manobras para caminhões.  
Uma entrada para o necrotério, em posição não devassável do hospital, com área 

de estacionamento de automóveis. 
Finalmente, a entrada para o centro de estudos, tendo-se em vista que o público 

que se destina ao auditório não deve atravessar nenhuma outra dependência do hospital. 
Junto à entrada principal localizam-se os vestiários para médicos, enfermeiras e 

doentes indigentes, além de, em certos casos, uma enfermaria para suspeitos de doenças 
infectocontagiosas, até a elucidação diagnóstica. 

No ato da internação, os doentes indigentes, após registro no serviço social, deixam 
sua roupa e bagagem no respectivo vestiário, recebendo indumentária da casa. 

Junto à admissão do ambulatório, provido também de uma secção de registro 
social, localiza-se a farmácia. Esta, fornece medicamentos aos ambulantes e abastece todo 
o hospital. 

Para as crianças que acompanham os ambulantes, convém prever um playground, 
pois a mãe pobre não tem que lhe guarde os filhos durante a sua ausência. 

O trânsito interno compreende a circulação de pacientes, médicos, enfermeiras, 
estudantes, pessoal de serviço, visitantes, cadáveres, drogas, refeições, roupas, material e 
lixo. 

Cada um dos circuitos enumerados deverá ser estudado de perto. É importante que 
os serviços se localizem junto aos elevadores, a fim de que o percurso, entre origem e 
destino, seja o mais curto possível. 

FLEXIBILIDADE DO PLANO 

Em consequência da evolução da medicina e da técnica hospitalar, novas 
condições e necessidades surgem incessantemente, alterando a organização e o arranjo 
interno. A fim de adaptar o hospital a esses progressos, procura-se emprestar certa 
flexibilidade ao plano. Assim, deixam as unidades de serviço de obedecer a um conceito 
rígido. 

Trata-se de um fenômeno de singular importância. 
Por outro lado, as modificações, que, periodicamente se verificam na direção clínica, 

com seu caráter pessoal, acentuam ainda mais esse fenômeno. 
Tecnicamente, a solução de tal problema, reside na previsão de certos dispositivos, 

que permitam deslocar as paredes internas, estender e criar novas instalações, com 
facilidade. 

As paredes serão executadas com material leve, painéis de madeira, de fibras 
comprimidas e vidro. A montagem é feita a seco na fase final do acabamento. 

Também as lajes não deixarão suas nervuras à mostra, nos forros, o que dá ampla 
liberdade na localização das paredes. 

Finalmente, as lajes dos pisos de determinadas secções, são providas de câmaras 
de ar contínuas, o que permitirá a alteração, parcial ou total, das canalizações de esgoto, 
gás, água, luz, força ou telefone, sem maiores danos ao prédio. 

A mobilidade das paredes internas é subordinada à posição dos montantes das 
janelas, porquanto não seria concebível uma parede num vão de janela. É mister, pois, 
organizar as plantas básicas em função de um módulo, permitindo grande variedade de 
soluções internas mediante diferentes combinações das unidades modulares. O módulo 



 

 

adotado, reflete-se no ritmo das janelas e é reproduzido na estrutura e em todas as 
instalações. 

 

O tema hospital, do ponto de vista arquitetônico, é sempre sujeito a controvérsias. 
Não pretendo indicar uma solução para esse problema, mas mostrar as tendências da 
arquitetura contemporânea nesse setor. Estas resultam de uma orientação que procura 
devolver à arquitetura a sua dignidade e fazê-la criadora de conforto e beleza. 

 Na base dos critérios expostos, existe, hoje, uma noção mais clara da verdadeira 
função do arquiteto. Este, deixa de ser eco de conceitos extravagantes e atrasados, 
baseados numa noção errônea da tradição e se torna o estudioso de todos os segredos do 
métier. É ele um artesão, sempre em luta com problemas inéditos.  

ARQUITETURA É ARTE E CIÊNCIA? 

Ouve-se frequentemente dizer: “Arquitetura é arte e ciência”. Se com essa 
expressão se quer significar que a arquitetura, como fenômeno artístico, está sujeita a uma 
classificação à parte, comete-se grave erro. 

A arte é uma só. Ela se manifesta de várias maneiras, quer, pela pintura, pela 
escultura, pela música, ou pela literatura, como também pela arquitetura. Tais 
manifestações constituem fenômenos afins, sem diferenças substanciais na parte que 
realmente caracteriza a arte, como manifestação do espírito. 

Também é absurdo classificar-se a arquitetura como arte secundária ou como “mãe 
das artes”, de acordo com conhecida expressão; o valor da arte mede-se pelas emoções 
que ela desperta em nós, e pela permanência, através dos anos e das gerações, dessas 
emoções e sentimentos. 

Do mesmo modo, em relação às outras manifestações artísticas, errado será 
considera-la diferente, no sentido de dispor de meios de expressão mais ou menos 
extensos e profundos; seria como colocar a obra de Giotto, de um Donatello, de um 
Mozart, ou de um Shakespeare acima ou abaixo da obra de um Bramante. Todos esses 
gênios, alcançaram tal nível de expressão, que qualquer confronto entre eles seria 
impossível. 

No que diz respeito aos meios de expressão, estamos sempre verificando o 
aparecimento de novas manifestações de arte. 

É o caso do cinema, que nos apresenta imagens em movimento, sincronizadas com 
palavras e sons. Trata-se de um acontecimento inédito, e o que parece mais extraordinário 
nele, é o desenho animado, pela sua relação, sob certos aspectos, com a pintura, uma 
pintura com movimento próprio e além do mais acompanhada da palavra e da música. 

É o caso, também, dos famosos móbiles de Alexander Calder. Devemos a este 
Museu a importante exposição desse artista e a oportunidade de conhecer alguns 
resultados das mais avançadas pesquisas no campo da escultura. Ela é toda dinâmica, não 
de pedra, bronze ou terracota, como estamos habituados a ver, mas expressa com 
materiais jamais usados nessa arte. O mais extraordinário, é a multiplicidade de formas que 
adquire, quando acionada pelo vento ou artificialmente. O seu movimento, combinado com 
a luz, produz sombras e efeitos fantásticos. Além da lata, do arame e cacos de vidro, 
entram em jogo, o ar e eletricidade. 

As raízes do cinema e dos móbiles do Calder devem estar em qualquer parte que 
nos toca muito de perto. Essas são bem expressões típicas da nossa era, procurando 
exprimir anseios e ideais, por caminhos jamais trilhados antes. 

_______________________________ 

Voltemos à expressão “arquitetura é arte e ciência”. 



 

 

Se considerarmos a ciência como o conjunto dos conhecimentos necessários à 
atividade e à expressão humanas, não há dúvidas de que, não só a arquitetura, mas todas 
as outras manifestações artísticas, podem ser assim classificadas e definidas. Todas 
possuem esses dois aspectos; ciência e criação artística. A essa regra não fazem exceção 
nem mesmo as artes populares e primitivas, que se caracterizam por um espírito criador de 
grande espontaneidade e pureza de expressão, com conhecimentos rudimentares, 
produtos de mera intuição. 

É certo que o aspecto científico difere de uma arte para a outra, não só em relação à 
sua natureza, como é óbvio, mas também quanto à sua extensão. 

Se esse lado científico, que varia, como vimos, qualitativa e quantitativamente, 
constitui fator relevante, não é, porém, o elemento principal da arte. Na verdade, esta se 
caracteriza pelo imponderável da criação, que, no fundo, obedece, em todas as artes, ao 
mesmo impulso. 

Tal impulso, cujos únicos limites residem na imaginação e na fantasia do homem, 
independe da ciência. A aptidão do artista, para alcançar certo nível de expressão, é ligada, 
pois, exclusivamente, a fatores subjetivos, nada tendo a ver com a soma de conhecimentos 
científicos inerentes à arte por ele escolhida, seja a pintura, ou a arquitetura, ou ainda outra 
qualquer. Assim, não é o fato da pintura necessitar de menos conhecimentos do que a 
arquitetura, que faz com que o pintor, atinja, por essa circunstância, resultados artísticos 
maiores ou menores do que os alcançados pelo arquiteto. 

_______________________________ 

Existem várias definições da arte, mas, creio eu, nenhuma completa, nem o 
podendo ser, pois ela constitui fenômeno em evolução permanente, traduzindo-se por um 
desenvolvimento contínuo da forma e da expressão. Essa evolução se manifesta, não só, 
individualmente, na produção do artista, mas, também, de maneira coletiva, na das 
gerações e dos séculos, com uma única constante; o fundo humano. Cessado o impulso 
inovador, por esgotamento da capacidade criadora, fatalmente advém a decadência. 

O poder de renovação do artista depende de sua capacidade em manter sempre 
viva a sua personalidade, bem como da ampliação constante da sua cultura. Por seu lado é 
ligada às contingências do meio e a influência estranhas. 

O verdadeiro artista tem a intuição do valor dessas circunstâncias. Ele se sente 
impelido por uma força estranha e mergulha em conjeturas e dúvidas, que fazem dele, 
permanentemente, um espírito irrequieto e insatisfeito. 

Por sua vez, a apreciação crítica e o julgamento da obra de arte, obedecem a regras 
imutáveis, indo de um extremo a outro, e fugindo a qualquer explicação objetiva. Esse 
fenômeno depende de circunstâncias fortuitas, qual sejam a moda e o ângulo de visão do 
momento e ocorre em virtude das modificações que se verificam na mentalidade e na 
sensibilidade do indivíduo, com o passar dos anos, e da coletividade, através das 
gerações. 

_______________________________ 

O que parece certo é que a arte só se manifesta com pujança verdadeira num clima 
de liberdade absoluta. Qualquer injunção da sociedade ou de indivíduos no sentido de 
dirigi-la para objetivos predeterminados é fatal. 

Assim também, o trabalho artístico, realizado de acordo com fórmulas 
preestabelecidas fugindo da criação extenuante, seja por comodismo ou por incapacidade, 
resulta apenas numa obra reflexa, que só encontra eco na massa inculta. 

De todas as manifestações humanas, a arte, é a que mais e melhor exprime a 
personalidade. Nela o artista retrata a si próprio, embora inconscientemente. Há nesse 
fenômeno certa analogia com a inconsciência da criança e a do psicopata. 

_______________________________ 



 

 

O grande público é incapaz de se adaptar ao espírito inovador, peculiar à arte, pelo 
qual sente viva repulsa. Aceita passivamente a rotina, sem admitir qualquer possibilidade 
de contestação, pois ela representa para ele, um refúgio cômodo e seguro. 

Dessa incapacidade resultam preconceitos de toda ordem, condenado e 
ridicularizando todo artista que se entregue ao trabalho da investigação. 

O arquiteto, cuja atividade depende de terceiros, mais do que qualquer outro artista, 
é vítima dessa situação, com a qual está perfeitamente habituado. Não é raro que, antes 
mesmo de receber as informações básicas sobre o tema, lhe sejam feitas imposições de 
ordem plástica. Resulta daí uma situação ambígua, da qual só poderá sair dignamente, 
desde que saiba vencer tais imposições. 

_______________________________ 

De todas as artes, a arquitetura, é talvez a que necessita hoje, de conhecimentos 
científicos mais extensos e variados e, só nesse ponto, se justifica a expressão “arquitetura 
é arte e ciência”. Digo hoje, porque a construção, antigamente, obedecia a um número 
relativamente reduzido de regras, mais ou menos empíricas, transmitidas de geração a 
geração e que se conservam quase imutáveis durante séculos. 

Com o progresso das ciências e com o advento dos laboratórios de pesquisas, bem 
como da produção em série, realizaram-se, nesse particular, modificações, que alteraram, 
consideravelmente, a vida do homem civilizado. Em virtude dessas novas condições, a 
arquitetura tornou-se de tal forma complexa que necessita frequentemente, de uma 
colaboração íntima com determinados especialistas. Estes compreendem duas categorias, 
os que colaboram na parte funcional e os que intervém na técnica construtiva. 

A vida humana está intimamente ligada à casa, no sentido de abrigo. Em 
consequência, todo indivíduo tem alguma sugestão a fazer a respeito da parte funcional da 
arquitetura. Assim os problemas escolares, hospitalares, industriais ou residenciais, não 
podem prescindir da experiência do educador, do médico, do industrial ou de qualquer 
outro. 

Na parte propriamente construtiva, o arquiteto deverá pôr-se em contato com 
engenheiros e técnicos, reunindo e coordenando todas as informações e dados do 
problema em estudo. Como se dá frequentemente em outros setores da atividade do 
homem resulta daí um trabalho de equipe. 

Vejamos, por exemplo, o projeto de um hospital. Na sua elaboração, reúnem-se, 
num trabalho coordenado, o engenheiro de mecânica do solo, que investiga a natureza do 
terreno e determina o tipo de fundação adequada; o engenheiro calculista, que fornece o 
desenho minucioso da estrutura; os engenheiros eletricista e hidráulico, que estabelecem 
as complexas redes elétricas, telefônicas, de esgoto, água, vapor; o homem do ar 
condicionado, que projeta, calcula e distribui dutos, máquinas refrigeradoras, ventiladores; 
o especialista dos serviços domésticos, que organiza e desenha a cozinha, a lavanderia, o 
almoxarifado e os serviços afins; até os fornecedores de materiais, cada qual apresentando 
as características de seu produto, indispensável ao trabalho. 

Para a realização da obra são convocados, em seguida, engenheiros construtores, 
aos quais cabe a importante tarefa de realizar o projeto, organizando o canteiro, bem como 
providenciando para a mão de obra e os materiais. 

Um projeto de arquitetura adquire a sua fisionomia definitiva aos poucos, num 
trabalho lento que se prolonga por meses. No seu início, existem, apenas, alguns dados 
mais ou menos vagos sobre o tema. Este, desenvolve-se paulatinamente, com os primeiros 
esboços, os estudos preliminares e o anteprojeto. 

Até então, o arquiteto, trabalha sozinho, valendo-se das suas noções sobre as 
especialidades envolvidas pelo assunto. 

Em seguida, como vimos, organiza-se o trabalho em equipe, a fim de discutir e 
solucionar os problemas relacionados ao caso, visando o melhor rendimento, o conforto e 
a técnica. 



 

 

Uma vez reunidos e assimilados todos os dados, o arquiteto valendo-se da sua 
capacidade criadora, empresta, ao conjunto, a sua fisionomia definitiva, entrosando todos 
os elementos num organismo funcional, técnico e plástico. 

Essa fase de definição da obra é única. Nela, o arquiteto se sente completamente 
dentro do assunto e senhor absoluto do problema, com visão integral de todos os seus 
detalhes. Esse momento, não mais lhe aparece, nem mesmo após executada a construção, 
que o deixa frio, como se fosse coisa estranha à sua pessoa. 

Porque essa indiferença em relação à própria obra? 
Porque, como se verifica em todas as manifestações de arte, a necessidade de 

evolução do artista faz com que o seu espírito, eternamente insatisfeito, o leve, então, a 
novas cogitações. 

Os conhecimentos científicos contribuem vivamente para a concepção plástica do 
arquiteto. No entanto, é indispensável que sejam assimilados de modo a não constituir 
entrave e limitação à concepção artística. Eles agem no subconsciente como uma segunda 
natureza, integrada à personalidade. Assim, a criação, se processa, livre de quaisquer 
injunções técnicas, apesar de existentes. 

Se desdobrei o trabalho de concepção da obra, em ciência e arte, fi-lo apenas para 
maior clareza da exposição. Na verdade, verifica-se o entrosamento de uma a outra, sem 
ordem cronológica e método. 

O arquiteto, como todo artista, utilizando-se de uma intuição aguda e uma fantasia 
inquieta, inspirado pela visão plástica, antecipa-se, frequentemente, ao especialista, com 
soluções mais originais e ousadas. Às vezes, ao contrário, as indicações fornecidas pelo 
especialista, assumem papel de relevo no trabalho de criação. 

A primeira elaboração mental do arquiteto se manifesta numa sequência de visões 
plásticas, seguindo-se o trabalho longo e paciente do desenvolvimento do tema. 

_______________________________ 

Não é descabido frisar um ponto da máxima importância: o fato lamentável da 
pouca possibilidade para o arquiteto de realizar, nas suas obras, trabalhos em colaboração 
com pintores e escultores. No passado, essa colaboração era íntima e normal. Os 
exemplos que nos restam, constituem testemunho insofismável disso, com resultados 
notáveis, principalmente quanto ao modo de compreender a interpenetração existente entre 
as três artes plásticas. Essa compreensão parece desaparecida há séculos. 

Nesse sentido, existe, hoje, inexplicável preconceito contra um afresco, um mosaico 
ou um motivo esculpido. Á primeira vista, esse preconceito, poderá parecer medida de 
economia; no entanto, encontramos, frequentemente, obras construídas com materiais até 
excessivamente suntuosos em relação ao objetivo plástico. 

Por outro lado, pintores e escultores, vivendo afastados da construção e 
considerando-a com certo desprezo, perderam a verdadeira compreensão do assunto, no 
sentido do trabalho em comum, não querendo sujeitar-se à humilde subordinação ao 
desenho arquitetônico. Resulta daí uma separação nítida entre as três artes. 

ARQUITETURA, ARTE SOCIAL? 

A arquitetura, é, frequentemente, classificada como arte social, pelo fato de envolver 
problemas de interesse imediato para a coletividade. Com efeito, do desenho do móvel, ao 
da cidade, ela abrange todos os problemas essenciais à vida do homem, individual e 
socialmente. 

Nisso reside todo o aspecto científico-social da questão, entrando no terreno da 
engenharia e da sociologia. Mas esse aspecto foge da essência própria da arquitetura, 
naquilo que é verdadeiramente característico nela, como fenômeno específico de criação, 
e, portanto, de personalidade do artista. 



 

 

Em conclusão, verifica-se, logo, que a classificação da arquitetura como arte social, 
não subsiste, pois, se assim fosse, seria deslocar o assunto para um plano de arte dirigida, 
com objetivos preestabelecidos, alheios à sua essência. O resultado de um tal dirigismo, só 
pode levar a uma arte sem vibração. 

Com efeito, a arte está em conflito permanente com a sociedade, encontrando 
estímulo na necessidade vital de se libertar da rotina e passividade servil do espírito. Não há 
dúvida, pois, que a arte só poderá ser sentida por uma minoria, com mentalidade 
integralmente livre. 

O QUE É ARQUITETURA? 

O certo é que se classifique a arquitetura como arte plástica, de caráter 
essencialmente abstrato. A função do arquiteto é o estudo das formas, em ligação com o 
ambiente e o clima, dentro de condições funcionais e técnicas, visando a criação 
harmônica de ritmos, ordenando volumes, cheios e vazios, jogando com a cor e a luz. 

A arquitetura abrange, como disse, todos os campos da forma, desde o objeto mais 
comum, até a organização, nas coletividades humanas, da habitação, do trabalho, do 
recreio e do transporte. 

Contrariamente à pintura e à escultura, a arquitetura é vista por fora e por dentro. O 
exterior e o interior estão intimamente ligados numa continuidade de concepção. 

_______________________________ 

Agradeço o amável convite do Dr. Ernesto Mendes, pelo Departamento de Cultura 
da Associação Paulista de Medicina, e do meu amigo Pietro Bardi, diretor do Museu de 
Arte, dando a oportunidade de emitir alguns conceitos pessoais a quem está mais 
familiarizado com o desenho do que com a palavra. 

 

 

 


