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Este volume apresenta-se como resultado da pesquisa com
arquitetos sobre a questão do desenho e do processo de
projeto. Está dividido em duas partes, denominadas res-
pectivamente: Laboratório de Pesquisa e Entrevista com
arquitetos.

Da primeira constam os resultados obtidos com arquitetos,
pós-graduandos da FAU USP, que cursaram a disciplina
AUP842 - Projeto de Arquitetura Urbana. O termo laboratório
foi escolhido devido às possibilidades geradas pelo
acompanhamento do trabalho de um grupo restrito,
constante, em um determinado período de tempo, em um
mesmo ambiente, tendo, de certa forma, um mesmo
problema a ser resolvido.

Da segunda parte constam a transcrição literal das entrevistas
realizadas com os arquitetos Abrahão Sanovicz, Joaquim
Guedes e Paulo Mendes da Rocha e algumas considerações
importantes para compreender a relação entre desenho e
projeto, que fundamentam as conclusões finais apresentadas
no terceiro volume.

Apresentação do Volume II
O desenho e o processo de projeto
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As considerações a seguir  foram  formuladas a partir de
pesquisa realizada com os alunos da disciplina  AUP - 846 /
Projeto de Arquitetura Urbana, durante o primeiro semestre
de 1995. A disciplina em questão, de responsabilidade do
Prof. Dr. Joaquim Guedes e com colaboração do Prof. Dr.
Adilson Macedo,  tinha por finalidade o desenvolvimento de
um projeto, em predeterminada localização, no caso, o
quarteirão formado pelas vias: Avenida Faria Lima e ruas
Pinheiros e Teodoro Sampaio. A área caracteriza-se pela
crescente modificação devido ao alargamento da Faria Lima
e conseqüente desapropriação e demolição de imóveis; além
disso, está prevista futura instalação de estação do Metrô,
da qual decorre uma imediata valorização do solo vinculada
à mudança, ou certa elitização do uso.

A disciplina foi acompanhada passo a passo: todas as aulas
foram registradas  por escrito, o que inclui, além do
pronunciamento dos professores, discussões  informais, visita
ao local e seminários de apresentação de trabalhos. Também
se procurou registrar o  desenvolvimento dos projetos,
fotografando os croquis e os desenhos de apresentação nos
seminários em diapositivos coloridos. Desses croquis, muitos
foram desenvolvidos nas próprias aulas.

Para efeito de obtenção de dados mais específicos,
relacionados com a problemática do desenho - já que as
discussões na disciplina priorizavam a questão do projeto
arquitetônico e não propriamente o desenho para o projeto,
ou mesmo o projeto através do desenho - foram entregues
aos alunos duas entrevistas, cujos modelos são apresentados
em anexo (V. final vol.II)

II.1. Estudo de caso
       Laboratório de pesquisa
       Apresentação
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Dentre os alunos inscritos (23 no total), compareceram
inicialmente 19. Destes houve 2 desistências; um deles ainda
teve parte do trabalho registrado, mas foram desconsiderados
para efeito de tabulação e análise dos dados. Totalizou-se,
então, 17 entrevistados, considerados como o total para
cálculos percentuais. Destes, 15 são arquitetos projetistas,
ou seja, trabalham com projeto de edificações, como
profissionais liberais. Apenas dois são funcionários públicos
(excluindo aqui professores de universidades públicas) e 10
são professores universitários em faculdades ou cursos de
arquitetura.

Quanto à experiência profissional, sete (7) são recém-
formados, com menos de três (3) anos de conclusão de curso,
portanto, aqui considerados arquitetos juniores. Quatro (4)
têm entre 3 a 10 anos de experiência na área, considerados
arquitetos plenos e seis (6) têm mais de 10 anos de
conclusão, para efeito desta pesquisa, arquitetos seniores.
O alto número de arquitetos plenos e sêniores é importante
para validar uma pesquisa, na qual se constata que a
legitimidade e a pertinência das respostas obtidas variam
com a experiência profissional e com a própria vivência  do
entrevistado.

Quanto à formação propriamente dita, cinco (5) cursaram a
FAU USP, dois (2) vêm de escolas federais, nove (9) de
particulares ( um destes têm também formação anterior em
Desenho Industrial no Chile) e 1 do exterior (Alemanha).
Destes totais pode-se dizer que a formação é bastante
heterogênea, com certa predominância das escolas
particulares, o que oferece pesquisa em maior  abrangência
e diversificação do perfil.

No entanto,  verificou-se ser mais importante para a
pertinência das respostas, mesmo para o que se refere ao
desenho propriamente dito, a experiência do entrevistado e
não sua formação. Isto, aliado a outros dados, vem
demonstrar que as escolas encaram o ensino do desenho na
arquitetura como  secundário ao aprendizado profissional, não

II. 1.1. O perfil dos entrevistados

fundamental  para o desenvolvimento do aluno no curso e na
vida profissional. O desenho, utilizado como instrumento para
projeto de arquitetura, tem, então, seu aprendizado com a
prática profissional, a vivência e a experiência, na medida
em que as necessidades se apresentam.
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Foram duas as entrevistas realizadas com os alunos. A pri-
meira de caráter mais amplo, na qual se pediu ao entrevistado
algumas considerações sobre:

o seu processo de projeto.
a relação desenho e projeto (especificamente projeto
de edificações). O desenho enquanto instrumento (ou
não) de projeto.
a(s) característica(s) da imagem mental do edifício (do
todo ao detalhe).
as facilidades e/ou dificuldades quanto ao Desenho.
Retrospectiva de aprendizagem: problemas e soluções
alternativas.

No entanto, foi explicado ao entrevistado, no ato da entrega,
em meados do curso,  que tais considerações não se res-
tringiam ao trabalho relacionado à disciplina. Também, nesta
entrevista foram pedidas ao entrevistado maiores infor-
mações sobre sua formação e atividades atuais.

 A segunda entrevista, elaborada e entregue aos alunos
somente nas últimas aulas do curso, possuía um caráter mais
específico, tanto no que se refere ao conteúdo das questões
e à forma com que foi elaborada (múltipla escolha, na es-
trutura geral), quanto à restrição dos entrevistados se aterem
exclusivamente ao projeto desenvolvido na disciplina em
questão.

Em primeira instância, eram os objetivos desta parte da
pesquisa:

aproximar o discurso do âmbito do projeto, já que, no
estágio em questão, não mais se podia dissociar
desenho de projeto arquitetônico, no que se refere ao
ensino de desenho na arquitetura.
a partir da observação do desenvolvimento dos projetos,
tentar estabelecer como se dava a formação da imagem
do edifício que estava sendo projetado e estabelecer
as  etapas de projeto utilizadas pelo arquiteto, reestru-

II.1.2. As entrevistas

turando  o método e se este estava de acordo com o
método apresentado pelos professores.

Adotou-se, como metodologia de pesquisa, além de notações
por escrito, fotografar os desenhos em diapositivos coloridos
(slides), conforme  se desse a execução dos mesmos. Foram
ao todo 143 diapositivos, fotografados in loco, sob luz natural.
Quase todos os alunos (exceto aqueles que não
desenvolveram o projeto por meio de desenho ou desistiram
da disciplina) tiveram seu trabalho fotografado até o estágio
do seminário ou antes da entrega final. Esta última etapa, ou
seja, as pranchas entregues para exposição, com o projeto
de acordo com representação gráfica adequada para tal, não
teve registro fotográfico por dois motivos: o primeiro de ordem
técnica - as pranchas foram montadas sob superfície de
acrílico e em lugar com luz insuficiente para fotos; o segundo
de ordem conceitual: o desenho relativo à apresentação de
projetos não é de interesse desta pesquisa, apesar de alguns
projetos terem sido modificados ou, em alguns casos, só
aparecido enquanto estrutura física, volumétrica, definida, nas
pranchas finais.

No decorrer da pesquisa, além das aulas proferidas pelos
professores, seminários e debate sobre os trabalhos, também
conversas e colocações informais sobre determinados
assuntos relacionados ao entrevistado e à sua postura frente
à disciplina foram anotados. As entrevistas surgiram
posteriormente quando se verificou a viabilidade das mesmas,
pois sem a participação, o interesse e a gentileza dos alunos,
tal resultado não teria sido possível. A interpretação e análise
dos dados não pode ser coerente em uma pesquisa como
essa, sem levar em conta o processo e a vivência dos
entrevistados. Como se verá, nem sempre as respostas
escritas conferem com o que foi dito informalmente, com o
que foi colocado no papel, ou com a maneira com a qual foi
elaborado o projeto.

Com a pesquisa em andamento, outros objetivos tornaram-
se importantes:

verificar a validade da pesquisa com relação à realidade
do projeto, constatando se o método e o processo
desenvolvidos no projeto desta disciplina eram
compatíveis com os que o entrevistado fazia uso
habitualmente.
relacionar imagem mental do edifício e os desenhos
(croquis) desenvolvidos para o projeto, ou seja, verificar
se o desenho utilizado pelo arquiteto era representação
direta da imagem mental (o que indica uma relação de
semelhança mas não de igualdade), já que uma imagem
é mental e a outra é material. Por outro lado, poder-se-
ia verificar também se o desenho  estava sendo usado
como simulação do espaço tridimensional (pers-
pectivas), ou somente  como código visual em duas
dimensões, (plantas , cortes, esquemas de fluxo, etc) a
ser posteriormente decifrado como correspondente
tridimensional.

É necessário colocar que nem todas as fichas de entrevistas
foram devolvidas. Apenas 11 alunos devolveram a primeira,
o que resulta em 64,7% do total e 15 devolveram a segunda,
aumentando para 88,2%.  No entanto, para conformação do
perfil dos entrevistados, foram consideradas também as
informações obtidas em conversas informais.
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Não cabe aqui um relatório completo das aulas e dos
seminários, devido às proporções  que seriam alcançadas. A
opção encontrada propõe sinteticamente três etapas:

A. Relacionar os principais pontos destacados pelos
professores, concernentes ao método de projeto e
outras questões correlatas.

B. Traçar um perfil de cada aluno frente às informações
obtidas.

C. Estabelecer conclusões para os objetivos, predefinindo,
assim como outras que se façam necessárias quando
da análise e cruzamento dos dados.

II.1.3. A Disciplina AUP-846
    Laboratório de Pesquisa

A. A postura docente

Pode-se dizer que a postura adotada pelos professores
durante o curso diz respeito, na sua estrutura eidética e
metodológica, à forma de pensar do Prof. Joaquim Guedes,
apesar da discordância, em alguns pontos, do Prof. Adilson
Macedo.

Inicialmente, ficou claro que a preocupação principal estava
no fazer arquitetônico. O Prof. Guedes, na sua aula inaugural
(17/03), advertiu os alunos de que hoje ninguém sabe mais
com certeza o que é fazer arquitetura.(1) Associado a isto,
outra preocupação que permeou as discussões princi-
palmente nas primeiras aulas e seminários: o desenho urbano.
No seu discurso, este aparece vinculado à arquitetura e esta
a ele:

Entendemos arquitetura como fazer urbano.
Arquitetura isolada não é arquitetura.
Arquitetura nos obriga a fazer para a cidade.

Às questões anteriores alia-se uma terceira, que permeou
as discussões dos seminários: a construção. Conceito
colocado como condição necessária ao projeto, e que não
se refere à edificação da obra propriamente dita, mas à sua
lógica intrínseca, ou ao raciocinar o projeto em termos
construtivos, desenhar tecnicamente com critérios de
tecnologia rigorosos.

Inventar enquanto projeto é inventar a construção.

O projeto de arquitetura foi colocado, de início, também como
uma solução das necessidades do cliente, para depois
aparecer problematicamente como um todo, um sistema.

O sistema, ou projeto como um todo, aparece
descobrindo a síntese, que muitos perseguem a
vida inteira.
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Complementando esse pensamento, colocou o Prof. Adilson
que a finalidade do projeto arquitetônico estava em
estabelecer relações entre espaços, movimentos e
atividades. Ressaltou a importância dos croquis, pois a
disciplina alcançaria somente a fase de um estudo preliminar
avançado e terminou explicitando a orientação metodológica
docente com relação ao fazer arquitetônico na disciplina:

No fundo, é a metodologia clássica do projeto.

Esta é talvez a  questão mais difícil a ser respondida; será
que existe uma metodologia clássica, fora dos livros? Todos,
já que tiveram formação acadêmica, trabalham desta
maneira?

Tal método clássico, foi, pelo Prof. Adilson, explicitado
segundo o esquema:

Numa 1a. etapa

análise do sítioanálise do sítioanálise do sítioanálise do sítioanálise do sítio

solicitação do projetosolicitação do projetosolicitação do projetosolicitação do projetosolicitação do projeto programa de necessidadesprograma de necessidadesprograma de necessidadesprograma de necessidadesprograma de necessidades

teoria do projetoteoria do projetoteoria do projetoteoria do projetoteoria do projeto

programa do arquitetoprograma do arquitetoprograma do arquitetoprograma do arquitetoprograma do arquiteto estudo preliminarestudo preliminarestudo preliminarestudo preliminarestudo preliminar

estudo preliminarestudo preliminarestudo preliminarestudo preliminarestudo preliminar anteanteanteanteante-projeto-projeto-projeto-projeto-projeto projeto executivoprojeto executivoprojeto executivoprojeto executivoprojeto executivo

p/ efeito dessa disciplina

Etapas posteriores:

Também foi ressaltada pelo Prof. Adilson a idéia de ir refazendo
coisas em função da crítica, refazer espaços e alternativas.

O Prof. Guedes enfatizou a racionalidade na decomposição
das necessidades, por conjuntos e sub-conjuntos. A
arquitetura deve, segundo ele, ser produzida por reflexões.
Desta análise resulta o programa e  só então as primeiras
idéias de volumes úteis abrigáveis. Esta “metodologia de
particularização”, se assim pode ser chamada, se justifica,
segundo o professor, para poder retornar ao todo, a partir de
um pleno conhecimento de cada parte, com maior
determinação e rigor investigante, procurando chegar a um
subsistema de espaço.

Aconselha que, numa primeira fase, deve-se retardar o projeto
propriamente dito; o desenho deve favorecer a análise gráfica
do sistema de espaço, não se tratando ainda de concepção
em planta. Tal procedimento amadurece as carências do
cliente, amplia o programa, gera o programa ampliado do
arquiteto.

Dá-se, então, só posteriormente ao escrutínio do problema
pela reflexão, a transformação desta análise em planta. Nesta
fase é interessante, segundo o professor, ficar disponível aos
volumes que vão surgindo. Esta investigação é tão rica que
ela vai atendendo aos volumes. Dá-se, assim, a conformação
do projeto.

Voltando à questão da arquitetura como desenho urbano, o
Prof. Guedes, com relação ao trabalho da disciplina, alertou
os alunos para que se perguntassem sobre como seria
possível modificar aquela paisagem no projeto, como poderia
vir a ser a nova cidade com o desenho. Insistiu para que os
alunos visualizassem a transformação da realidade física com
a eclosão de novos edifícios.

Antes do desenho, a formulação dos acessos. No desenho,
enfatizar desenhos parciais e sub-desenhos. Mas antes ir ao
terreno verificar o entorno:
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Situar-se do sítio no local.

Nas primeiras aulas o desenho foi colocado numa concepção
mais abrangente, em todas as possibilidades e não como
forma do edifício propriamente dita.

Nós vamos produzir desenho, nosso instrumento
intermediário de reflexão.

Outra sugestão metodológica proposta pelo Prof. Adilson ao
dar-se conta do descompasso de experiência na turma :

Dentro do método de análise do programa, vai-se
obrigatoriamente passar pelas garagens,
circulação, elevadores, dimensionamentos preli-
minares. Procurem ver outros projetos, códigos de
segurança, insolação, ventilação, coisas que num
prédio grande envolvem espaço e influem no
projeto.

Um dos caminhos possíveis, comentou ainda, seria relembrar
quais os bons edifícios em São Paulo, ou internacionais, e
também arquitetos importantes do setor. Fazer uma análise
dessas obras, tentando estabelecer o que é o edifício
inteligente.

Ver-se-á mais adiante que tais observações foram seguidas
“à risca” por dois alunos, um sênior e outro pleno, que nem
por isso deixaram de receber críticas ao projeto na
apresentação dos seminários. No entanto, nenhum arquiteto
júnior mostrou o mesmo empenho ao seguir tais orientações.

Colocaram-se também outras discussões, aqui descon-
sideradas, talvez muito mais longas, como, por exemplo, o
papel do poder público em relação ao solo urbano e seus
usos, a preservação ou não do edifício do CREA no projeto
em questão, etc.

Com a apresentação dos seminários e o debate sobre os

trabalhos, a posição  do Prof. Guedes em relação às posturas
metodológicas dos alunos - arquitetos ao desenvolverem o
projeto - foi ficando  mais clara. No entanto, é difícil esta-
belecer o limite no qual terminavam as críticas do processo
e começavam propriamente as críticas ao projeto enquanto
edifício.

De maneira geral, essas críticas giravam em torno da
preocupação formal dos alunos para com o projeto, antes de
se ter  resolvido os problemas de análise do programa
expandido. Tal vínculo à forma, que aqui se classifica enquanto
imagem, e Vittorio Gregotti(2) enquanto figura, leva, segundo
o Prof. Guedes, ao formalismo vazio, à forma pela forma,  à
escravidão figurativa. A criação subjetiva da forma, antes de
resolvidos os problemas de programa e de tecnologia
construtiva, foi colocada como um fator secundário e, na maior
parte dos casos, como prejudicial ao andamento do processo
de projeto. A forma do edifício, a figura deveria ser a última a
aparecer.

B. O Perfil do aluno - arquiteto

As considerações aqui realizadas não são acompanhadas
pelos respectivos nomes dos entrevistados. Estes integram
uma lista anexa ao final desta primeira parte.

Tais considerações não têm por objetivo estabelecer um perfil
de caráter psicológico, no sentido científico do termo,  devido
à não formação desta pesquisadora na área. O que aqui se
pretende é fornecer ao leitor, e mesmo para fins conclusivos
deste trabalho, elementos ou subsídios que esclareçam ou
tornem mais fácil a compreensão de determinados
comportamentos frente ao desenvolvimento do trabalho e
das respostas dadas. Também não se pode deixar de relatar
que as impressões aqui relatadas são de ordem estritamente
individual e dependeram, também, de como esta pes-
quisadora se relacionou com os entrevistados. Alguns destes
permaneceram todo o curso afastados, dificultando uma
aproximação que pudesse revelar mais sobre si mesmos.
Outros só tornaram possível um contato mais pessoal na
última aula, quando da exposição dos trabalhos.
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Consideração importante sobre o perfil deste aluno é ele ser
orientando do Prof. Guedes. A responsabilidade deste fato,
frente aos colegas e ao professor orientador, justifica  seu
comportamento durante o todo o curso. Professor de projeto
de edificações,  foi um dos últimos a se expor em seminário
(9a. aula).

Este aluno participou amplamente de todas as discussões e
debates, pesquisou com tenacidade bibliografia relacionada
ao projeto e foi o que relatou ter dedicado maior número de
horas no desenvolvimento do projeto. Foi também quem
respondeu à 2a. entrevista com maior afinco, redigindo muito
mais do que o sugerido. No entanto, do seu trabalho só foi
possível fotografar um único croqui, retirado de um caderno
comum, pautado, depois de muita insistência, pois sempre
dizia que ainda não havia decidido o que fazer. Fica claro, e
isto coincide com sua resposta, que o desenho enquanto
grafismo, seja este instrumento de projeto ou de repre-
sentação de imagens mentais, não foi utilizado. O entrevistado
coloca o desenho como um conjunto de atos, desígnio. Fala

arquiteto 1

de maneira genérica, pois todo o processo por ele utilizado,
ou o que pode ser constatado pelo pouco que deixou exposto,
é de natureza mental. O projeto é construído mentalmente e
só mais tarde passado para a linguagem gráfica. E esta
linguagem, no caso, parece apenas representar algo, e não
auxiliar no seu desenvolvimento. A primeira imagem do
edifício, responde, é uma idéia, um conceito, espacial mas
não figurativo e acrescenta: estratégia de controle da natureza
própria  para uso humano, econômica e elegante.

Não passou a imagem diretamente para o papel, quando esta
surgiu, mas esperou amadurecer. Na seqüência, também,
coloca que quando a grafou, foi de forma lógico-figurativa,
por esquemas e organogramas. Esta forma de raciocínio, não
figurativa por excelência,  não precisa no projeto do desenho
enquanto aliado. O entrevistado admite que o curso modificou
o seu método, ordenando as etapas de reflexão, como se
verá mais adiante do relato do seminário.

Voltando à questão da postura de “não se expor”,  reclamada
por outro aluno como um dos principais problemas do curso,
este caso revela a não exposição do projeto, de uma escolha
frente às várias alternativas possíveis, embora este
entrevistado sempre expusesse suas idéias, opiniões e
críticas em aula ou em reuniões informais, com os colegas
do curso, desde o início, ressaltando-se como uma pessoa
simpática, cordial e  extrovertida.

Também não foi possível fotografar as pranchas apresentadas
em seminário, pois estavam desenhadas a grafite muito claro
e fino, provavelmente uma mina 0.3 F ou H, tanto que para
serem lidas tinha-se que observá-las a pequena distância.
Apesar do interesse desta pesquisadora no registro das
pranchas e na insistência em pedir para que fossem trazidas
para foto, isto não ocorreu.

No seminário, o aluno procurou mostrar que seguiu a
metodologia especificada pelo professor orientador. Primeiro,
uma explanação enfatizando a elaboração do programa do
cliente, a pesquisa bibliográfica, os cálculos -  que levaram à
constituição do programa expandido, estudos técnicos como
os de insolação, e desenhos tênues - por ele mesmo assim
definidos-  onde dá para ver a  imagem do edifício. Os
desenhos constantes das pranchas não eram croquis à mão-
livre, mas desenhos instrumentados (com uso de réguas,
compasso, etc.), diagramados para apresentação, acom-
panhados de textos e tabelas, assim como de outros dese-
nhos, cópias de ilustrações de bibliografia consultada.

A prancha entregue como trabalho final também não
apresentava o projeto, ou melhor, a proposta de edifício, como
seria o caso, mas apenas uma leitura das considerações
técnicas e também de abordagem histórica, para explicar o
partido adotado no projeto e não o projeto propriamente dito.

arquiteto1. Página de caderno
com anotações e croquis.
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Esta aluna, também professora da área de projeto de
edificações, também teve uma correspondência entre suas
ações e respostas nas entrevistas. De natureza bastante
amigável, extrovertida (apesar de ruborizar-se com freqüência
em situações em que sua pessoa era envolvida diretamente),
também participou com afinco das discussões e debates,
em aula ou informais. No entanto, sua peculiaridade reside
na sua origem, Pernambuco, lecionando na Paraíba. Está sob
licença para cursar as disciplinas e morando  temporariamente
em São Paulo, onde segundo seu parecer, os nordestinos só
se ressaltam quando o trabalho é muito bom, devido ao
preconceito e discriminação.

Esta preocupação com a apresentação de um bom trabalho,
fez com que também dedicasse um grande número de  horas
ao desenvolvimento do projeto, expondo seu trabalho por
duas vezes em seminários diferentes, sempre de maneira
clara e confiante.

Da primeira apresentação constaram várias pranchas com
os primeiros croquis (a mão-livre, sem instrumentos) a grafite
e hidrocor preta (implantação, plantas e uma perspectiva
aérea). A imagem do edifício aqui já pré-configurada sofreu
alguma transformação, o que não chegou a descaracterizá-
la da imagem inicialmente apresentada. No segundo
seminário, com material mais organizado, mas em croquis, o
mesmo tipo de desenhos: bidimensionais (plantas e
fachadas) e perspectivas aéreas. A perspectiva foi definida
pela aluna, em seminário, como um meio apropriado de
representação, pois,  segundo ela,  a gente não vê nada assim,
referindo-se às fachadas, a gente vê em perspectiva. No
entanto, raramente temos a oportunidade de ver um edifício
como um objeto, como nos mostra uma perspectiva aérea;
na maioria dos casos, o vemos como usuário do espaço,
com os olhos de quem está com os pés no chão. Em suma,
toda a forma - figura do edifício - e as conseqüências
sensoriais desse espaço, visto por esse ângulo, não foram
verificadas ou estudadas como tal. Há que se acrescentar
que foram poucos os alunos que tomaram tal atitude, que

arquiteto 2

arquiteto 2. Primeiros croquis
de projeto.
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conseqüentemente está ligada à postura metodológica
adotada,  e nenhum deles  se preocupou com a pré-figuração
de ambientes internos, além dos limites impostos por uma
organização formal esquemática, como uma planta.

Apesar de ter, nesta segunda exposição, colocado como
postura metodológica, uma ordem de etapas de trabalho que
se segue à colocada pelos professores, - acrescida de uma
particular preocupação do comportamento dos usuários
relativo ao programa resultante, - nota-se que o trabalho da
aluna, assim como de muitos no curso, difere  quanto à
importância dada à concepção da forma. Esta não surge após
o término total dos cálculos e análise programática, mas
durante o processo; vai sendo ajustada face às mudanças
que se façam necessárias. É ela o projeto, ou melhor, ela
representa, sintetiza, a escolha do arquiteto para resolver o
problema que se coloca.  Esta foi uma crítica constante feita
pelo professor nos seminários, associada à questão da
tecnologia construtiva. Neste caso, colocou: pra fazer forma
se deixa de pensar em coisas importantes.

No entanto, parece ser mais essa postura metodológica a
dominante no meio arquitetônico, os arquitetos trabalham a
forma, não “pela forma” como acontece em alguns casos,
mas como uma resposta ao programa, e as soluções
tecnológicas vêm para  satisfazer os problemas criados pela
forma e não o contrário. Talvez seja esse o método clássico
de se fazer projeto, não se querendo dizer, com isto, que seja
o correto, ou o único, muito menos o que leva às melhores
soluções, mas apenas que é a maneira mais comum de se
pensar projeto.

arquiteto 2. Croquis de finais
projeto.
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Também professor da área de projeto de edificações, este
aluno teve duas facetas marcantes no desenvolvimento do
projeto, uma de caráter metodológico e outra de com-
portamento. De início, sua postura em aula passava a
impressão de uma pessoa muito séria, distante da
cordialidade dos dois alunos anteriores. Suas inserções nas
aulas iniciais eram feitas com firmeza e austeridade. Com o
desenrolar do curso mostrou-se uma pessoa de extrema
amabilidade, interessada pelo trabalho dos colegas e pela
presente pesquisa.  A faceta típica de seu comportamento e
que todos ao final perceberam, diz respeito ao processo de
trabalho angustiante e fonte de penoso sofrimento, por ele
mesmo admitido.

Metodologicamente, este fator teve como correspondência,
uma árdua pesquisa em termos de projeto, muitas pranchas,
muitos croquis coloridos e sobrepostos, que iam modificando
a configuração do edifício com uma rapidez única no curso.
Sua imagem final, que nada deve à primeira, mal pôde ser
vista pelos colegas, pois, após a apresentação, o aluno
desmontou sua prancha para finalizá-la melhor, para uma
entrega posterior, que aconteceu na forma de folhas
encadernadas.

O processo por ele utilizado também é clássico, busca a forma
como solução de projeto, mas com a diferença de não
trabalhar as etapas linearmente, mas de forma cíclica, indo e
voltando, buscando soluções diferentes, mesclando-as às
anteriores, ou renovando-as totalmente. No seminário, no
entanto, apresentou apenas duas pranchas com desenhos
instrumentados, coloridos, com o edifício configurado e
disposto em implantação, e perspectivas áereas. Tal projeto
caracterizava-se pela complexidade formal, o que gerou
severas críticas da parte do Prof. Guedes, que comentou: Os
dois trabalhos (com relação também ao trabalho elaborado
pelo aluno seguinte), me deixaram muito preocupado. Os dois
se aproximaram da arquitetura de maneira muito subjetiva.
Vocês param na forma que têm na cabeça. Sem análise, em
profundidade, do uso do espaço não pode haver forma.

arquiteto 3

arquiteto 3. Primeiros croquis.
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arquiteto3. (à esq.) Primeiros
croquis. (abaixo) Desenhos
apresentados em seminário.
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Além de professor na área de edificações, este aluno é
também coordenador de um curso de arquitetura, recém
criado. De início chamou a atenção pela quantidade de vezes
que, de repente, desviava sua atenção da aula para anotar,
numa folha já repleta de informações, alguma coisa que
deveria fazer. Parecia ter em mente um “arsenal” de coisas
diferentes, que eram trabalhadas ao mesmo tempo.

arquiteto 4

arquiteto 4. Croquis apresen-
tados em seminário.

Graduado pela FAU USP, foi o único aluno que escolheu seu
tema-programa antes da visita ao local, apesar de na
entrevista ter respondido o contrário. Tal escolha foi revelada
em conversas durante as primeiras aulas, assim como a
primeira imagem do espaço (e não do edifício) que projetou.
Em uma dessas conversas relatou, e chegou a desenhar ,uma
grande praça com uma fileira de palmeiras imperiais. A praça
e as palmeiras permaneceram nos croquis, na prancha
apresentada no seminário e na entrega final. Assim, a imagem
descrita pelo aluno na  entrevista como inicial não confere.

Em conversa com o entrevistado, foram-lhe relatadas tais
divergências; e grande também foi a sua surpresa ao  lembrar-
se desses fatos, passados despercebidos. Este fato deixou
claro para esta pesquisadora que nem todas as respostas
podem ser consideradas verdadeiras, ou coerentes com o
que realmente se passou, principalmente por estarmos
falando sobre imagens mentais, que nem sempre foram
registradas e que têm por característica principal a fluidez.

No seminário, o aluno apresentou uma única prancha, com
desenhos a mão-livre, mas muito esquemáticos, plantas dos
vários pisos, um corte e uma perspectiva volumétrica aérea.
Deixou claro, para surpresa dos professores, que a forma é
sua preocupação principal, sendo por ela que começa e
concebe o projeto. Na entrevista, ainda, acrescentou que,
se necessário, modifica o programa, para preservá-la. O Prof.
Guedes, diante desta atitude, segundo ele formalista e pouco
racional em termos de programa e de tecnologia construtiva,
chegou a perguntar-lhe se trabalhava freqüentemente com
projeto e como era a sua relação com os clientes. Comentou:
Seu projeto me parece feito de referências visuais, sem
comprometimento construtivo técnico. Novos arquitetos não
se dão conta dos caminhos que se tem que enfrentar para
realizar a forma pensada.  É a construção que dá a qualidade
ao edifício.  E em resposta à pergunta de um aluno se seria
possível fazer projeto dessa forma,  o professor acrescentou:
Eu acho que não, mas...
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Não ficou claro se esta aluna, também graduada pela FAU
USP, além de professora e funcionária do DPH, trabalha com
projeto de edificações. Também não esclareceu se leciona
disciplinas da área em questão.

Sua presença  só se tornou constante em meados do curso,
o que dificultou sua integração efetiva à turma, apesar de já
se relacionar com alguns dos alunos. Raramente opinando
nos debates ou discussões,  teve a apresentação do  se-
minário  na última aula, antes da entrega final, por sinal aula
na qual o Prof. Guedes estava ausente. Nesta aula foi possível
fotografar alguns croquis _ a grafite e a mão-livre _ constantes
das quatro pranchas apresentadas, contendo implantação e
algumas perspectivas, quase no nível do pedestre. No entanto
explicitou que sua maior preocupação estava com a cidade,
com o traçado urbano, mais que com o edifício. Isto a fez
desviar a avenida  F. Lima, criando uma nova praça, proposta
criticada como principal problema do trabalho pelo Prof.
Adilson, já que não era a proposta da disciplina este tipo de
interferência.

Há que se ressaltar uma relevante resposta da aluna sobre a
utilização de desenhos de terceiros; respondendo afir-

arquiteto 5

arquiteto 5. Primeiros croquis.

mativamente, acrescentou (o que foi uma resposta única,
apesar de todos sempre terem feito uso do desenho de ter-
ceiros dessa mesma forma): conversando com os colegas
sobre o projeto e trocando idéias através de desenhos.
Evidências à parte, esta colocação não foi por nenhum outro
aluno descrita ou  sugerida, o que revelou que as atitudes,
muitas vezes comuns e corriqueiras relativas ao processo de
projeto, passam despercebidas, quando se tem que discutí-
lo e esclarecê-lo metodologicamente.
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Arquiteto sênior, com vários edifícios na cidade de São Paulo
e professor na área de projeto de edificações, este aluno
surpreendeu pela qualidade gráfica de seu desenho. Não
respondeu a nenhuma das entrevistas, mas o fato de ter
cursado outra disciplina e desenvolvido trabalho em grupo
com essa pesquisadora, fez com que muito se soubesse sobre
o método e a maneira com que encara o desenho nesse
processo.

O trabalho apresentado no seminário, apesar de constar
apenas de algumas pranchas de estudo, levantamentos, e
análise da paisagem, já delineava um potencial metodológico
muito interessante. É patente o uso do desenho enquanto
instrumento de projeto e de pesquisa em projeto. O primeiro
se refere a uma representação de imagens mentais, ou seja
o arquiteto imagina o espaço, a paisagem e depois os
desenha. No segundo caso, o desenho parece ter certa
autonomia criativa; a configuração vai se dando passo a passo
com o desenho, podendo às vezes gerar expressões ou “erros
gráficos”(3), que se tornam soluções espaciais não imaginadas
de início, ou seja, o desenho enquanto instrumento criativo
espontâneo.

É significativa a qualidade do grafismo, que se deve a um
domínio das técnicas, tanto materiais, quanto da perspectiva,
para fins de observação direta, ou de fotos, e para
manipulação do espaço, segundo uma visual tridimensional.
Além disso, o aluno faz uso da cor de forma não ilustrativa,
como na maioria dos trabalhos apresentados.

Sem dúvida, contribuem para isso a experiência e a vivência
do arquiteto.  O traço fluido, mas ao mesmo tempo seguro,
nos remete, não ao grafismo imediato, mas a uma idéia de
paisagem, ao local em que se trabalha; é o próprio espacializar
fenomenológico(4).

Segundo o aluno, o projeto realizado na disciplina tem um
caráter diferente do realizado comercialmente. Tem-se a
oportunidade, por se tratar de um trabalho acadêmico, de se

arquiteto 6

arquiteto 6. Primeiros croquis.
Estudo do sítio, levantamento
do entorno.
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pesquisar, teorizar e debater muito mais amplamente. Neste
processo, utilizou como apoio teórico além do texto de Franco
Purini (5), dois artigos sobre o projeto do edifício do jornal
Economist (6), dos arquitetos Alison e Peter Smithson.

Seu método consistiu, primeiramente, em uma análise da
paisagem do lugar, dos pontos focais mais importantes.
Através do desenho, por perspectivas no nível do usuário
pedestre - pois segundo o aluno, parafraseando Walter
Benjamin, arquitetura a gente enxerga a pé  - tentou verificar
que tipos de espaço existem, sua qualidade ambiental, se
merece ou não preservação, as mudanças que poderiam
ocorrer naquele local, e quais elementos da paisagem seriam
fixos, para, com base nisso, estabelecer o limite de expansão
do projeto e o perfil do edifício projetado. Segundo palavras
do próprio aluno, seu método consiste em um estudo
pormenorizado do entorno imediato, em uma análise formal,
estética, e sobre a função no espaço urbano. Este processo
permite estabelecer o ponto focal apropriado ao edifício, e
seu gabarito, que não tem sua verticalização no sentido de
“torre”, mas de escalonamento em transição com o entorno.

Durante o seminário, mostrou-se pouco à vontade,
queixando-se: Não gosto de mostrar (os desenhos), pois é
meu processo de trabalho, lugar de formação da idéia e não
representação.

Esta metodologia foi criticada pelo Prof. Guedes, pois para
este, de cunho estritamente estético. Segundo o Prof. Dever-
se-ia seguir um caminho de investigação a priori do desenho,
estabelecendo dimensões e números, fazendo as devidas
considerações técnicas e tecnológicas, antes da síntese
formal.  Críticas à parte,  acredita-se que esta metodologia
propiciaria excelentes exercícios de caráter didático-prope-
dêutico em uma disciplina de desenho, para o desenvolvi-
mento deste, enquanto instrumental de projeto em um curso
de arquitetura, no que se refere ao estudo da paisagem urbana
e da inserção de um edifício à mesma.

arquiteto 6. Croquis de estudo
do entorno.
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arquiteto 6. Croquis de projeto,
inserção do edifício na pai-
sagem.
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Arquiteto pleno e também professor na área, este aluno teve
um processo muito parecido ao da aluna 2, com relação à
clareza e objetividade no desenvolvimento do projeto,
cursando um caminho quase linear quanto às etapas de
desenvolvimento, com a diferença de ter dado maior ênfase
à questão da pesquisa de projetos afins.

Inicialmente, mostrou-se um pouco tímido, mas, no
andamento das aulas, integrou-se aos colegas, tendo também
participado da comissão organizadora da exposição dos
trabalhos. Este aluno  foi o único que, no dia da visita,
desenhou e tomou nota do lugar e do entorno, seguindo à
risca a orientação dos professores de não confiar na memória.
Outros  dois o fizeram em visitas posteriores. Este desenho
foi fotografado em duas fases, a primeira ainda no começo
da visita, e a segunda após o debate no auditório do CREA.

Detentor de expressivo domínio gráfico, este aluno utiliza o
desenho como instrumento de projeto e também como
instrumento de pesquisa. Em outras palavras, elabora
relatórios visuais sobre obras do mesmo tema, procurando
com o desenho enfatizar determinados aspectos, que lhe
parecem importantes.

No seminário apresentou cerca de dezesseis pranchas A4,
sulfite com desenhos a grafite, hidrocor e lápis de cor. Tais
pranchas continham graficamente todo o processo e
revelavam conseqüentemente as fases  metodológicas. No
entanto, quando da explanação, frisou demais a pesquisa e
os problemas inerentes ao entorno (metrô, shopping, etc.),
deixando pouco tempo para exposição do projeto, ou das
primeiras idéias sobre este. De fato, na semana seguinte, ao
escrever algumas considerações sobre os seminários, foi
difícil lembrar do edifício projetado em comparação com os
pesquisados.

Tal cuidado na análise, nas várias fases do projeto, foi ponto
de elogio por parte do Prof. Adilson, que acrescentou: o
processo de fazer está correto. No entanto, o Prof. Guedes

arquiteto 7

arquiteto 7. Croquis de levan-
tamento do sítio, realizados “in
loco”.
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criticou, de forma incisiva, que não se tratava de uma boa
exposição, pois o aluno não havia abordado o edifício da
maneira adequada, dizendo que não lhe interessava como
tal arquiteto (referindo-se àqueles pesquisados / Ungers,
Sanersbrich, Heep) havia resolvido seu problema, mas como
o aluno estava pensando o seu projeto, embora em aula
anterior o Prof. Adilson tenha colocado esta fase de pesquisa
como muito importante em um projeto desse porte.

A crítica principal do Prof. Guedes relacionou-se à questão
da elaboração formal, antes da elaboração técnica e
programática adequadas, ou desvinculada destas: Sem
estruturas organizadas a flor não seria flor. Quando você não
trata as condições básicas antes, de maneira conveniente,
você destrói o projeto.

arquiteto 7. Croquis de projeto.
Perspectivas aéreas e vistas
parciais, observador pedestre.
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Este aluno, arquiteto e professor, desenvolve um trabalho de
pesquisa sobre tecnologia construtiva para habitação popular,
mais especificamente, alvenaria de tijolos de barro sem
cozimento e sem amarração convencional.

Sempre muito extrovertido, teve sua postura modificada no
decorrer das aulas. Muito crítico a tudo e a todos, terminou o
curso relatando diversas desavenças com os colegas e
críticas veementes à disciplina, quanto ao método e aos
resultados, por ele considerado muito abaixo das expectativas
iniciais.

A análise das respostas desse aluno, quando comparadas a
alguns fatos e também ao seu próprio projeto, revela certas
disparidades e incongruências, como também curiosidades.

Vale ressaltar que este aluno, arquiteto senior, também com
experiência na área de projetos de hotelaria,  frisava o fato
de estar cursando doutorado, além de mencionar, sempre
que possível, suas palestras e o desenvolvimento da pesquisa
no canteiro de obras. Quando da visita, sem inteirar-se com
o devido rigor dos objetivos desta pesquisa, colocou que
estava sendo realizada de maneira equivocada, pois o
desenho não era importante, tanto que ao comentar sobre o
aluno 7, único que havia desenhado e tomado notas,
acrescentou que os arquitetos não desenham in loco, isto
era algo incomum, fora da realidade de projeto, fazendo
entender também que tal aluno só o fazia visando destacar-
se.

Tal atitude ou colocação sobre o desenho entram em total
discordância com o que escreveu nas entrevistas sobre o
tema,  deixando registrado não suas opiniões contundentes,
mas aquilo que todos teoricamente admitem como correto.
Assim, o desenho aparece definido como puro instrumental
de projeto. Na segunda entrevista, ainda, assinalou na questão
17, a alternativa que se referia à utilização de desenhos de
observação in loco. Como veremos, nenhuma das colocações
pôde ser comprovada na prática.

arquiteto 8

arquiteto 8. Croqui de projeto.
Uma das plantas apresentadas
em seminário.
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Expôs por duas vezes em seminário, na primeira sem nenhum
desenho; relatou somente o tema - programa (hotel)
associado a algumas possibilidades de implantação e os
condicionantes que o levaram àquela escolha. Tal proce-
dimento foi de imediato criticado pelo Prof. Adilson, pois,
segundo ele, já estavam em fase de apresentação de
propostas, através de desenhos ou maquetes.

Na segunda exposição foram apresentadas cinco pranchas,
quatro delas com plantas dos andares e implantação e uma
com  perspectiva volumétrica, somente do edifício, sem
vínculo com o entorno, apesar de relatar esta preocupação
oralmente. Os desenhos, de qualidade gráfica regular (linhas
a grafite contornadas com hidrocor), não se mostravam como
croquis de elaboração de projeto, mas como desenho técnico
instrumentado, de apresentação.  O desenho, como
instrumento de projeto, não pode ser verificado.

As críticas que se seguiram, em relação ao projeto, giraram
entorno da solução formal e das conseqüências dela advindas.
Algumas respostas revelaram, no entanto, certas incoe-
rências também em relação à experiência profissional. Por
exemplo, quando perguntado sobre o norte, o aluno
respondeu que era usual no ramo hoteleiro não se preocupar
com isto, e, sim, com o entorno e a vista, algo que parece
razoável para um administrador do ramo, mas não para um
arquiteto.

Prof. Guedes começou a crítica ao projeto relatando que o
aluno fazia as plantas definindo objetos com muita
particularidade, mas sem saber como era a cidade ao lado,
ou seja, ignorando-a, não dando referência ao desenho, o
que gerou um volume indiferente aos diversos planos de
construção da cidade. A isso o aluno respondeu que o entorno
seria totalmente modificado.

As plantas, apesar de detalhadas, foram na visão do professor,
feitas sem critério: os quartos são desiguais, os ângulos, não
sendo retos, geram problemas de espaço, como a relação

inadequada entre área de banheiro e  quarto, etc. Ao que o
aluno respondeu que o fato dos quartos serem assim, é
produto da forma.

Pode-se, então, verificar que, se o desenho tivesse realmente
sido usado como instrumento de projeto, de reflexão sobre
qualidade de espaço, tal solução formal teria sido modificada,
antes de se concluirem os vários pavimentos; assim como
um estudo de insolação, aliado  a uma inserção planejada do
edifício ao entorno, o que requer a utilização do desenho,
teria possivelmente propiciado uma alternativa mais
adequada.

arquiteto 8. Croqui de projeto
apresentado em seminário.
Perspectiva volumétrica.
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Esta aluna, como outros alunos especiais, pertencem ao grupo
dos arquitetos recém-formados, aqui denominados juniores.
Assim como os demais, caracteriza-se pela inexperiência
profissional e por uma formação acadêmica deficiente. Tais
alunos recorrem à pós-graduação não buscando um
aperfeiçoamento, mas uma complementação ao que
deveriam ter aprendido ou desenvolvido na graduação.

Esta aluna apresentou um projeto insipiente, considerando
todos os níveis aqui relatados: metodologia, participação nos
debates, desenho, pesquisa, e discurso de apresentação em
seminário, assim como as respostas às entrevistas. Mas há
que se ressaltar que a entrevistada confirma, com suas
respostas, esta inexperiência e insipiência do projeto, o que
a torna coerente e confiável quanto às respostas.

O projeto foi apresentado na ausência do prof. Guedes, em
quatro pranchas A4, contendo mapa xerografado, com vias
e quarteirões em destaque, outras cinco pranchas do mesmo
formato, contendo plantas muito simplificadas e uma
perspectiva aérea no mesmo estilo, e uma última prancha
A3 contendo implantação. Também neste caso, excluindo o
mapa, não existe qualquer referência ao entorno quanto aos
volumes, fachadas, etc.

A qualidade gráfica também deixou a desejar, não tanto pelo
traço, regras de perspectiva ou normas de desenho, mas
pela simplificação do mesmo, mostrando uma fraca
compreensão daquele espaço que estava sendo imaginado.
Os desenhos mostravam uma prévia organização para
apresentação, não se tratando assim dos croquis originais
de projeto.

As críticas feitas pelo Prof. Adilson disseram respeito
principalmente a esses aspectos - não consideração para
com o contexto do entorno e projeto ainda muito esquemático
- acrescidos de um terceiro problema que se refere à questão
da tecnologia construtiva, que não foi pensada. O projeto era
somente formal, segundo o professor, que ganhou o apoio

arquiteto 9

da maior parte dos alunos.

No entanto, o aluno 16, experiente profissional, ressaltou que
não existe relação direta entre função e forma; esta é
subjetiva. Não é pelo fato de ser essa forma que é ruim.

Ao final, a discussão girava em torno de problemas que nem
sequer estavam expostos no projeto, o que levou o Prof.
Adilson a cancelar o debate - neste ponto sobre a questão
dos vidros - exclamando: mas ela nem falou se o prédio é de
vidro!

Tal projeto demonstra que o desenho não foi utilizado de forma
adequada em nenhuma das possibilidades possíveis no
desenvolvimento do projeto (registro do local, notas,
pesquisa, criação e apresentação, enquanto representação
de um conceito de espaço e simulação de uma realidade).

arquiteto 9. Desenhos apresen-
tados em seminário. (sup.)
Perspectiva volumétrica. (esq.)
Planta.
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Apesar de fotografados os desenhos, esta aluna desistiu da
disciplina, não entregando o trabalho final, nem respondendo
às entrevistas. Como o contato com a aluna não permitiu
maiores investigações sobre o método e o desenho, foi, para
efeito de resultados, considerada desistente, não fazendo
parte da tabulação geral dos dados.

arquiteto 10

arquiteto 10. Croquis. Planta,
fachadas e perspectiva volu-
métrica.
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Este aluno também não respondeu a nenhuma das
entrevistas, devido à dificuldade de escrever em português,
mas fez diversos comentários sobre o assunto, em ocasiões
oportunas. De origem e formação em arquitetura na
Alemanha, teve seu interesse pelo Brasil despertado pelo
estudo de Brasília, tema de seu trabalho de graduação.
Recém-formado, trabalhava durante o curso no escritório do
Prof. Guedes, que o convidou a cursar a disciplina, a título de
experiência e maior contato com outros arquitetos. Falava
português, mas não muito fluentemente e quando escrevia o
fazia em alemão.

Teve participação dedicada e influente, debatendo e se
relacionando com simplicidade e amabilidade particulares.
Confeccionou uma maquete de uso comum, em escala
1:2000, com o quarteirão em questão, móvel, podendo a ela
ser anexado outro projeto, desde que na mesma escala, e  a
ofereceu aos colegas para demonstração em seminário e
para exposição final dos trabalhos.

Em conversa informal, revelou que a maquete não se tratava
de mero apetrecho para apresentação, mas que funcionava
para ele muito melhor que o desenho; este,a partir de certo
ponto, deixava de ser suficiente para a compreensão do
espaço que estava sendo projetado. Há que se ressaltar que
antes da maquete vieram muitos desenhos: tabelas,
esquemas, organogramas, plantas e perspectivas. Rígido
metodologicamente, estudou e calculou meticulosamente os
espaços.  No entanto, verificou-se que a forma resultante já
estava predefinida quando da escolha do tema,
posteriormente à visita. Seu projeto, como o de muitos, foi
baseado no estudo do entorno e das visuais mais importantes.
O quarteirão em questão tido como ponto focal de maior
importância na Faria Lima, gerou de início o conceito de torre,
conceito este que já implica em uma concepção figurativa
de espaço, ou seja, imagem do edifício. Esta imagem pode
ser verificada logo nos primeiros croquis e permanece até o
final, sofrendo, é claro, as modificações necessárias após o
aperfeiçoamento do programa, do cálculo de áreas, estudos

arquiteto 11

arquiteto 11. Croquis e notas
de projeto fotografados do
caderno do autor.
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de insolação, tecnologia construtiva e de manutenção.

Metodologicamente, se aproximou mais das colocações do
Prof. Guedes do que os alunos 2 e 7, com os quais teve uma
certa similaridade de projeto. Tal aproximação deve-se à
postura de coerência lógica e segura com que defendia a
proposta. Isto  não o poupou totalmente das críticas, tendo,
no entanto, recebido elogios dos dois professores. Prof.
Adilson colocou que havia chegado ao problema de forma
objetiva e que o processo, que podia ser verificado pelo
caderno repleto de desenhos sistematizados, parecia um
trabalho muito interessante. Prof. Guedes acrescentou que
não via neste projeto nada de negativo ou problemático, que
o conjunto de desejos estava bem colocado, que nada parecia
fora de propósito, colocações que despertaram certo
desconforto em alguns alunos anteriormente criticados, pois
não viam seus trabalhos tão distantes deste. Apesar dos
elogios iniciais, o Prof. Guedes colocou que faltou na exposição
um conjunto de explicações que justificassem o porquê do
edifício ser como era, que não foi feita a ponte com esse
lado subjetivo do desenho (fachadas, ângulos, etc.). Esse
processo, continuou o professor, que deve ser muito
interessante, você não mostrou. Geralmente é misterioso e
não se sabe como se passa. Esse processo de invenção
depende da cultura de cada um, seja dos aspectos
construtivos, volumétricos, etc. Ao que o aluno respondeu:
para mim é reflexão; eu faço muito desenho e o prédio vai
tomando forma. Prof. Guedes acrescentou que não é tanto
fazer reflexão posterior, mas reflexão presente enquanto
pensa, é ter o máximo de consciência do que realizamos
enquanto projetamos. Esta reflexão é suporte para imaginação
organizada, que em se tratando de uma obra de arte não se
exige.

arquiteto 11. Maquete do sítio
e entorno apresentada em se-
minário.
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Esta aluna, apesar de ter comparecido à maior parte das aulas,
não apresentou seminário, trabalho final, nem desenhos,
durante o curso. Sua participação nos debates de seminários,
ou informais, foi muito fraca e, não tendo respondido às
entrevistas, foi considerada, para efeito dessa pesquisa, como
desistente.

arquiteto 12
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Este aluno, apesar de recém-formado, mostrou um
desempenho acima da média, em relação aos colegas com
a mesma experiência, com exceção do aluno anterior. Foi o
segundo a expor em seminário com um trabalho já no nível
de uma proposta definida através de croquis, apresentados
em duas pranchas  A2 (papel manteiga e grafite). Isto não o
poupou de uma série de críticas, pois puderam, a partir deste
trabalho, enunciar diversos problemas de ordens diferentes:
programa, escolha do cliente, e até da maneira como deve
se expor um trabalho, a forma correta do discurso.

Este aluno revelou-se muito curioso em relação às entrevistas,
querendo sempre saber o porquê de cada pergunta, não
entendendo algumas delas e novamente perguntando, e, ao
final do curso, querendo saber quais as conclusões a que se
havia chegado.  Muito participante e atencioso, integrou-se
bem ao grupo.

Sua inexperiência, no entanto, revela, como na maioria dos
casos dos arquitetos júniores, um desconhecimento das
potencialidades do desenho nos seus diversos usos, no
processo de projeto. O aluno coloca, num primeiro momento,
o desenho como suporte técnico e ilustrativo, como forma
de aproximar o cliente do projeto. Este conceito - desenho
enquanto ilustração - é comum ao pensamento  da maioria
das pessoas, arquitetos ou leigos.

arquiteto 13

arquiteto 12. (sup.) Prancha
com primeiros croquis. (inf.)
mesma prancha com notas
para alterações do projeto.
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Este aluno se caracteriza por sua formação original em
Desenho industrial, em 79. De origem chilena, formou-se em
arquitetura posteriormente, no Brasil, em 89, onde atualmente
reside e trabalha, bem adaptado aos costumes e à língua.

Sua formação anterior enquanto designer condicionou todo
o processo de projeto na disciplina, o que também acontece
no dia-a-dia.

Mostrou-se inicialmente, também, muito interessado na
pesquisa, sempre perguntando e mostrando seus desenhos.
Com o passar das aulas, as perguntas foram ficando mais
incisivas e ao final mostrava-se curioso sobre as conclusões
a que esta pesquisa havia chegado, qual a opinião sobre os
trabalhos, etc. A explicação de que a intenção não era avaliar
o projeto, que esta pesquisadora não estava lá para julgar
quais eram os bons projetos, e de que não havia ainda
terminado a pesquisa, pois muitos alunos ainda não haviam
devolvido as entrevistas, não fora suficiente. Pareceu
desiludido, chegou a usar o termo  “enrolando”,  referindo-
se às explicações dadas.

Quanto ao trabalho por ele desenvolvido, algumas
considerações são importantes. Seus desenhos foram
fotografados em duas fases diferentes, a primeira logo no
início do curso, quando mostrou seus desenhos de
observação, realizados em uma visita posterior à da turma.
Tais desenhos possuíam boa qualidade gráfica, apesar de
algumas pequenas distorções de proporção. Foram realizados
a partir da observação direta no local, segundo o autor, e a
mão livre. Mas não se tratavam de desenhos de análise, onde
se busca, através do desenho, conhecer o lugar, para nele
intervir posteriormente (a exemplo do aluno 6);  evidenciavam-
se as características de representação e ilustração. Isto ficou
muito claro quando da exposição em seminário, na qual os
desenhos de projeto tinham uma linguagem muito diferente
e os de observação estavam colocados sem vínculo algum,
apenas como ilustrações, e nem sequer foram utilizados para
explicar algo sobre a implantação ou o entorno.

arquiteto 14

arquiteto 14 . Desenho de ob-
servação do sítio e entorno.
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O projeto, apresentado em pranchas papel manteiga, grafite,
lápis de cor e hidrocor, através de desenho técnico
instrumentado, mostrava implantação, plantas dos andares,
e um corte esquemático do edifício, que se destacava pela
altura (aproximadamente 50 andares), e por duas paredes
cegas , na visual da avenida Faria Lima, que seriam utilizadas
para propaganda. Este foi o ponto central das críticas que se
seguiram. O conceito de torre, que se destaca no ponto focal
da avenida, foi também explorado por outros alunos, mas,
em todos os casos, o destaque estava para o edifício
propriamente dito. Prof. Adilson colocou que o trabalho trazia
para a sala a discussão sobre a comunicação visual na
arquitetura e que, no caso, era mais visível que o próprio
edifício. Prof. Guedes complementou que se tratava de um
problema ético, quando se pensa nas conseqüências da
comercialização das fachadas no nível da concepção do
projeto. Vence aquele que tem mais dinheiro para agredir a
retina do observador. Em outros termos, é direito do cidadão
andar numa cidade onde não seja agredido pela propaganda.

Os desenhos não podem ser classificados como croquis, nem
os de observação, nem os de apresentação de projeto; pôde-
se apenas fotografar, neste caso, um croqui, que, na ocasião,
não queria ser dado para foto, pois o aluno não compreendia
que o importante era aquele primeiro desenho, onde a
primeira idéia havia sido grafada, de maneira descontraída.
Dizia que o desenho estava muito ruim, que o passaria a limpo
para ser fotografado. Tal desenho feito a lápis, muito indefinido
ainda, já deixava clara, no entanto, a configuração da torre.
Esta imagem - síntese reflete o partido de projeto adotado,
ainda na primeira fase, quando o tema - programa estava
sendo definido.

Compreende-se, no entanto, que fotografar tais desenhos é
de certa forma, uma invasão da privacidade do arquiteto,
que nem sempre quer torná-la pública. Outras vezes, o que
ameaça tal registro é a extrema autocrítica dos autores, que
não vêem naquela linguagem algo passível de demonstração.
As duas demonstram o quanto o desenho, aqui caracterizado

enquanto croqui, expressão única e pessoal, traduz o seu
autor. Ao domínio do traço, ou à configuração da figura, pode
estar associada uma certeza de projeto. No caso em questão,
a formação anterior de designer, para o qual a apresentação
do produto confunde-se com o próprio projeto, explicaria a
situação.

arquiteto 14.  Primeiros croquis
de projeto, fotografados do
caderno do autor.

arquiteto 14.  Croquis de proje-
to apresentados em seminário.
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Entre os recém-formados, este aluno destaca-se pela
qualidade gráfica dos desenhos, tanto com relação ao croqui,
quanto de apresentação em seminário e trabalho final,  apesar
de serem na maioria instrumentalizados. Os croquis,
pertencentes a um pequeno caderno que trazia às aulas,
também só puderam  ser fotografados após explicações mais
amplas sobre a intenção da pesquisa.

No entanto, este é um caso típico para demonstrar que um
bom desenho, principalmente pela qualidade do grafismo,
não implica diretamente em um projeto da mesma qualidade.

arquiteto 15

Como os outros arquitetos júniores, também cometeu
deslizes na exposição oral, sentindo-se pouco à vontade e
inseguro. Esta insegurança ficou patente, quando perguntado
sobre algumas formas dadas aos edifícios que constituíam o
projeto. Declarou que aquilo não era bem assim, poderia ser
de outra maneira, que ainda não havia decidido... No entanto
Prof. Guedes deixou claro que se estava desenhado era porque
algum tipo de escolha havia sido feita. Complementou a
crítica, retornando como sempre à questão da arquitetura
pela forma, concebida sem razão consciente: por formação
a gente acaba apreendendo e usando coisas sem pensar,
como se fosse uma verdade universal, ... é a facilidade como
se decola fazendo formas.

arquiteto 15. (sup.) Primeiros
croquis, fotografados do ca-
derno do autor. (dir.) Croqui de
projeto  apresentado em semi-
nário.
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Arquiteto sênior, com larga experiência  no desenvolvimento
de projetos de edifícios de grande porte, e também professor
na área, este aluno destacou-se pela racionalidade e
linearidade com a qual desenvolveu o trabalho e participou
da disciplina. Sua postura, de total coleguismo para com
professores e alunos mais velhos, fez com que esta
pesquisadora o confundisse de início, com um professor
convidado.

Foi o primeiro a expor o trabalho em seminário, de forma
coerente, pois, apesar do projeto ainda estar em fase
preliminar (disse na ocasião ainda não ter definido o programa)
deu ênfase às questões tecno-construtivas pertinentes a um
edifício de grande porte, antes da definição figurativa de
espaços. Aqui, vale lembrar que dimensionar ambientes não
significa dar forma aos mesmos. Sua explanação contribuiu
para enriquecer o repertório dos alunos mais novos, falando
sobre sistemas de ar condicionado (tradicional e alternativo),
problemas advindos com grande número de andares como
estacionamento, caixas d’água, segurança contra incêndio,
etc.

Os desenhos apresentados na ocasião são coerentes com a
postura adotada, pois não definem formas, apenas refletem
algumas alternativas colocadas em planta simultaneamente,
dando ao croqui um aspecto indefinido, no qual o edifício
ainda não aparece formalmente definido.

Posteriormente, pôde-se fotografar o projeto já na sua
concepção formal, quase totalmente definido. A postura do
aluno reflete a característica principal de seu pensamento
de projeto - a racionalidade, tanto na escolha dos problemas
a resolver,  na ordem de estudo destes problemas,  nos
desenhos de projeto (instrumentados e bidimensionais:
plantas e cortes ), nos desenhos de apresentação (lineares,
limpos e claramente diagramados), e no próprio edifício,
compacto, com fachadas lisas e predominância de ângulos
retos. Nenhuma perspectiva foi apresentada, vista ou
fotografada.

arquiteto 16

arquiteto 16. (sup.) Croqui de
estudo do sítio, implantação e
acessos. (inf.) Croquis apre-
sentados em seminário.
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Também recém-formada, esta aluna fez sua apresentação
logo no início dos seminários, sendo que o que foi apresentado
ainda estava muito insipiente, mas nem por isso deixava de
ter qualidades. Apresentou duas pranchas em papel manteiga,
com desenhos a nanquim e hidrocor, e a mão-livre. Em uma
das pranchas encontrava-se um mapa com estudo dos fluxos
da região. Em outra havia estudos do entorno com
representação em planta dos volumes, duas fachadas do
edifício projetado e uma perspectiva no nível do pedestre
(algo raro até para os alunos mais experientes).

Seu discurso mostrou uma maior preocupação com a
complexidade do entorno e como trabalhar com ela. Também
deu ênfase ao posicionamento do conjunto de edifícios,
aproveitando-se do ponto focal da avenida, trabalhando-os
como um marco, destacando-os, não com efeito de torre
mas diferenciando-os formalmente com a preocupação de
integrá-los ao entorno.

O Prof. Guedes, no entanto, criticou essa postura, por
considerá-la apenas formal, um jogo de volumes, pois a aluna
estava totalmente desinteressada do ambiente interno (não
mostrou nenhuma planta), ou seja, não estava sendo infor-
mada dos usos que se faziam necessários no edifício.

Outras questões vieram à discussão, inclusive sobre a
identificação do cliente, algo ainda anterior ao projeto
propriamente dito.

Prof. Guedes elogiou o desenho (forma) dos prédios: o
desenho é lindo, tem ar entre eles. Mas acrescentou que
isso não era suficiente, que poderiam ser um fracasso
enquanto arquitetura.

arquiteto 17

arquiteto 17. Prancha de
desenhos apresentados em
seminário.
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Também recém-formada, sem experiência de projeto, esta
aluna demonstrou deficiências na formação da graduação,
verificada pelas dúvidas e pelo baixo desempenho no trabalho
e nas atividades da disciplina (debates, discussões e
seminários).

Quanto ao trabalho apresentado em seminário, não consistia
de croqui, mas de duas pranchas preparadas para
apresentação, utilizando grafite e lápis de cor, e desenho
totalmente instrumentado, inclusive na aplicação das cores,
resultando num trabalho gráfico de qualidade, original e
expressivo. Continham  implantação e perspectivas aéreas,
que não chegavam a mostrar o topo do edifício.

Do processo de projeto e dos desenhos que geraram tal
intervenção, pouco se pode saber, já que o pouco contato
com a aluna não o permitiu. A inexperiência da aluna também
foi revelada pelo discurso em seminário, dizendo que a cada
exposição que assistia pensava em mudar tudo.

O edifício, em forma de torre triangular, teve sua forma advinda
do estudo das linhas de visão de um observador no térreo,
mas teve tal estudo realizado em planta e não em perspectiva,
o que causou erros neste tipo de abordagem, bem observados
pelo Prof. Adilson:  o que seria uma passagem para se ver a
praça localizada atrás do quarteirão, se transformou
visualmente numa rua sem saída. Este tipo de erro não
ocorreria se os arquitetos fossem ensinados a se utilizarem
de outros tipos de desenho, mais coerentes com a elaboração
e visualização prévia de espaços arquitetônicos.

Prof. Guedes enfatizou o aspecto gráfico e radical do projeto,
mas que dava margem a muitos problemas de insolação e
sem nenhuma preocupação quanto à técnica construtiva.
Acrescentou, ainda, que por trás da aparente disciplina,
demonstrada pelo desenho, havia um certo caos.

arquiteto 18

arquiteto 18.  Prancha com de-
senhos apresentada em se-
minário.
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Arquiteta júnior, demonstrou muita insegurança, causando
durante o seminário um certo embaraço nos ouvintes, que
evitaram de lhe fazer maiores críticas ou perguntas sobre o
projeto, tamanha parecia sua desorientação e nervosismo,
não conseguindo entender algumas das perguntas que lhe
estavam sendo feitas.

Durante as aulas só assistiu, não debatendo, não conversando
informalmente.

O trabalho, apresentado em seminário, consistia de xerox de
desenhos a lápis, tradicionais: plantas, vários cortes e
fachadas, nenhuma perspectiva. Desenho instrumentado,
mas de pouca qualidade gráfica. Havia marcações de cor no
xerox em forma de legenda, identificando os diversos
espaços. Nenhum estudo do entorno foi também mencionado
ou apresentado. Os desenhos não mostravam domínio de
projeto, não sendo aqui classificados enquanto croquis.

O edifício consistia em um grande e maciço bloco horizontal,
cujas entradas laterais por longos corredores, desprezavam
a fachada nobre da Faria Lima. Perguntada se conseguia
visualizar tal espaço de circulação, para verificar sua qualidade
ambiental, evidentemente comprometida, respondeu que
havia ficado presa em função de locar a circulação pela
escada. Eis aqui outro exemplo de que o desenho se bem
empregado, poderia ajudar na pesquisa de qualidade destes
espaços, principalmente para aqueles com pouca vivência
espacial e de projeto.

Seu discurso também foi condicionado por uma descrição
de quantidade de banheiros, elevadores, áreas úteis, mas
colocadas de maneira estritamente técnica (o mínimo
estabelecido pelo código de obras). Talvez tenha sido o único
caso em que não houve pesquisa formal ou estética em
nenhum nível, e sem esta também não existe arquitetura.

arquiteto 19

arquiteto 19. Croquis apre-
sentados em seminário.
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Métodos

A investigação ou o processo de projeto propriamente dito,
dividido sistematicamente e metodologicamente em fases,
com caráter didático ou não, segundo Prof. Guedes deveria
obedecer o esquema A, que segundo ele não dá margem a
concepções puramente formais, o que leva a um projeto de
cunho estilístico ou esteticista. No entanto, salvo raras
exceções, a maior parte dos alunos utilizou, conscientemente
ou não,  o processo representado pelo esquema B.

Esquema A

Esquema B

Verificou-se que, em 100% dos casos analisados, o edifício
foi trabalhado de fora para dentro, a primeira imagem-síntese
sempre exterior. Na verdade, toda forma externa define por
conseqüência um espaço interno.  No entanto, não foi
verificado nenhum caso em que a imagem-síntese fosse
interna ao edifício, ou seja, o exterior definido pelo interior;
nem ao menos durante o desenvolvimento do projeto
apareceram perspectivas internas de algum ambiente, o pode
ter sido reforçado pelo enfoque da disciplina na relação edifício
x ambiente urbano. Este seria um dos métodos de projeto
utilizado pelos arquitetos; a exemplo pode ser citado o projeto
do edifício da FAU USP, realizado por Vilanova Artigas(7), no

II.1.4. Conclusões

análise dos condicionantes
programa expandido do arquiteto
dimensionamento preliminar

síntese formal
imagem do edifício

análise projetual
desenvolvimento tecno-construtivo

síntese final
imagem definida para projeto executivo

1 2 3 4

análise dos condicionantes
programa expandido do arquiteto
dimensionamento preliminar

análise projetual
desenvolvimento tecno-construtivo

síntese formal
imagem do edifício

1 2 3
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qual se verificam vários croquis na mesma prancha, com o
mesmo traço que expressa a  rapidez de registro. Tanto
plantas e cortes, como perspectivas do interior, vão tomando
maior definição conforme o andamento do projeto. Não é
possível dizer o que foi feito ou imaginado primeiro, se as
plantas ou as perspectivas; o que o desenho demonstra é
que eram imagens coetâneas e interdependentes.

Pudemos, no entanto, com esta pesquisa, evidenciar outros
quatro tipos de processos, classificados para efeito deste
trabalho como:

1. tradicional linear

2. tradicional cíclico

3. formal com definição do edifício independente.

4. formal com definição do edifício dependente do
entorno.

O primeiro caso pode ser considerado o mais próximo do
exposto como modelo pelos professores, contando aqui que,
mesmo os alunos que tiveram o projeto realizado em fases
metodologicamente claras e bem definidas, tiveram como
elemento norteador uma imagem-síntese, que pode de início
ter sido rejeitada (não colocada graficamente no papel), para
desenvolver o projeto de acordo com dados matemáticos e
técnicos em primeira instância. Verifica-se, pois, mesmo
nesses casos, que a força do pensamento do arquiteto está
nesta concretização, no figurar para poder desenvolver.

O segundo caso caracteriza-se por esta imagem aparecer
com maior força e ser utilizada como recurso de projeto,
embora se transforme à medida que se faça necessário. Mas
o que define propriamente o processo não é a linearidade
racional das fases como no primeiro caso; existe um fazer
cíclico, que faz com que o arquiteto avance e retroceda
quando necessário, aborde conjecturas de ordens diferentes

ao mesmo tempo, até chegar num produto.

Nesses dois  casos, prevalece como elemento determinante
da análise e das reflexões de projeto o programa; é a ele que
se reportam os arquitetos quando a crítica se faz necessária
à continuidade reflexiva e criativa.

O terceiro caso, raro (pois equívoco no meio acadêmico), é a
concepção do edifício exclusivamente pela sua forma,
independentemente de exigências internas programáticas
rígidas ou condicionantes externos como o entorno. Alguns
o utilizaram sem consciência de que o faziam, por
inexperiência ou por opção, como o aluno que colocou que
para ele é na concepção formal que reside toda arquitetura,
confirmando que, se necessário, modifica o programa mas
não a forma. Esta também deve ser aqui entendida como
volume e espaço e não só como fachada.

O quarto exemplo, preponderante (levando em conta não só
os dados da entrevista 1, que não tinham relação com a
disciplina, mas o acompanhamento dos alunos e dos
desenhos), refere-se ao condicionamento do processo de
projeto ao estudo do entorno, e este como determinante do
partido de projeto e em alguns casos até da escolha do tema-
programa. Deve-se ter em conta que na disciplina em questão
o arquiteto também era o cliente ou, pelo menos, se
imaginava no lugar deste, escolhendo o tema desejado,
estabelecendo as necessidades e prioridades, o que
geralmente não acontece na realidade de mercado. A forma,
a figura, o volume, surgem de uma investigação minuciosa
do entorno, dos edifícios, dos usos, dos fluxos, da própria
cidade. O edifício surge como conseqüência reflexiva, crítica
desta análise.

A classificação apresentada não descarta a possibilidade,
também verificada em alguns dos casos analisados, de um
processo fruto de uma mistura dos acima apresentados.

Não está em questão, neste trabalho, fazer uma crítica aos

métodos, principalmente porque eles não determinam
necessariamente como conseqüência uma bom projeto,
como pôde-se verificar na entrega final. Percebe-se que,
nestes casos, a vivência, a experiência, e as características
e potencialidades próprias de cada indivíduo, podem levar a
resultados bem diversos, mesmo se utilizando de um  mesmo
processo semelhante.

Desenho

Verificou-se que a palavra desenho é entendida e utilizada
de maneiras diferentes, mesmo quando o assunto é comum
a todos, como no caso das entrevistas. A relação entre o
desenho e o projeto teve respostas das mais diversas, desde
meio de visualização da forma, até o próprio lugar
acontecimento da arquitetura, de instrumento de análise a
meio de configurar uma intervenção. O fato de entender o
desenho, como na maioria dos casos,  como instrumento de
projeto, também não assegura ao arquiteto um bom projeto,
como pôde ser verificado. O cerne do problema está no
entendimento das características deste desenho específico,
que aqui denominamos croqui. Quando da exposição dos
trabalhos finais, a colocação do Prof. Adilson pareceu muito
coerente e reafirma uma das hipóteses anteriormente
colocadas na pesquisa: para aqueles que deixaram para última
hora, não croquizaram, confiaram no tato oral, teórico, o
resultado foi menor. As coisas vão tomando consistência à
medida em que se colocam. (referindo-se ao ato de grafar,
desenhar as idéias)

Com relação à entrevista 2, quando perguntados sobre se
utilizaram de desenhos de terceiros, a maioria negou, mas
todos se utilizaram das plantas do metrô, ou mapas-guias. O
desenho aqui foi interpretado somente como algo pessoal e
como projeto.

Com relação às dificuldades relativas ao desenho, parece
consenso a importância do fazer e da experiência para o
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desenvolvimento adequado. O computador, no entanto, já
aparece como auxílio para solução de problemas, princi-
palmente de ordem tridimensional  do espaço.

Imagem mental / Imagem-síntese

Verificou-se que em alguns casos  a “imagem-síntese” surge
com a definição do partido de projeto, ou advinda da definição
do programa (tema/usos), com diferentes intensidades na
clareza espacial (de esquemas espaciais simplificados em
corte ou planta esquemáticas a perspectivas detalhadas). A
escolha do partido quase sempre implica na aparição desta
primeira imagem, aqui definida como síntese, pois traz
consigo os elementos definidores do projeto, que
permanecerão até o final, apesar de certas modificações. A
exemplo desta predominância da imagem-síntese, pode-se
citar o aluno 16; este destacou em seminário a torre, para
apresentar seu edifício ainda não desenhado graficamente,
afirmando inclusive que o programa não estava totalmente
definido. Torre pode ser entendido como conceito espacial,
muito insipiente ainda, mas no que concerne à arquitetura
de ordem figurativa.

Outra verificação interessante se deu quanto à relação entre
características da primeira imagem mental, aqui definida
como imagem-síntese(8) e o desenho advindo do registro
gráfico desta, correspondentes às questões 1 e 5 da
entrevista 2. Nove alunos (quase 50%) responderam que esta
imagem se caracterizava por um aspecto similar a uma
imagem real memorizada, tridimensional. No entanto, destes
nove, cinco quando a desenharam, ou a colocaram grafi-
camente no papel o fizeram por descrição geométrica plana
(planta, corte fachada); outros três não a registraram, e
somente um aluno a desenhou enquanto perspectiva, o que
mais se aproximaria de um registro de uma imagem com
tais características de realidade tridimensional.

Também, verificou-se que a relação entre esta primeira

imagem e o desenho de projeto, como também do resultado
do projeto, enquanto compreensão de um espaço habitável
por pré-visualização mental e gráfica, não correspondeu ao
esperado enquanto hipótese de pesquisa. De início, colocou-
se como fator básico uma relação de dependência entre
qualidade de projeto (tanto com relação ao processo, como
em relação ao produto) e qualidade da imagem mental, mais
especificamente desta primeira imagem-síntese. Isto não
pôde ser verificado na prática. Dos alunos acima relatados, a
julgar pelas críticas dos professores nos seminários e na
apresentação final, pode-se considerar que apenas dois
tiveram bom desenvolvimento de projeto e um, bom produto
como proposta; dois outros poderiam ser classificados de
nível médio, e o outros quatro como ruins em relação à
produção da turma. Esta verificação faz lembrar o Prof. Flávio
Motta(9), que certa vez em aula colocou que os artistas
dividem-se em dois tipos, uns que trabalham com a facilidade
e outros com a dificuldade, sendo que os dois podem chegar
aos mesmos resultados qualitativos. Esta colocação parece
muito pertinente também aos arquitetos, ou seja não é a
facilidade ou a dificuldade da imaginação enquanto
capacidade de pré-visualização que garantem um bom
projeto, mas a qualidade da cognição em termos imaginativo,
criativo e reflexivo.

Notas  e referências bibliográficas

1. GUEDES, Joaquim  - comentários do professor  na disciplina
AUP-846, FAU USP, Pós-graduação, 1o. semestre
1995.
Na seqüência do texto aparecem outras citações
do professor com ou sem apresentações iniciais.
Quando apresentadas citações do Prof. Adilson
Macedo, estas serão anteriormente explicitadas.

2. GREGOTTI, Vittorio. Território da Arquitetura. São Paulo:
Perspectiva, 1994.

3. PURINI, Franco. Autointervista sul disegno. Domus. N.763.
pp.103-4. Settembre 1994.

4. FORGHIERI, Yolanda Cintrão.     Psicologia Fenome-
nológica. Fundamentos. Método e pesquisas.
São Paulo: Pioneira, 1993.

5. PURINI, Franco. op. cit.
6. CULLEN, Gordon & FRAMPTON, Kenneth. Cuadernos

Suma. n.14. Nueva Vision.
7. Os croquis em questão foram xerografados das pranchas

originais e encadernados sob a forma de livro, que
se encontra a disposição na biblioteca da FAU USP,
cidade universitária.

8. V. Vol.II.2: “Imagem-síncrese.”
9. Pronunciamento realizado como professor convidado na

disciplina História da Arte, FAU USP, 1983.
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Alunos matriculados na disciplina AUP-846
1o. semestre 1995

Projeto de Arquitetura Urbana
Docentes: Prof. Joaquim Guedes e Prof. Adilson Macedo
FAU USP - Pós-graduação

Alunos regulares      freqüência / curso
Adalberto Retto Jr.      não compareceu
Adriana Fernandes de Oliveira      não compareceu
Aparecida Netto Teixeira      não compareceu
Carlos Costa Amaral Jr.
Claudia Verônica T. Barbosa
Davi Cherman      não compareceu
Edgard Tadeu D. do Couto
Enio Moro Jr.
Geni Takeuchi Sugai
José de Magalhães Jr.
Mario Arturo Figueroa Rosales
Ruy Arini

Alunos especiais
Cintia dos Santos Monteiro
Daniela Resende da Costa      desistente
Dierk Schafmeyer
Eleusina L.H. de Freitas      desistente
Igor Guatelli
Hernan Carlos W. Sanchez Garcia
Margarete Carvalho      não compareceu
Maurício Cabral Duarte
Nelson Trezza
Patrícia Gizelle Van Hoesel
Rita de Cássia Meireles
Silmar Silva C. Anelli
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A parte da pesquisa relativa às entrevistas com os arquitetos
teve seu desenvolvimento no segundo semestre 95 e primeiro
semestre de 96.

A pesquisa nesta fase consistiu basicamente de entrevistas
através de questionário básico formulado previamente,
gravadas em fitas cassetes e no registro fotográfico em
diapositivos coloridos de croquis cedidos pelos entrevistados.

A técnica utilizada na coleta dos depoimentos é a história
oral - relatos orais obtidos na situação de entrevista, segundo
as colocações de Maria Manuela Alves Garcia(01) associados
ao registro fotográfico dos desenhos quando possível.

História oral é termo amplo que recobre uma
quantidade de relatos a respeito de fatos não
registrado por outro tipo de documentação, ou cuja
documentação se quer completar. Colhida por
entrevistas de variada forma, ela registra a
experiência de um só indivíduo ou de diversos
indivíduos de uma mesma coletividade. Neste
último caso, busca-se uma convergência de relatos
sobre um mesmo acontecimento ou sobre um
período de tempo. (02)

Garcia acrescenta:

Saindo dos domínios propriamente da pesquisa
histórica, a “história oral” tem hoje uma carac-
terística pluridisciplinar e abrange modalidades de
relatos que vão desde a “história de vida” aos
chamados “depoimentos orais” que enfocam
temas, fatos ou acontecimentos datados no tempo
e no espaço.(03)

A coleta dos depoimentos se deu então por meio de uma
entrevista semi-estruturada, que tem por característica unir
depoimento biográfico ao temático. Ao mesmo tempo em
que abordou aspectos vivenciados por cada um dos

II.2. Entrevistas com arquitetos
        Apresentação

entrevistados de forma única e singular sobre a trajetória
profissional, também tentou abordar questões comuns
relativas ao campo do fazer arquitetônico, dos métodos e
sua relação com o desenho.

Assim como Garcia, privilegiou-se um meio-termo entre e
diretividade e a não-diretividade. Coube ao entrevistado em
alguns momentos dar rumo à entrevista, depois de colocada
a questão, somente interrompido pelo pesquisador quando
outros esclarecimentos se fizeram necessários face à
temática tratada.

Tal tipo de abordagem metodológica priorizou a memória do
entrevistado como fator essencial para realização da pesquisa
e fonte do material a ser analisado. Garcia faz um estudo
sobre este problema em que relaciona autores com visões
diferentes. Cita Halbwachs (04), segundo o qual

a lembrança é influenciada pelas percepções atuais do
indivíduo e por suas relações com diferentes  grupos em que
está inserido.(05)

Assim admite-se que se corre alguns riscos, e estes segundo
a autora advêm

dos compromissos e papéis sociais desem-
penhados por pessoas profissionalmente ativas e
sobretudo por pessoas que têm uma imagem
pública a preservar. Estas últimas estão mais
sujeitas ainda aos estereótipos e mitos de quem
procura se  proteger da crítica, se justificar ou
corresponder a uma imagem oficial e pública.

É como se essas pessoas ou mesmo grupos com
essas características fossem os ideólogos de suas
próprias vidas e procurassem conservar a sua
imagem para a história, fornecendo, muitas vezes,
uma versão consagrada de si mesmos e dos
fatos.(06)

A autora coloca também que este tipo de discurso, e os
documentos provenientes,

têm a característica de ser o resultado de um
processo de interação entre pesquisador e os
pesquisados. Ou seja, há todo um universo de
significados, de constrangimentos e censuras que
perpassa a relação da entrevista e que certamente
marca o seu conteúdo. (07)

Segundo Garcia o pesquisador é de certa  forma também co-
produtor dos discursos.

Os tópicos principais das entrevistas :

Formação e atividades atuais.
O processo de trabalho. Projeto - Metodologia.
(objetividade x subjetividade)
Sobre a criação do espaço: das características da
imagem mental, quando o projeto se concretiza
enquanto forma,figura. Sua relação com a
representação gráfica.
A relação desenho - projeto. O desenho enquanto
instrumento de projeto.
O prazer do desenho enquanto atividade,
facilidades e dificuldades.
Retrospectiva de aprendizagem: problemas e
soluções alternativas.

Estes tópicos foram básicos e se apresentam em todas as
entrevistas, mas existem outros que referem-se ex-
clusivamente ao trabalho de cada arquiteto.
Foram três os arquitetos escolhidos (relacionados por ordem
alfabética): Abrahão Sanovicz, Joaquim Guedes e Paulo
Mendes da Rocha.

Este grupo foi definido segundo alguns critérios,  julgados
adequados às condições de sua representatividade no campo
de estudo desta pesquisa:
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Conjunto de profissionais representativos do fazer
arquitetônico atual, especificamente no Brasil e em
São Paulo, com obras relevantes e experiência
significativa.
Têm experiência significativa também na área
didática, nos cursos de arquitetura em disciplinas
relacionadas ao projeto arquitetônico.
Têm opiniões muito diversas (em alguns casos
totalmente opostas) sobre projeto e arquitetura.
Ainda não aderiram à atividade de projeto com
auxílio do computador, no que se refere à fase de
Estudo Preliminar.

Pretendeu-se também resgatar a vivência, privilegiando a
investigação das memórias profissionais e do registro do
pensamento desses agentes, pois tais arquitetos e suas
memórias são fontes privilegiadas para uma aproximação dos
processos relativos à concepção do espaço arquitetônico
através do desenho.

Em última instância o objetivo foi o de demonstrar como o
desenho é utilizado no processo de projeto, classificando-o
em categorias quanto ao aspecto gráfico, técnico e
intelectual,  associado ao método correspondente.

 As entrevistas foram digitadas de forma literal, portanto
repletas de expressões coloquiais do nosso cotidiano. Tentou-
se preservar o máximo a integridade dos relatos, a
individualidade e as características de pensamento de cada
arquiteto para que o próprio leitor possa também compará-
las e tirar suas próprias conclusões. Alguns trechos nos quais
aparecem os sinais (...), não foram passíveis de digitação
devido a interferências sonoras que não permitiram a
identificação precisa das palavras.

Na seqüência são apresentados os depoimentos precedidos
dos questionários originais - nem sempre seguidos a risca -
na ordem em que foram realizadas as entrevistas.

Notas e referências bibliográficas

01.GARCIA, Maria Manuela Alves. A Didática no Ensino
Superior. Campinas: Papirus, 1994.

02.QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Relatos Orais: do
indizível ao dizível. In: Von Simson, Olga de Moraes
(org.). Experimentos com histórias de vida (Itália -
Brasil). São Paulo: Vértice, 1988. p. 19. Cit. in:
GARCIA, Maria Manuela Alves , op. cit....., p.18.

03.GARCIA, M. M. A. op. cit.,  p.19.
04.HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo:

Vértice, 1990. Cit. in: GARCIA, M. M. A., op. cit.
05.GARCIA, M. M. A. op. cit.,  p.21
06.GARCIA, M. M. A. op. cit.,  p.22
07.GARCIA, M. M. A. op. cit.,  p.23
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data: 31/10/1995
local: escritório do arquiteto, prédio do IAB, 5o. andar

Dados do entrevistadoDados do entrevistadoDados do entrevistadoDados do entrevistadoDados do entrevistado
data e local de nascimento: 1928, Vitória / ES
formação (data e instituição): Arquiteto / Mackenzie, 1954.
atividades atuais principais: Projetos (edificações,
cenografia, etc.) / Professor FAU USP

1. Atividades atuais. Como está organizado o escritório?
(número e qualificação de pessoal)
Como funciona tal estrutura em relação aos projetos de
arquitetura? Enquanto arquiteto, participa de todo o
processo? De que maneira?

2. Tal estrutura sempre se deu desta forma?

3. Existe geralmente um tempo médio para o
desenvolvimento do projeto em função do porte e
complexidade do programa ?

4. Existe uma metodologia definida (particular e de equipe)
em relação ao processo de projeto?
Como se dá a relação objetividade e subjetividade no
processo?

5. Com respeito à criação do espaço, do processo de
concretização do mesmo enquanto forma, figura, como
se caracterizam suas imagens mentais? (todo e/ou
detalhe , externo/interno, espaço/objeto, etc.)
Existe um momento específico do processo de projeto
em que tais imagens são visualizadas? Qual a relação
dessas imagens com o grafismo, o desenho?
Aparecem geralmente bem definidas e nítidas, enquanto
imagens similares às memorizadas, a partir da obser-
vação da realidade?

6. Baseado em suas próprias palavras em palestra realizada

II.2.1. Paulo Mendes da Rocha
          Entrevista / Perguntas

na pós-graduação da FAU USP em 16/05/95 , e em
outras aulas da graduação, o projeto arquitetônico,
propriamente o ato de projetar, é antes de tudo uma
“estruturação do pensamento”, ativada pela volição, pelo
desejo de transformação do espaço, do ambiente,
colocando assim a arquitetura, a obra e o projeto,
enquanto discurso do arquiteto. Qual o papel do
desenho, enquanto atividade gráfica, neste processo?
Como se dá a relação entre o desenho e formulação do
seu discurso?

7. O “corte”, enquanto síntese do projeto, aparece com
destaque nas publicações e exposições. Qual a
importância deste em relação à planta ou à perspectiva?

8. O seu desenho, graficamente, caracteriza-se por
elementos lineares, sintéticos. Como se deu o desen-
volvimento desta linguagem? Quais os fatores deter-
minantes?

9. Existe diferença entre o desenho, croqui, de projeto e o
evocativo, ou seja, aquele feito mais tarde para ex-
plicação, ou do projeto ou da obra construída?

10. Segundo suas próprias palavras, “o programa não é
problema para arquiteto, é o seu discurso”. Neste
sentido, que envolve propriamente definições espaciais
concretas, como se dá o desenvolvimento do programa
do cliente para o programa expandido do arquiteto?
Como o desenho participa desse processo?

11. (Depende da resposta 5)
Segundo o artigo da AU no.60 jun./jul. 95, o partido da
sua arquitetura reside essencialmente na implantação.
Se correta a afirmação, como se dá esta concepção
enquanto imagem mental e gráfica?
Existe relação de dependência entre o desenho
(grafismo) e partido arquitetônico ou entre desenho
(grafismo) e racionalidade construtiva das estruturas? E

em relação ao método de projeto?

12. Em discurso anterior (Pós, 16/05/95) deixou claro que a
arquitetura se diferencia  do “design” de um objeto sim-
ples, em termos imaginativos, devido à sua comple-
xidade. Existe no entanto diferenças metodológicas no
processo de se imaginar, projetar e desenhar grafi-
camente, mobiliário, arquitetura e cenário?

13. Neste mesmo discurso colocou que “ vamos sempre
ser racionalistas, funcionalistas, pois sem isso não dá
para construir”. No seu processo de projeto, como se
dá a relação entre desejo e razão?

14.  O desenho é uma atividade prazerosa? Fale um pouco
sobre as facilidades e/ou dificuldades.

15. Fazendo uma retrospectiva da sua aprendizagem
acadêmica, como classificaria essa relação entre
desenho e projeto? Qual a postura docente e discente
na época?

16. Como vê o processo de projeto hoje com o
desenvolvimento da infográfica ? Houve mudanças
significativas no processo de projeto decorrentes da
implantação de sistemas informatizados para desenho
no seu escritório?

A entrevista  - aspectos gerais

Um comentário feito pelo arquiteto antes da entrevista, mais
precisamente na ocasião do convite para a mesma, revelou
uma predisposição do entrevistado, que perdurou durante
toda a entrevista, em relação à possibilidade, requerida por
esta pesquisadora,  de fotografar alguns desenhos: “Desenhos
Técnicos?” perguntou, e respondi que não, “talvez alguns
croquis de projetos”, e logo retrucou: “Isso não vai ser
possível, eu não trabalho desse jeito...” Acrescentando logo
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a seguir que poderia desenhar enquanto falava, em uma lousa
que estava disponível no escritório. Talvez pelo conteúdo das
perguntas divergirem muito daquilo que talvez fosse sua
atração principal: a obra arquitetônica, ele nada desenhou
sobre a lousa durante as três horas nas quais se deu a
entrevista.

Como previsto, é muito difícil receber as respostas que se
deseja. Pessoas como Paulo Mendes, com sua experiência,
preferem falar sobre aquilo que lhes interessa, não importando
a pergunta que se lhes faça. Conquistou de fato o direito
para isso. Por vezes, quando a entrevista se dirigia a um ponto
que não era de seu interesse, se mostrava em desconforto
e, com um discurso, que certamente foi aprimorado durante
os anos de docência, retornava ao que lhe interessava dizer,
deixando bem claro que o importante é a obra construída, a
arquitetura propriamente dita.

Neste contexto, perguntar sobre o desenho e principalmente
sobre o croqui como instrumento de projeto foi uma tarefa
difícil.

O escritório do arquiteto se localiza no prédio do IAB. O edifício
é marcado pelo tempo e pelo descaso de seus condôminos,
que na maioria são arquitetos. O conjunto 51, onde se instala
o escritório, acompanha, de certa forma, o mesmo espírito;
tudo é muito antigo, com os sinais aparentes do tempo: as
paredes, os livros, canudos, e outros apetrechos. O barulho
do trânsito, que invade o escritório no horário de pico, parece
tornar o ambiente inadequado para atividades que exijam
elevada concentração. Trabalham no escritório, além do
arquiteto, dois estagiários e uma secretária.

Como se esperava, nenhum computador ou equipamento
sofisticado ou informatizado foi visto. Apenas os tradicionais
equipamentos de um escritório de arquitetura: pranchetas,
réguas paralelas, mapotecas e estantes com muitos livros.

Destacam-se na entrevista:

Algumas contradições: o desenho que não participa
do processo, quando efetivamente o faz e a
colocação de que o programa não é uma ordenação
espacial.
A visão poética da arquitetura racionalista.
A implantação como partido para uma visualidade
arquitetônica.
O desenho integrado com o partido e com o estilo.
A escola deficiente, ontem e hoje.
Arquitetura não se projeta desenhando, mas
imaginando; assim, é melhor andar e refletir, do
que desenhar para criar em arquitetura.
A perspectiva como redução da imaginação, pois
o espaço aparece na mente muito mais complexo
do que pode ser expresso em um desenho.
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Atividades atuais e organização do escritório.

Bem... atualmente eu tô diante de ... uma série de
circunstâncias que são relativamente novas no âmbito da
produção mesmo dos projetos, né? O seu trabalho é um
trabalho de pensamento... intelectual... etc., mas você sabe
o que eu quero dizer... você tem que produzir um número de
desenhos que são a informação pras obras, né?... detalhar...,
tudo isso . Então fundamentalmente é a parte material do
trabalho do arquiteto. É interessante... porque  material, mas
ela cruza muito com a questão da criatividade mesmo, porque
a medida que você desenha,  você... estabelece uma reve-
lação de uma série de aspectos do projeto que se
transformam, né ? Como quem diz, a partir de uma concepção
básica, a construção daquilo, detalhamento estrutural ..., etc.,
vai se transformando. Portanto esta parte não é tão material
assim... Mas é a parte chamada material, que envolve trabalho
de terceiros..., tudo isso.

As circunstâncias atuais, que transformaram tudo isso que
eu quero te dizer são fundamentalmente às ligadas à
informática, computadores ... e tudo isso... Não é mais...,
quando você vê isso de perto, digamos, vê fazer, não é mais
possível desenhar...não se desenha mais com canetas... e
tintas... e réguas... Se desenha com computadores.

Diante disso... e é uma estratégia ligada às circunstâncias
da minha vida, a minha idade... tudo e tal, a minha
experiência... inclusive, permite fazer isso. E também o fato
de eu ter sido durante tantos anos professor na escola, eu
tenho um relacionamento extremamente feliz e propício com
jovens arquitetos extremamente capazes..., hábeis... que
constituíram escritórios muito bons com essas máquinas. O
que eu tenho feito então é... estou fazendo, pouco a pouco,
é transformando meu escritório numa célula..., num núcleo
de pensamento... Sempre estou acompanhado de um ou dois
estagiários pra fazer... pra ver o que eu estou fazendo, (...),
são interlocutores... me ajudam a preparar as matrizes
básicas..., e os raciocínios fundamentais e eu me associo

II.2.1.2.  Paulo Mendes da Rocha
   Entrevista / Respostas

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Croqui  de projeto, corte. Praça
do Patriarca, São Paulo,1992.
Projeto de arquitetura e enge-
nharia urbana.
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oportunamente em cada projeto com um desses três ou
quatro escritórios com que já tenho contato e já estou
trabalhando, de ex-alunos meus... arquitetos mais jovens...,
mais jovens porque se submetem a trabalhar comigo nessa
condição. Eu sou o titular, não é?... uma coisa desse tipo.

Isso não quer dizer que eles não tenham nenhuma
colaboração... efetiva na invenção do projeto, não é bem
assim ...  Por isso que eu falei tanto em ex-aluno e tudo
isso...Nós nos damos muito bem. Você podia fazer isso, do
ponto de vista puramente prático, com qualquer escritório...
que você contratava... Não é o caso. Eu quero dizer que há
também ...,  com os escritórios com os quais eu trabalho há
uma estreita aproximação afetiva quanto à questão do
trabalho. Solidariedade naquele tipo de enfoque..., etc.,  que
mais ou menos caracteriza as coisas que eu faço, que eu,
devo ter na pior das hipóteses por vício, né?  por hábito... E
eu to fazendo assim. Isso tá dando certo, porque me deixa
absolutamente tranqüilo..., eu lucro toda a eficiência desse
processo... tenho uma interlocução muito mais viva do que...
permanente....mais ou menos permanente com um pequeno
grupo que trabalhava comigo..., por necessidade...., meu
escritório sempre foi pequeno..., era um pequeno grupo... e
assim isso se amplia. Ao mesmo tempo eu acho que posso
aprimorar no sentido da... minha imaginação o que seria um
belo escritório pra mim. To gostando muito de que isso aqui
fique praticamente uma biblioteca..., um ateliê... Ele não vai
envelhecer. Eu tenho  essa preocupação, porque eu já assisti
velhos colegas... que vão degenerando... Eu acho que não,
que vai ser o qualquer coisa do tipo, que vai se transformar
em algo melhor... Acho que tá muito bem assim. Essa é a
técnica, vamos dizer ... a estratégia que eu to enfrentando
uma situação de mercado, até pode-se dizer, mas não é bem
só a questão do mercado, ou melhor, a parte mais
interessante disso não é só a questão de mercado, que
naturalmente também tá sendo enfrentada também com este
modo de trabalhar... de maneira eficaz, mas não é essa a
questão fundamental. É mesmo uma nova maneira muito
rendosa de se produzir. Tá sendo muito bom.

De qualquer modo, isto não tem do ponto de vista da estrutura
mesmo do grupo de trabalho, ou dos grupos de trabalho,
muita novidade a não ser a questão do computador. Porque
seja de um modo ou de outro, seja concurso..., seja...trabalhos
imprevistos..., que te surpreendem pela magnitude, etc., faz
com que você constitua..., sempre foi assim..., fez com que
você... eu, constituísse equipes “alla ocasião”, equipes para
aquele projeto. Portanto(...)  muito bem. É assim que eu estou
fazendo. To trabalhando assim.

Acompanha todo o processo?

Quanto ao acompanhamento, eu acompanho todos os
passos, por várias razões, até por implicância, por mau caráter,
já que eu desenvolvi, a essa altura do meu trabalho. Eu não
consigo delegar nada, eu faço questão..., mas é um hábito
já, porque... eu aprendi,  por isso que adquiri este hábito, que
até o último instante você mexe pequenas coisas num projeto,
que resolve tudo. Às vezes são pequenas articulações entre
a fundação, isso e aquilo, você muda uma coisa por outra
que não muda propriamente o projeto em si, mas é como se
realizasse. A maioria dos projetos, quando tem um ponto de
partida conciso, e... ele se revela bom, justamente nessa
medida, ele começa a ter gênese própria, e lá pelas tantas
você descobre que  projeto era aquele mesmo mas não se
faz assim... então faz assado, aquele mesmo projeto. Você
realiza melhor ele...

Existe um método definido, em relação a tempo e
etapas?

Essa questão é muito importante... do método e da seqüência
do pensamento no tempo, né? É como se fosse embaralhar
as cartas. Entretanto eu queria acrescentar em relação ao
que já vínhamos dizendo, que esse acompanhamento, talvez
seja importante explicitar que é um acompanhamento do
cálculo da estrutura... do desenvolvimento das redes de

instalações... e critérios, né? se você faz um forro iluminante
com luz indireta... ou se você faz pontual a iluminação..., coisas
desse tipo. Esse acompanhamento é que  eu falo. Escolha
de materiais... etc., etc. mesmo porque esse acom-
panhamento é indispensável porque às vezes na escolha do
terceiro, digamos assim, material que vai entrar naquele
recinto até, (...) você muda todos os outros pra trás, porque
aparece qualquer coisa pr’o piso... que você não tinha
pensado antes..., já tinha pensado numa outra coisa... e que
obriga a mudar ... o tratamento da parede, etc., dada as
virtudes inexoráveis desse piso novo que... nem sempre é
uma descoberta, não é questão de catálogo nada. Te ocorre,
você tinha esquecido por exemplo que você pode usar um
tartam, que se usa em quadra de basquete, né?  você pode
usar pra revestir uma sala de trabalho..., aí  você muda outras
coisas... pra recompor aquilo tudo.

No fundo é o mesmo projeto sempre. É como se ele se
realizasse melhor, né?

A idéia de um projeto, a rigor, sempre se descreve por partes,
por que é uma questão até motora do nosso processo de
emitir sons,  mas não é nada feito por partes. Entretanto o
que podia se dizer é que,  se fosse escrever um livro sobre
um determinado projeto e qual seria o capítulo primeiro? Que
não é bem uma questão de partes, uma concatenação ideal
do raciocínio, caberia..., tomos, que não é bem partes, né? É
quase que uma dissecação posterior, tá certo ?  pra descrever
aquilo, porque a idéia mesmo é interessante, não é uma idéia
teórica sobre o que deve ser um projeto, fazendo o que você
pediu que eu fizesse, uma rememoração,  é uma integridade
mesmo, uma visão íntegra,  formal portanto, uma forma, você
vê o projeto.  O projeto não se desenvolve nos rabiscos, o
que as vezes se faz quando a coisa é muito complexa  é
começar a tomar nota, através do que se chama croqui, etc.,
de algumas idéias que parecem que são fundantes daquilo,
quanto à forma já. A idéia entretanto do projeto que exige
essas..., as formas são aproximações mambembes da idéia,
a idéia mesmo não se realiza, se você imaginar uma idéia e
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pensar que possa construí-la com tijolo..., pedra..., pedaços
de ferro..., é a coisa mais grotesca que pode acontecer, não
é verdade? É por isso que muito arquiteto,  sem dúvida,  tem
muita inveja da literatura..., da música ..., tudo isso. Entretanto
não trocaria. Porque ... não adianta você ouvir
sistematicamente uma sinfonia você acaba com pneumonia
se estiver debaixo da chuva, precisa um telhado. É uma
questão da condição humana, mas é uma... passagem difícil,
você construir uma idéia, porque arquitetura é isso. Mesmo
que você diga que uma casa é uma casa, não é uma idéia, a
história é que fez isso. Você fala em cadeira, já pensa naquela
cadeira, mas foi a história, porque de fato a cadeira é uma
idéia, que tanto realizada ela mais ou menos se configura
daquele modo. E sendo assim é difícil descrever por partes.

Mas então, quais seriam esses tomos? O primeiro capítulo.
Geralmente ele surge justamente porque a idéia da arquitetura
é concreta assim em que... diante do fato, o lugar..., a
dimensão..., ou mesmo o tema, um ginásio esportivo, ele
pode ser pra vinte mil lugares ou pra cinco mil lugares,
completamente diferente a escala..., coisas desse tipo,
público ou de um clube privado... O lugar é muito importante,
a situação dentro da cidade..., tudo isso.

Justamente essa concretude quanto aos ideais sobre um
projeto, que vem..., não vem dessas circunstâncias, quando
te apresenta o problema, né? Vem da sua condição de
arquiteto, você sempre pensou em tudo isso mesmo que
não fosse de modo muito objetivo. Ou seja, nós vemos a
demanda objetiva, a encomenda pra fazer um ginásio
esportivo, como uma chance de se fazer aquilo. Já tinha feito
um ginásio antes, nenhum projeto, nenhum programa
surpreende o arquiteto, né?  Se você diz “uma casa com
vinte quartos”, se diz assim “puxa, nunca tinham visto antes”.
Geralmente, todos nós queríamos fazer uma casa com vinte
quartos, uma casa pequeninha, ou se disser “uma casa com
um quarto só”, também é muito curioso, seria uma casa que
eu sonhei pra mim, qualquer coisa assim.

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Croquis de projeto, cortes e
detalhes. Praça do Patriarca,
São Paulo, 1992. Projeto de
arquitetura e engenharia ur-
bana.
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Os projetos estão prontos na sua cabeça. O que atrapalha é
a circunstância objetiva, aí você diz “mas nessa perambeira?”
E nesse momento que você considera, necessariamente tem
considerar, a especificidade da questão, no caso,...o
ineditismo daquilo colocado naquele lugar, ou seja o que for,
que possa tornar inédito aquele problema que é
historicamente sempre, como fato particular agora, faz com
que na sua mente surja onde tá então a dificuldade então no
caso, e aí isso passa a ser o problema principal, não é?  Por
exemplo o Ginásio do Paulistano na Rua Augusta, uma escala
adequada a um passeio público de compras! Aquilo é uma
rua... de shopping, de pessoas bonitas andando..., como é
que vai botar lá um trambolho, que a imagem que você tem
é sempre alto, porque precisa dez metros de pé direito..., e
então surge a solução para o caso. Você diz “este é o
problemas principal!” E ao mesmo tempo o enclausuramento
daquilo, são panelas fechadas com gente lá dentro, aquela
gritaria, a festa que tá lá dentro não participa da que já tava
aqui fora, essa incompatibilidade surge como a questão
primordial no lugar, e daí você fazer uma espécie de varanda...
com uma plataforma semi-enterrada pra baixar o pé direito...,
tudo isso, né? Que possa até, se bem que é um pouco de
exagero, mas enquanto forma visível, suscitar a admiração
como a vitrine do quarteirão passado também suscitava, tem
que ver algo belíssimo..., curioso..., imprevisto... e sem
ofender as exigências funcionais técnicas da coisa em si. É
um jogo. É um jogo bastante diletante até certo ponto, do
ponto de vista do psiquismo humano é uma farra, e ao mesmo
tempo seríssimo, enquanto tecnicamente tem que ser bem
resolvido. O arquiteto tem que ser tecnicamente muito
competente, no fundo por mais que sonhe..., fantasie..., ele
vai acabar fazendo uma construção. Arquitetura é construção,
é algo que tem que ser construído. E transformar a construção
em algo delicado..., gentil... , transparente..., submetido a
essas fantasias, né? que são ... a parte poética da linguagem
da forma, e primordial, quase que sem ela não vale a pena
construir. Nós podemos construir, demolir, construir, demolir
quantas vezes quiser né? Pra que os outros digam “Ah isso
aí, por favor deixa aí, não mexa mais”, né? Mesmo que não...,

a idéia não é seja eterno mas que encante aqueles que vivem
naquele tempo, pelo menos, né? Que no fundo é a huma-
nidade inteira. A humanidade, a história só é os que vivem.

É interessante o que eu te descrevi mais ou menos o Ginásio
do Clube Paulistano, que eu fiz em 1957.  Portanto do ponto
de vista da concepção do projeto, eu não sei porque..., comigo
sempre foi assim. Já naturalmente a falta de experiência fez
com que, como nós desenvolvemos e desenhamos aquele
projeto foi muito complicado e tumultuado, não é como eu
faço hoje, digamos, quem me dera eu tivesse essa
experiência, né? Mas de qualquer maneira eu fui muito feliz
porque aprendi inclusive. Não tive problemas, entretanto,
porque aconteceu o seguinte nessa obra, particularmente
nessa obra, no fundo foi a minha escola, né? Não só essa,
mas essa foi a primeira, assim ...de grande importância.
Aconteceu que não houve concorrência pra construção, o
construtor já estava lá, o clube tava em obras...porque tinha
outras reformas..., tavam fazendo aquele pavilhão da rua
Colômbia, que é projeto do Warchavchik..., inclusive continuou
muito tempo aquela obra..., deu tempo da minha conviver
com aquela... eu acabei sendo amigo do Warchavchik, nós
íamos ver juntos a obra..., era uma coisa muito divertida,
pela diferença de idade...e tudo isso. E até de tamanho, ele
tinha dois metros de altura, parecia (...)

Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: Como havia esse
engenheiro, essa firma de engenharia que já construiria aquilo,
nós sem querer, digamos assim, ou por uma razão fortuita,
trabalhamos de uma forma excelente pra arquitetura, que
inclusive até hoje não se trabalha por uma série de
idiossincrasias... negócio de concorrência... pública..., tudo
isso, qual seja a forma de você desde o início do projeto, do
seu desenvolvimento... etc., trabalhar com o que  outros
chamam de “engineering”, que quer dizer, quem vai construir
é antes de mais nada..., bom, não pode ser um cúpido
construtor a fim do lucro, é um engenheiro, é uma engenharia
que opina também sobre as virtudes desse método ou
daquele, se vai rebaixar lençol..., se vai fazer estaca prancha...,

se vai, se convém levantar um pouco mais o piso e não
enfrentar lençol freático..., então como é que fica o pé direito...
e isso e aquilo..., se vamos usar, eu quis fazer aquilo
pendurado em cabo de aço... Por exemplo, não fui eu que fiz,
a idéia não é originalmente minha que cada pendural tivesse
um par de cabos, isso foi o Túlio Stook, que era uma
engenheiro fantástico, então, como ancora o cabo aqui no
concreto e como prende o cabo lá na cobertura de metal, na
estrutura de metal, e como estica pra afinar aquilo pra que
todos os cabos dos seis pilares tenham a mesma tensão,
então inventou-se uma maquineta que mede essa tensão
para afinar os cabos, e ao mesmo tempo o Túlio falou “Bom,
são seis toneladas por cabo”, que é nada, né? uma bobagem,
“nós vamos fazer assim, que tal fazer assim? A gente ancora
o cabo aqui e em vez de ficar ele amarrando na cobertura
metálica”, porque aquele nó dele na cobertura metálica é
um problema técnico, ofende a telha... tem que vedar..., “que
tal a gente por uma roldana, a gente ancora o cabo aqui,
passa na roldana e volta, na volta aqui a gente põe o esticador,
fica mais fácil de trabalhar, etc. E a virtude é que em vez de
fazer um cabo pra seis toneladas, que já é um cabo
relativamente pesado, nós fazemos três toneladas por cabo,
um par de cabos, como uma talha.” Uma coisa brilhante! A
idéia é dele. E nós detalhamos...e tudo. Isto e uma maravilha
porque,  a ancoragem na estrutura metálica é uma roldana...,
nós ancoramos o cabo aqui e já fundimos uma cabeleira como
eles chamavam, que é um feixe de ferros que mergulha de
uma forma mais ou menos desordenada no seio do
concreto..., depois sai o cabo de aço... a partir de um arranque
soldado com rosca..., e sai o cabo, passa na roldana, volta, e
na volta nós botamos o esticador, porque o esticador já fica
na em cima da cabeça do pilar, que ele vai ter que ser
protegido pra... ,engraxado..., enfim coisas deliciosas de se
resolver junto com a engenharia, uma  consultoria permanente
de engenharia.

Portanto o desenvolvimento do projeto foi esse, primeiro a
solução depois o desenho. Não obriga ninguém a executar
desenhos caprichosos. Isto eu aprendi de cedo. O desenho é
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registro de idéias interessantes, que já estão resolvidas e
também calculadas, quando se falou em seis toneladas já
tinham calculado a cobertura, etc., etc. ... Eu pude fazer isso
muito bem e aprendi a fazer sempre assim. Eu faço um projeto
inteiro com os calculistas..., com os especialistas, quando a
coisa é preponderante quanto a caixilhos... , peças móveis...,
mecânica..., tudo isso.

Tanto que cabe aqui uma observação antes que a gente
esqueça, que é a seguinte: Certos aspectos brilhantes da
arquitetura fora do país que estão publicados em revistas,
não representam um avanço dos arquitetos. Isso é muito
interessante, se os empresários de hoje  considerarem aqui
quando eles defendem, tanto iniciativa privada... quanto
intercâmbio internacional..., coisas desse tipo,  porque o
intercâmbio não seria de arquiteto para arquiteto, mas
colocarem,  eles que tem poder econômico para isso, à nossa
disposição aquela tecnologia, ou aquelas técnicas mais
avançadas. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Eu não
preciso me associar a nenhum arquiteto estrangeiro, se bem
que a idéia de associação quanto à beleza dos
empreendimentos... e o requinte é interessante, mas o que
me falta não é um colega de outro país, me falta os recursos
que ele tem lá, que aqui de fato não existem.  Esta Loja Forma
mesmo que eu fiz, aquela chapa lá, não sei se já tem aqui,
mas foi importada do Estados Unidos.

Sobre as características da imagem que surge ao
projetar e em que momentos ela aparece.

Eu tenho a impressão, bom, eu to correndo o risco de, você
fala... e não foi isso que você fez. Mas como eu já tenho
alguma obra, isso pode ser sempre checado. O que eu podia
te dizer, é que eu não tenho imagem nenhuma.  Os meus
projetos não seguem uma linha formal, que evolui uma das
outras. Há até arquitetos que fazem isso com grande brilho.
Eu imagino que comigo não é assim, eu tenho essa imagem
de mim mesmo, da minha obra, posso estar enganado, mas

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Croqui de projeto, detalhes.
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acho que não.

Pra mim é uma invenção. O que é permanente... é a idéia do
desejo dos outros, pra mim a visão de tudo isso é uma visão
de caráter literário sobre o andamento da sociedade..., da
felicidade do homem mesmo, felicidade aqui no sentido bem
mundano, é alegria, podia dizer né? Eu estou interessado na
alegria dos outros, eu acho que eu invento cada projeto,
porque esse é uma coisa aquele é outra... Nós estávamos
falando de um Ginásio esportivo e mencionamos sem querer
essa Loja Forma, uma loja portanto, né? um Show room, um
lugar de exibição de artefatos que você vai... namorá-los, pra
dizer “eu não posso comprar todos, eu vou comprar em
preferência aquele”. É uma coisa muito curiosa essa do
comércio. Mesmo pra comer, no mercado..., você não pode
comer tudo aquilo..., e você escolhe o mais sedutor.

Mesmo as necessidades, digamos sérias da vida, saúde...,
habitação..., transporte, possuem entretanto essa mesma
condição, no fundo. Porque se o transporte falta e é horrível
faltar, não precisamos aqui mencionar..., por outro lado possuí-
lo, ter a disposição um sistema eficiente de transporte numa
cidade, é um prazer imenso. No segundo dia, por  hipótese
que fosse instalado, você esquece as amarguras que já
passou e aquilo é puro divertimento. Eu nunca consigo ver...,
mesmo uma casa, quem não sabe como se inaugura uma
casa? Seja que casinha for, a casa que você precisava e não
tinha, e agora tem, de algum modo, alugou...Então espana
aquilo tudo..., pinta uma parede..., arruma os seus móveis,
não é? No fundo fala-se mais das amarguras da vida, e acho
que com muita justeza, porque principalmente hoje o mundo
não tá uma brincadeira. Mas nessa vidazinha nossa de todo
dia..., os prazeres são imensos, tá sabendo disso, né? Nós
somos muito animados. E... arquitetura satisfaz essas
questões. Você vê que ela se realiza com extrema proficiência,
até em casos extremos como o da medicina, quando
ultrapassa-se a dimensão da estrita necessidade das coisas,
não é? Esses hospitais que o Lelé tem feito... Eles são... Não
sei se vale a pena quebrar a perna pra ir lá propriamente...

mas são coisas muito boas... muito bem feitos..., procuram...
Porque sabe-se que, inclusive o remédio melhor pra curar o
mal é o auto espírito, né?  Nós somos só isso. Farra pura,
apesar de tudo.

A imagem da Loja forma

Eu tô falando coisas assim tão... flóridas e fluidas, mas...tudo
se transforma em arquitetura e vai pro lado portanto da
competência da técnica... e tal, no momento em que você
transforma toda essa brincadeira em problemas objetivos
quanto à construção. É uma passagem curiosa, muito ligada
à história da engenhosidade humana... e tudo isso...né?
Fabricar uma canoa, no fundo é uma maravilha, depois você
que ficou aqui em terra, vê aqueles personagens lá longe,
flutuando sobre o mar e ainda dando adeus e morrendo de
rir, né? Pescando..., e passeando. Portanto são realizações
de desejos mesmo, mas você tem que transformá-los num
certo momento em... objetivos problemas, então se você
chega na loja Forma e diz assim “bem aqui,  a via é muito
rápida, a avenida é de tráfego rápido, eu preciso
estacionamento e não adianta arranjar um funil para o carro
entrar, ele tem que entrar ao largo, são muitos carros, mais
ou menos, ... de forma... imponderável, quanto mais melhor,
porque ninguém sabe quantos clientes vão chegar , o que
que é o pique deste estacionamento, se fosse o terreno
todo...”,  você transformou uma idéia vaga ... “queria bastante
estacionamento..., bem folgado..., eu quero entrar de qualquer
jeito, porque eu posso ficar piscando, piscando e entrar em
ângulo reto numa avenida, ou nem sair, onde o tráfego é
rápido. Isso é um problema, então é um problema. O melhor
modo de resolver o problema, e já estou criando inúmeros
outros problemas,  quando eu digo isso, é fazer o terreno
todo estacionamento, porque aí não tem mais loja nenhuma,
como é que eu vou fazer?  Imediatamente te ocorre que a
vitrine é alta, até certo ponto é boa porque os carros do outro
lado da rua,  podem ver também a vitrine, senão o próprio
tráfego da mão de cá atrapalha, e o próprio estacionamento

não estará nunca na frente da vitrine. Vamos levantar então
esta vitrine, até há muito exemplo, tá cheio ali na Faria Lima,
há muitas lojas com vitrine alta. Porém, outro problema, que
já é de competência de quem, é problema pra quem tem um
tino competente, se eu ponho muito alta eu não vejo nada...,
eu tenho que por numa altura..., se eu puder por a dois metros,
dois metros e dez..., porque é uma boa altura para um pé
direito pra garagem , não precisa mais que isso, até, você
veja como vão se desencadeando as idéias, até para tornar
o mais vil possível o espaço do estacionamento para agora
não roubar a beleza da loja, senão se estaciona..., conversa...,
vai embora e não compra nada. E  imediatamente surge um
outro problema, que essa vitrine para ser vista nessa via
expressa deve ser o mais longa possível, não adianta eu fazer
uma sucessão de pequenas vitrines, porque você confunde
com a vitrine do vizinho..., você não sabe se é a mesma... O
único jeito de fazer a mesma coisa é fazer uma mesmice,
portanto fazer a vitrine de todo comprimento do terreno e
baixinha, e surge um novo problema, tudo o que você imagina
torna-se problema, técnico. Se eu vou fazer baixinha e vou
fazer estacionamento, eu não quero fazer muito pilar, trinta
metros é um vão razoável, mas a viga para vencer trinta
metros, já estou fazendo uma viga só, só com apoios
extremos , só com dois apoios, mas uma viga com esta
dimensão tem uma altura muito grande, não adianta eu fazer
a garagem com dois e dez se tem mais um e cinqüenta de
estrutura, a vitrine vai pra três e cinqüenta. Eu tenho que
inventar uma viga que possa ter um desdobramento em duplo
“T”, que a aba inferior possa chegar a zero, eu volto com o
cristal, e se o plano vertical é um cristal, porque que o inferior
(...)

(...) os temas que se resolve a arquitetura, não são problemas
propriamente de teoria da arquitetura, é um modo peculiar
que um arquiteto pode ter e deve tornar cada vez mais aguda
esta capacidade de realizar numa obra, de estabelecer o
elenco numa obra, dos radicais extremos e nítidos problemas
que realiza aquela idéia. Transformar a idéia em problemas.
Espessura de viga..., a totalidade do estacionamento..., etc.,
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etc. Outra coisa interessante de considerar ainda na loja
Forma, é,  como há muita loja de mobília lá e se você envidraça
aquilo tudo, você vai ver tudo lá dentro, esta é uma visão de
caráter cinematográfico..., ou de óculo de concentrar a
imagem, você mede, avalia o tamanho das peças, cadeirinhas,
e faz a vitrine pequena, com um metro e setenta, um metro
e oitenta, em altura, por trinta metros, o que acentua a visão,
de dimensão horizontal, de demora daquela imagem e surge
de novo um problema, essa loja vai ser uma coisa minguada,
então tem que fazer muito pra cima, pé direito alto, etc., cuja
superfície em fachada será o que? Enfeitar uma coisa dessa?
é difícil... Bem, a loja já possui um marca, vamos fazer a
marca da loja como se fosse um cartão da loja... branco com
a letra, etc., o logotipo, são decorrências... O que se diz, eu
acho que já disse a você agora mesmo, é que um bom
desenho inicial, um conjunto de idéias com consistência sobre
uma questão passa a ter gênese própria do seu
desdobramento, né.

Como se daria então o desenvolvimento da figura que
surge a partir dos problemas? Pelo desenho ou não?

É um pouco fracionada esta questão. Vamos voltar ao Ginásio
do Paulistano. Ele estava visto, com aquela varanda circular...,
porque a forma circular é boa..., as arquibancadas mais ou
menos embutidas naquela esplanada onde haveria
convivência com os personagens, que nos intervalos de jogos
saem para aquela varanda..., convivem com quem está na
rua... Porém a forma específica daqueles pilares que se
afastam do centro do círculo, que ficam em balanço
contraditório, um balanço aparentemente contraditório, para
de novo serem puxados pr’o centro através dos cabos de
aço..., a forma, objetivamente falando, a forma específica
daquela figura, bem , isto você pode experimentar em dois,
três rabiscos, pode ser um pilar inclinado..., fica meio sem
graça, acabou ficando aquela espécie de vela que tá lá...,
etc. Uma massa, que é justo que haja uma massa pra
contrabalançar o esforço centrípeto dos cabos..., uma espécie

de gesto centrífugo pra neutralizar o centrípeto. Além de uma
efetiva sobrecarga, não é? em sentido contrário. De fato o
desenho daquela figura pode, eu acho até que experimentei
umas duas, três figuras infelizes..., achei que aquela mais ou
menos daria, né? bem, ficaria bem. Isto você pode fazer com
um rabisco ou outro, como quem diz “se eu quero fazer isso,
assim, eu faria bem, assim não. Mais pra cá... isso se faz.”
Agora mesmo nós estávamos desenhando pra lá e pra cá
uma simples piscinazinha pr’um amigo meu..., fica melhor
assim porque tinha um matinho aqui..., ela é curvilínea, né,
no caso.

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Croqui de projeto, cortes. Praça
do Patriarca, São Paulo,1992.
Projeto de arquitetura e enge-
nharia urbana.
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O  porquê da escolha do corte e da planta como ele-
mentos gráficos básicos de estudo do aprimoramento
da figura.

Todo raciocínio arquitetônico é volumétrico. E como cada vez
mais nós trabalhamos com técnicas precisas, viga e pilar...,
pórticos..., treliças metálicas para realizar aquele volume, os
dois desenhos que esclarecem bem isto e são concomitantes,
e não se faz primeiro um ..., são as plantas e os cortes, porque
perspectiva, não sei se eu tenho razão inclusive, é um grande
desaforo porque a  maioria dos arquitetos, eu mesmo faço
umas perspectivazinhas, mas ela é muito enganosa,  né?
Como a fotografia, a arquitetura fotografada tudo bem, precisa
se fazer um registro, mas é uma coisa muito infeliz, aquilo é
aquilo mesmo e na sua mente você vê a coisa pronta, você
não consegue imaginar uma perspectiva, não é assim. Você
imagina-se andando pra lá e pra cá, medindo..., quatorze
metros, não dezoito, é duas vezes essa sala... Você tem
parâmetros de coisas conhecidas desde já, a avenida Paulista
tem dois quilômetros e meio, até para espaços amplos...,
urbanismo..., pra decisões, você compara com algo que você
já conhece. Nós somos cravados, montados numa
experiência, né?  Toda esta conversa nossa esta calcada numa
experiência, a mais antiga junto quase com a formação da
linguagem, da consciência , da construção né? E isso tá
situado hoje em dia, essa circunstância, da nossa vida, da
nossa condição humana, tá muito acentuada. É uma
constante histórica mas que não tem o mesmo andamento
hoje. Tá muito acentuada. Por causa das ciências, né?
Principalmente. Do aspecto de verdade do conhecimento da
natureza, do universo, calcado no discurso das ciências, nas
revelações das ciências. Os cientistas sabem, e dizem com
clareza, que se tudo começou, pra descobrir o que é aquilo,
que hoje não se faz mais isso. Você reproduz os fenômenos
e vê como aquilo se deu. Ou seja ninguém tá preocupado
que cor tem o universo, é como se deu essa configuração
que tá aí das estrelas, etc. Mede-se o tempo das coisas, a
velocidade da luz..., a idade do universo. Ou seja, nós temos
uma visão agora, que diante de nós é claro, o próprio universo

é histórico, torna-se histórico. Você reproduz os fenômenos.
Portanto o que se imagina com a arquitetura, não são espaços
estáticos propriamente, é como se dissesse “eu não imagino
arquitetura nenhuma, eu imagino-me lá, eu ando pra lá e para
cá lá dentro”, e a perspectiva é muito infeliz, é de uma pobreza
tão grande em relação ao que tá na sua mente, que ou você
fala ou você faz logo a planta e o corte, porque isso é burrice
mesmo, mas é uma configuração que nós nos acostumamos
com isso, a medir exatamente a altura, que seria o pé direito,
a distância e principalmente os elementos estruturais que
aparecem em seção, a dimensão da viga..., tudo isso... E já a
planta, geralmente é uma sucessão desse elemento
estrutural..., como se fosse um sólido de revolução quase,
né? .... a arquitetura. Portanto, quanto mais bem se imagina,
menos perspectivas se, com certeza, eu estou inventando
agora, mas eu acho, porque eu não tem... a paixão de fazer,
a tendência de fazer, o ímpeto de fazer a perspectiva? Porque
você está imaginando aquilo e olha a própria perspectiva que
você desenhou, você fala assim “mas que crime, que coisa
horrível, não é nada disso...” Entretanto faz-se, pr’o outro
ver, porque o outro que não imaginou nada ainda, com esta
perspectivazinha ele começa a entrar  quem sabe ... mas pra
você mesmo é um horror. É mesmo planta e corte que
configura o volume, a volumetria, o espaço, o espaço interno,
o espaço externo...

Sobre o desenho sintético, linear.

Tudo o que nós imaginamos e nunca fizemos é muito perto
do que se faz, faz-se muito pouco, nós realizamos o que
queremos, os homens não os arquitetos, a humanidade, a
sociedade, etc.,  não tem todas as creches que queria ter,
não tem o trem  que queria ter, não mora na casa que queria
morar, ou seja a arquitetura é feita muito mais de desejos do
que obras realizadas. As obras realizadas são por exemplo...,
veja isso... como podia ser tudo belíssimo! E a pior coisa que
você pode fazer é enfeitar muito, porque... esta constante
em relação ao Classicismo, tudo isso, né? ... na frente do

que se chama moderno, eliminar os adereços..., eliminar o
... por isso mesmo! Porque me parece que naquela época,
entre outras coisas que se possa dizer sem dúvida nenhuma,
havia uma certa complacência em que só se faria poucos
mesmo. Só se faria castelos pro rei. Os outros vão só ver o
castelo. Portanto era uma simbologia, pra não ser
propriamente invejável. Era como se você carregasse uma
mula de adereços e ela tivesse quase infeliz de estar tão
enfeitada... Eu não sei como te dizer. Não eram realizações
de desejos amplos da sociedade, as construções. E se hoje
até certo ponto já são, ou se ainda não são mas tem que ser
mostrado como seria bom aquilo, o maior enfeite é aquilo
mesmo... realizado, né?

Existe uma relação entre o grafismo e o edifício?

Talvez seja uma coisa também da nossa época, dentro dessa
mesma..., desse mesmo raciocínio de... caráter... um tanto
quanto..., podia se dizer... ilegítimo hein, não to procurando
coisas rocambolescas..., eu quero dizer, muito patente, um
aspecto... como é que eu podia dizer... transgressor não é o
caso..., um aspecto de incentivo, né? ... revolucionário se
você quiser, demonstrar que entretanto falta por puro
desencontro dos entendimentos humanos, porque é muito
fácil fazer. Então demonstrar que é belo e fácil, talvez seja
também uma das premissas hoje, do objeto..., desta... do
momento que estamos vivendo, pra não entrar nessa
bobagem de moderno..., não tem nada que ver.

A criatura contemporânea, ela tem também o desejo de
demonstrar pr’os outros que aquela maravilha se faz
simplesmente. Não é difícil de fazer, né? ... Porque senão...
Eu tenho a impressão que o próprio... Você vê, mesmo a
atitude de um professor no princípio do século, ele se vestia
com uma beca, né? Aquilo era uma cerimônia, o
conhecimento era difícil. “Preste atenção, todo mundo cala
a boca, eu vou dizer...” O cara tá vestido com uma beca,
etc.... A tendência de simplificação de tudo isso, dá
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desmistificação da figura do professor e tal..., não é outra
coisa, ou principalmente é, esse desejo latente da
humanidade de dizer que o conhecimento é patrimônio
universal, e que é tudo fácil, não tá feito por razões políticas,
de desencontros da sociedade..., de discriminação, etc. ...
que também são históricas, né? Escravo... trabalho escravo...
o aviltamento do trabalho... na Grécia, o trabalho era um
trabalho vil, só escravos e mulher trabalhava... o que era vil
duplamente. Você veja, porque a idéia de escravo ainda, você
faz uma guerra...você pega aqueles míseros prisioneiros...,
tudo bem que eles passem o resto da vida quebrando pedra...
Mas as próprias mulheres do lugar!... também, porque tinham
que trabalhar, lavar as roupas, providenciar a higiene das
crianças, inexoravelmente eles tinham que produzir trabalhos,
que não eram relevantes, eram simples trabalhos de
manutenção da vida, era mais, como dizem os filósofos, uma
ação ativa, atividades, não eram Fídias que faziam uma..., o
trabalho não tinha um resultado monumental, era só a
reprodução da vida. Isso é o que caracterizava a condição
secundária dessas pessoas, e isso que justificava incluir junto
ao trabalho dos escravos o trabalho da mulher. Por exemplo,
é um exemplo muito interessante das transformações do...
conhecimento digamos assim, da consciência sobre nós
mesmos e tudo isso... Hoje...o trabalho passou por uma idéia
que ele dignifica, que é uma visão horrível..., os americanos
tem muito isso, então louva-se o dinheiro, etc. ... E hoje
justamente o que nós queríamos demonstrar é que uma
inteligência capaz de produzir tudo sem muita dificuldade,
né? Senhores do universo. A natureza diante da humanidade.
Ela possui virtudes. Ela transmuta-se em virtudes, a força da
gravidade..., etc.

A diferença entre o desenho evocativo e o de projeto.

A idéia de diferença não é muito  boa, se você quiser usar o
significado das palavras estritamente. Ele é diverso, como
modo, como maneira. Aquele é um rabisco, é um desenho
feito para expor aos outros, que não viram nada daquilo

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Primeiros croquis, plantas.
MUBE, Museu Brasileiro de
Escultura, São Paulo,1988.
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alguma coisa sobre aquilo. O projeto é outro desenho,
mambembe também, que é linguagem para dimensionar as
ferragens..., o tamanho das coisas. Só existe mesmo a coisa
pronta e a imaginação. As pontas são essas. O resto são
intermediações, é como se você dissesse assim, sobre outro
âmbito de questões humanas, de invenção humana, “que
diferença tem entre a imaginação do Shakespeare e os versos
imprimidos em negrito no papel manteiga, ou então escritos
a giz na pedra?” Se um professor de literatura resolve porque
quer se demorar sobre aquilo..., e não adianta ele falar e
repetir, e  escrever no quadro negro um verso de Shakespeare
vamos supor, e você quer estabelecer a diferença entre aquela
imagem de giz branco que tá lá e o verso propriamente dito,
não há nem..., há todas as diferenças que você quiser, mas
não há diferença nenhuma! São modos de... rever aquilo, de
comentar aquilo, etc. Tanto que ele poderia recitar e recitar e
recitar, ele resolveu escrever, porque vai virar de costas, os
outros tão lendo aquilo, ele vai dizer “a terceira estrofe” e
tão lendo lá a terceira estrofe. A constituição do discurso
que você quer fazer, obriga a você desenhar aquilo de muitos
modos. Na questão do verso, o produto final é sempre o
verso, como se você estivesse lendo os pensamentos do
Shakespeare. São instrumentos de fazer aquilo permanecer,
transportar de um lugar para o outro... e tal , a impressão...,
a escrita... A própria linguagem escrita, o próprio recurso
léxico... e... são instrumentos pra você dizer aquilo. Quer ver
uma coisa engraçada de considerar, quanto a isso, quanto a
essa instrumentação toda, seja pedra..., ferro... ou letras, ou
notas musicais..., que é uma sinfonia. É a maneira do privado
se realizar, se tornar público, e se tornar real o pensamento.
A única realidade de um pensamento é a sua enunciação.
Então você vê que coisa interessante quem defende a
privacidade com ênfase hoje, porque não compreende bem
essas coisas, ou pensa que a privacidade está em botar
cerca..., grade... tudo isso. Nada mais privado que uma
paixão! Mesmo strictu sensu, paixão masculina e feminina.
E nada mais possível de ser escondido e aparentemente
desejável de ser escondido do que essa paixão,
principalmente quando não é correspondida. No entanto um

poeta, a primeira coisa que ele faz é escrever isso, e publicar.

Então, as técnicas de publicação é que fazem aparecer esses
vários artefatos, uma maquete..., tudo isso. Mas não têm
nada que ver com a idéia, naturalmente colabora... e, você
pode corrigir um projeto a partir do que tinha na mente, na
medida em que faz a maquete, mas sempre porque você
sabe que vai ter que construir, e você corrige pra dizer..., não
tá corrigindo propriamente o pensamento, tá corrigindo o
modo de construir aquilo melhor. Ao contrário, o pensamento
sempre fica um pouco, diz assim “Ah esse eu já perdi” e
você retoma no outro..., etc.,  porque não é possível realizá-
lo plenamente, né? São metáforas..., são por exemplos... de
aproximações ... e isso eu vou fazer assim pra você quando
vir dizer “Ah!, mas podia ser assim...” É dinâmica também, a
obra... Outra coisa interessante de considerar sobre a
dimensão arquitetônica na construção, portanto enquanto
linguagem, é que ela, além de não se realizar plenamente,
ela vai realizar até futuras situações, de desejos..., deve
demorar no tempo se for feita com sutileza..., ela pode se
sustentar durante muito tempo. Ela alimenta situações reais
da vida, entrar num museu..., ver a parede onde pendura o
quadro..., como alimenta o próprio imaginário futuro durante
algum tempo, séculos..., não sei, às vezes pra sempre.

O programa, assim como o projeto, já é uma orga-
nização espacial?

São dois discursos aí..., de novo não, diversos, mas eles
colaboram..., mas dois momentos do mesmo discurso.

Nem sempre quem elabora o programa, digamos, de um
estúdio de televisão, tem desde já a visão espacial, senão
ele mesmo faria. Ele só faz um elenco de necessidades. Eu
preciso de uma sala climatizada pra guardar o equipamento...,
preciso de uma sala refrigerada para guardar equipamento
virgem..., preciso de um arquivo de tudo o que eu já produzi,
enquanto empresa, que eu quero mostrar depois e tem que

ser climatizado também porque este material é perecível,
são filmes..., fitas..., eu preciso de um estúdio de gravação,
de filmagem, que a experiência mostrou que tem que ter
vinte metros no mínimo, a outra dimensão, pode ser de novo
vinte, um quadrado..., ou...seria melhor trinta por vinte, tirado
da experiência, preciso de um pé direito de dez metros porque
eu vou ter que pendurar refletores..., preciso gruas..., fundo
infinito..., essas dimensões não são nada de abstrato, tiradas
da técnica com que se faz isso hoje, a reprodução de imagens,
e essas imagens podem ser um elefante..., um caminhão...,
tem que enfiar isso no estúdio...,  a porta tem que ser
grande..., preciso de uma praça de manobras do lado pra
encostar o caminhão... Você vê que eu me contradisse um
pouco, já existe uma visão espacial, mas é tirada da
experiência.

Utiliza o desenho para desenvolver o programa do
cliente?

Desenha..., você ensaia ou desenha. Mas a partir de uma
idéia. O que eu queria te dizer é que, sei porque eu tô te
dizendo isso, pode ser até grosseiro, como quem diz “mas
eu não ia pensar uma bobagem dessa!”, Eu não sei porque...,
por causa da escola..., eu vejo muito menino na minha frente...
Eu já percebi que muita gente pensa que rabiscando pra lá e
pra cá, pra lá e pra cá, dentro daquela idéia mais ou menos...,
acaba saindo; não sai nada! É melhor você passear no campo,
ficar só pensando. Quando algo mais ou menos consistente
se configurar na sua mente..., você pode tomar alguma nota
pra não esquecer, sob a forma de desenho. Mas não é
desenhando, desenhando que sai nada. É diferente de um
objetivo fixo, por exemplo, os grandes desenhistas do
passado, os primeiros que fizeram... desde as cavernas
aquelas coisas bonitas, até Michelangelo...,  Leonardo da
Vinci..., a anatomia..., tudo isso. Bem o joelho, a mão, seja o
que for, as posturas, tão lá, o homem não muda em um milhão
de anos, muito. Então você pode imaginar um exercício de
desenho, de comando entre o seu gesto pra copiar, captar
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aquelas formas..., anatomia, no caso..., seja o que for, os
bisões... É um outro tipo de desenho, ele não é propriamente
inventivo, ele é... indagativo, ele é... de perquirição, você
desenhando acaba descobrindo que aquilo deve ter um
esqueleto por dentro... e... algo flexível que articula aquilo
tudo..., você está descobrindo através do desenho. Outra
coisa é... a idéia de realizar algo que é só desejo como
construção e você precisa desenhar para transformar aquilo
em pilar..., viga..., e tal, é diferente, né? Quase que você
pode ser objeto amanhã do desenho do outro, que vai
copiando aquilo, descobrir “que diabos esse cara tinha na
cabeça”, né? O desenho é um instrumento, o desenho dito
assim, o risco do lápis no papel,  é um instrumento de trabalho,
é uma linguagem de comunicação..., de memória...

O desenho não participa da concepção do espaço?

Muito pouco... pra mim muito pouco.  Pode ser... uma
aberração... Não deve ser inédito, deve ter muita gente que
faz como eu. Deve ter muita gente que desenha..., desenha...
e não faz disso nada mal, porque associa a imaginação aos
rabiscos..., o rabisco significa pra ele..., não serve para o
outro, o outro olha aquilo, não entende nada. Sim, pode-se
pensar isso.  Eu não gosto de desenhar como se fosse uma
aflição, como se eu fosse prejudicar o que eu estou
imaginando, sabe? Eu não vejo o desenho... Mas é uma
peculiaridade, tanto que o pessoal me pede croqui... e tal,
não tenho. Eu já fiz até a malandragem, porque eu acho que
enfeita..., eu sei que enfeita..., os outros fazem..., eu faço
croqui depois.

Sobre o croqui evocativo de Niemeyer.

Esse da catedral é lindo inclusive..., porque não é nem a
estrutura, parecem bandeiras penduradas... Isto é muito
bonito! Isto é muito bonito... E já não é... o que vulgarmente,
o que usualmente se chama de croqui de arquiteto, que é

um ensaio, feito a lápis num papel, seja o que for, do tamanho
daquelas vigas..., da proporção daquilo, né?

O desenho técnico enquanto croqui e a precisão na
escala.

Agora..., talvez eu tô dizendo pra você umas bobagens, pelo
seguinte, enquanto desenho, no sentido de lápis no papel,
eu faço muito desenho técnico, duas três vezes, até os outros
fazem muito pra mim, desenham o projeto e redesenham
quase tudo de novo. Não são grandes transformações, aí
seria outro projeto e não se pode nem chamar de “se
redesenha tudo de novo”, né?  Eu tô dizendo estritamente
isso, redesenha..., adapta proporções, diminui esse lado,
aumenta aquele lado um pouquinho..., de fato se faz. Mas eu
não consigo fazer isso muito com rabiscos, já põe então na
régua..., na escala certa... sabe?  Inclusive todo mundo diz,
que quando eu faço, que às vezes faço um rabisco e... aí
quer assumir aquilo já como matriz, um primeiro ensaio..., aí
põe a escala em cima e tá numa escala sempre, ou um pra
duzentos..., conforme o porte da coisa, eu faço, se você disser
assim “faz aí em escala um pra cem, tantos quinze
centímetros, ou dezoito e meio”, eu faço,  dá dezoito e meio,
dá dezoito e quarenta.

Eu não acredito que sejam virtudes, porque eu estou há
quarenta anos fazendo só isso, né? Eu do ponto de vista
profissional assim, eu sou um pouco louco. Eu às vezes preciso
disfarçar pra ninguém pensar que eu sou louco, eu tô contando
quantos passos tem aquilo, que eu achei bom... Não resisto,
sabia? Completamente maluco, a ponto de eu mesmo saber
e me policiar um pouco, porque que diabo?...

Sobre os croquis da revista (AU)

Ah, deixa eu... Você quer ver? Vou te denunciar os que são
mentira, os que são...

Quer ver que coisa engraçada? Isso aqui por exemplo, haja
croqui, né? Eu sempre imaginei isso, depois eu fiz num dia
que me pediram pra fazer uma “demonstration” do que eu
queria dizer, ou seja, o que? Que uma escultura, naquele
Museu lá da Escultura, lá trás, em relação à  rua Alemanha,
de um grande porte, você ia ver cortada pela viga, se você
tivesse aqui é claro. Aí você vai se aproximando, entra
embaixo daquela viga, você fica como se tivesse numa casa...,
que eu fiz aquela escala de propósito pra te dar a relação e
ainda, e agora não vê cortado mas não vê toda a escultura e
vê que aquilo é imenso, que tá lá tapando a sua passagem, é
claro, e à medida que você vai saindo ali debaixo ela se revela
inteira. Essa imagem, pondo aquela peça de concreto naquela
altura quanto ao que se veria andando naquela esplanada...,
eu tinha como algo muito belo de se fazer, uma referência,
porque tudo ao ar livre, você não sabe mais que tamanho
tem, não é?  Então eu achava que isso era importante, uma
referência de escala... Essa viga foi feita ali fora pra isso,
marcar o lugar..., uma série de razões, históricas inclusive,
arquitetônicas. Mesmo como construção..., Stonehenge...,
se você botar uma pedra..., dois apoios..., olha que
beleza!...agora podemos fazer isso, né?  Mas eu nunca
desenhei isso. Desenhei direto a viga, fui calcular..., ela ficou
de quarenta metros porque o terreno..., senão ficava
apertado..., não é que eu queria fazer uma viga de quarenta
metros. Naturalmente deve ter dado trinta e oito e eu falei
vamos pra quarenta, é melhor né? Mas...ela não foi
planejada..., teria que ser a maior possível naquele terreno...
Imediatamente você vai dizer que esse maior possível é tão
grande quanto seja de fato bonito, porque de repente se o
terreno for muito pequenininho você não vai fazer uma coisa
assim, né?

Esse desenho que aparece, esse volume grande..., que é,
seria uma escultura, que eu até por pudor não fiz nenhuma
forma escultórica, qualquer escombro lá,  um pedrão, pudor
diante dos meus colegas artistas, cortado pela viga... com
as pessoazinhas aqui na frente, foi pra mostrar para os outros
que idéia eu tinha tido, mas eu nunca rabisquei isso pra saber



55

se a idéia era boa. Isso só se vê, eu vi, falei “que maravilha
que pode ficar”...

Bem, eu já tinha visto o Pão de Açúcar cortado pela linha do
museu do MAM no Rio de Janeiro,... que é assim elevado, o
museu do (...), mas eu não quis copiar isto, eu não me lembrei,
é uma espécie de lembrança maluca essa. Depois, é que eu,
pra falar com você, que eu me lembro dessas coisas. Já
tinha me lembrado antes, é claro, mas quando fiz não tava
pensando no Pão de..., depois eu falei “imagina... eu me
lembro, que espanto, você vem aqui pelos jardins pelo lado
da avenida e vê a base do Pão de Açúcar, de longe você vê o
pico e o Museu que corta, de repente você vê só a base, aí
você entra em baixo e sai do outro lado no jardinzinho  e vê
ele inteiro e a baíazinha toda, ... é muito bonito. Ou seja, a
paisagem desvendada aos poucos através de contrapontos,
que já são artefatos construídos, é muito bonita, quanto à
relação de cidade - paisagem..., e tudo isso que é sabido,
né? Quando o Jobim diz “da janela vê-se mar, o Redentor,
que lindo!” ele não diz que ele em pé na praia vê também.
Quando ele diz  “da janela” já é a casa da cidade. É só com
aquela cidade que aquilo é estupendo! Por maior razão, porque
você tá vendo da janela ainda por cima, se você se aborrecer,
você vira pra trás, tem logo um cafezinho, fogãozinho..., as
crianças... A natureza é horrível né?

Sobre o Museu de Artes de Vitória, croqui publicado
na AU.

Isto é de fato um... rabisco, um croqui mesmo, isto é,
estritamente...

Esse croqui por exemplo que é do ensaio eu fiz lá pr’o Museu
Kraucberg em Vitória, o Museu de Artes de Vitória enfim, ele
é interessante, porque, aqui eu podia fazer o projeto inteiro a
partir daqui, tá tudo resolvido. São duas vigas paralelas..., a
vinte e cinco metros uma da outra, vinte e cinco porque é
um belo vão..., muito mais não convém..., menos não sei

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Croqui, publicado na revista
AU. MUBE, Museu Brasileiro
de Escultura, São Paulo,1988.
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porque, vinte e cinco tá bom, ...em concreto protendido,
qualquer coisa assim, pra fazer salões que se sucedem em
níveis diferentes. A idéia básica disso, é ... que... nesses
planos inclinados lá dentro, né,  nos salões, isso aqui é um
salão, depois tem esse plano inclinado, o outro salão pra cá.
Esses planos inclinados..., esses, os horizontais são salões,
são pisos, os inclinados são cristais. E você então..., não sei,
deve existir já coisa assim... mas é uma sucessão de janelas
que nunca vão receber sol, e que é muito interessante quanto
a museu... Você vai receber uma luz refletida do chão, que
eu já vou fazer uma praça branca... Isso pode ser belíssimo
na minha idéia, e ao mesmo tempo uma área muito grande
de salão, que entretanto se divide em dois, três salões,
salõesões..., salõesinhos... e com uma rampa... Agora o fato
de realizar entre duas vigas é pra levantar do chão, porque  a
avenida... é uma situação como manda o rio, e depois tem
uma bela enseadazinha do outro lado..., com as pedras das
andorinhas... inclusive, que são no mar. Portanto se eu fizer
esse museu levantadinho aqui, quem vem daqui, isso vai ser
aqui um jardim encantador, isso aqui é o jardim do museu,
aquela baía com a ilha do Boi na frente... e as três pedrinhas
das andorinhas..., uma coisa lindíssima! Em vez de você ficar
fazendo só jardinzinho..., tudo aquilo é  um jardim! O jardim
do Éden...A natureza... Então são apropriações... já no lugar,
de desejos que tavam em nebulosa, mas que de repente ali
se realizam. E aí sim, aqui neste caso tem essa coisa particular,
essa situação, essa circunstância particular que eu achava
muito interessante, porque antes disso eu tinha passado lá,
tava estudando essas coisas, fui lá numa corveta da marinha,
lá no fundo da baía e vi armazenado, quer dizer, não jogado
de qualquer jeito, mas colocado uma do lado da outra, assim
direitinho, porque sempre... ninguém tem coragem de jogar
fora, esses... esses restos da antiga estrutura do porto de
minério de Pela Macaco, que foi desmontado... fizeram... Aí
eu fui ver de perto, não resisti, porque eu vi do outro lado da
baía, que é belíssimo!  Mas que construção...e não é uma
construção, é um depósito de patas, de gruas..., cabreias...,
guindastes ... de vários tamanhos... coisas do Pela Macaco.
Aí eu fiz questão... fui lá, quando atracamos, que eu peguei

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Primeiros croquis, plantas e
corte. MUBE, Museu Brasileiro
de Escultura, São Paulo,1988.
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um, me botaram num cabo... me levaram lá, eu vi de perto.
São artefatos ingleses... tão em perfeito estado! Então me
ocorreu, usá-los como apoio, porque a diferença de um pra
outro... Bom, por isso que eu fiz esse rabisco, tava mostrando
pr’os meninos aí depois fotografamos o quadro negro.

Quando eu fiz o Pavilhão de Osaka, eu achei interessante,
esta questão de situação... porque no caso  era o pavilhão
do Brasil..., eu falei “o que é o Brasil, pra mim? O que é que
eu vou levar? No caso, na feira mundial?” Eu vou levar o teto
da FAU, né?  Que seja exatamente o teto da FAU. Vou armar
de viga a viga...,  fazer duas vigas boas pra isso..., o terreno
exigia que fosse cinqüenta metros..., não podia ser mais que
cinqüenta. Cinqüenta metros eu consigo fazer um belo
balanço..., apoio..., vão central..., vou fazer dois pilares em
cada viga. Aí me ocorreu, o discurso sobre tudo isso, inclusive
no mundo, a rigidez do plano ortogonal..., do
cartesianismo...,etc., dessa questão da racionalidade da
arquitetura moderna..., Oscar... que faz tudo assim...,
aparentemente sem, ele é muito racional... Eu falei “sabe o
que eu vou fazer?” Se essa viga for boa e essa for boa, a
cinqüenta metros uma da outra, elas não precisam ser iguais,
eu vou quebrar, essa coerção da rigidez, essa eu vou fazer de
um jeito, aquela eu vou fazer de outro, variar os balanços. E
aí eu comecei a ir em frente. E vou fazer essa tal paisagem
das andorinhas, que é posterior inclusive, mas que eu sei...
que lá não há, fazendo com que apóie numa..., menos um
que é a cidade, que eu vou configurar como dois arcos
cruzados, e... que como a carga é pesada... e é incompatível...
justamente é o vazio no meio, eu faço aquele balanço tão
grande..., e justamente nesse apoio o que há é quase
arranque, sabia? É nada! E ele pode ser frágil, que é o que se
faz nas fachadas..., porque o pilar tem meia carga..., né? Por
exemplo, essa fachadinha do sobradinho lateral que fica de...
o terracinho com os postizinhos de ferro..., mesmo a fachada
da FAU..., o Palácio da Alvorada... que vira aquela brincadeira,
é uma apropriação, o templo grego é assim, você tem uma
viga..., pilar..., pilar..., pilar... cada pilar desse tem essa
responsabilidade de carga, se você tem um pilar no fim, ele

não tem essa carga aqui, então ele pode se divertir, ele vira
uma brincadeira. Na FAU foi espaçado o vão... no Palácio da
Alvorada se transformou numa palhaçada... e aí vai. E no
templo grego também, porque aquilo é telhado..., tem
parede..., depois é o peristilo que vem aqui e pega aquelas
coluninhas, não é isso? É... quase... é só.. o peristilo, arcada
lateral, é meia carga,  a carga mesmo do telhado, que é
telhado de madeira, tá na paredona aqui, não é assim o
templo? Isso é só enfeite porque é carga. Bom, aqui não é
meia por essas razões, mas eu posso enrijecendo a viga
protendida transformar numa..., é bacana, não é bobagem
não... E é cidade, enquanto brasileira, com seus arquinhos...
um tanto barrocos..., um tanto ... greco-romanos..., somos
nós, pr’os japoneses verem. E mais interessante ainda, como
o programa tinha uma implicâncias, sede da Casex..., sede
do Banco do Brasil..., sede do Itamarati..., administração do
Pavilhão... eu falei “isso aí vai me atrapalhar”, que é uma
imagem muito bonita de arquitetura, o anexo, que é você
mesmo com o seu vizinho. Porque aí se o japonês, o visitante,
for lá pra comprar um souvenir, ele ainda vai ver, que eu fiz
em semi-subsolo, o vidro na altura da vista, no asfalto do
chão lá, e você vê como você desenha tudo isso, assim, no
chão. Entendeu? Você quando desenha não faz assim? Você
nunca vai ver isso a não ser entrando no anexo do meu
Pavilhão, porque a vista tá daqui, você revê aquilo, eu fiz um
anexo, subterrâneo. Tem um cristal aqui no asfalto..., a laje...,
desce aqui, você fica aqui, daí você vê de novo. Esse ver de
novo, é... digamos a ... mágica do anexo. Você faz um edifício,
você chega na janela, tudo é o outro, de repente aquele é
você mesmo. Eu acho muito mágica a idéia do anexo.

O partido da sua arquitetura reside essencialmente na
implantação, como colocado na revista?

Tem que dizer sim, porque dizer não... mas... se não tiver
implantação, nenhum projeto se sustenta. A questão
fundamental de um projeto é o plano de acesso, a
implantação, com todas as implicações, o plano de acesso...,

as visuais..., isto que eu tô te falando é um problema de
implantação, como isso tá implantado, né?

Estão as visuais associadas a isso?

Mas a implantação é que assegura isso, a perspectiva... tá
na implantação. Você  vê, rua Alemanha, avenida Europa,
quando você faz a marquise assim, é uma roubada, como é
que eu posso te dizer, é uma virtude que a arquitetura tem, a
implantação, o eixo da avenida Europa colabora, eu valorizo
o eixo da avenida Europa e me valorizo, se eu fizesse assim...,
seria, tá cheio de arquiteto que faz questão de fazer, é idiota.

Você acentua as virtudes que já havia lá e que ninguém tinha
percebido. As andorinhas aqui, na hora que ela ficar
enquadrada..., todo mundo sempre reverenciou aquilo, mas
tava lá. Agora é pra ficar, o nosso Henry Moore de graça do
nosso museu, entende?

O croqui e o partido.

Não, isso é o partido. Isso é o croqui... o partido... Agora
aquilo, você quer ver uma coisa? Conversando né?  Fazendo
nosso discurso, não... mas ser gentil, porque mentiras...

Lembra que eu falei no começo? Eu fiz isso pr’os meninos
verem, eu vim de Vitória e fiz aqui pra contar pr’os meus
meninos. Eu não faria esse desenho nunca. Eu não ia chegar
aqui sozinho e dizer assim “agora eu preciso anotar aquele
troço que eu tive em Vitória...” Eu não tenho nenhum
desenhuzinho de papel disso aqui. Pra contar para eles... , eu
fiz o pavilhão... pra mostrar... o negócio... Ah sim! Porque eu
fiz os vão diferentes... porque tem pata pesada... porque eu
ponho uma pesada aqui, faço esse balanço, ponho três
pequenininhas, que eu já tinha visto lá, que desenhando aqui,
pra eles terem uma idéia, eu falei “cábrea..., pé de
guindaste...” ,não sabiam nada. Então faço o pezinho do
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guindaste, que tem lá, e o outro pesado que tem três patas,
este aqui, etc., pra configurar pra eles verem, não é pra mim.
Eu fiquei aborrecidíssimo que saiu tudo meio fora de
proporção... e tal..., fiz aqui de banda....

Quanto à semelhança deste croqui publicado na revista
e o realizado na lousa na FAU em palestra na pós-
graduação.

Eu posso repetir essa porcaria quantas vezes eu quiser, porque
eu tenho na memória, entende?  Como todo arquiteto faz,
pode fazer o croqui, ele faz o croqui daquele troço... pode
fazer... Então não é tanto instrumento de trabalho, como se
costuma dizer, o croqui do arquiteto, o que é que é isso...

Pode ter um sabor especial dizer, pede para ele fazer porque
o croqui é muito bonito, mas não é que isso tenha uma
importância no trabalho dele. Eu digo isso, mas não sei se eu
tenho razão.

Ao contrário, eu mesmo sei me criticar, dizer “puxa saiu tudo
torto”, porque na minha mente isso é muito mais interessante.
Eu não vou conseguir nunca fazer, eu vou ter que chamar o
engenheiro..., calcular..., tira um pouco aqui... Só  a construção
vai ficar o que eu queria, mais ou menos ainda por cima.

Alguma vez já aconteceu da construção ser diferente
da imagem configurada mentalmente durante o
projetos?

Não... esse mais ou menos vem da circunstâncias, das
marcas, da técnica mesmo, tudo isso né? Você vê, mesmo a
loja Forma..., você tem problema acústico, você tem carga
estrutural nessa parede toda cega, se o camarada tiver, foi a
própria Método que... fez essa pesquisa..., porque enquanto
tava construindo... aquilo, tinha esse problema, havia esse
problema da realização desse grande plano. Eu já tinha

detalhado tudo. Era chapa metálica... um navio. Eu queria
até vê um pouquinho... não me importava, não é que eu queria
ver, isso não se encomenda, porque o trabalhador não sabe
fazer essas frescuras, mas eu sabia que ia resultar alguns
defeitos de solda entre as chapas... Pra mim isto tinha um
encanto especial, né? É esse navio que você vê belíssimo,
verde..., abóbora..., e preto... Se esfregar o nariz lá tem
rebite..., tem solda..., pra mim não são imperfeições. De
chapa metálica pintada com tinta Sherwin Williams, como
se pinta navio, branca, não tem problema nenhum. Apareceu
essa chapa. Importada..., americana.., que já é um sanduíche
de elastômero com alumínio..., muito menos carga..., já com
isolamento térmico...,eu não posso dizer não. Eu, com voz
fina... disse “não, pode ser”. Porque que eu não vou...
bancar..., eu tenho muita consciência também do prestígio
da nossa profissão, e eu não vou me exibir na frente de
engenheiros e de proprietários, como um arquiteto
caprichoso, que “quero a empatia da chapa...” Nem falei em
navio..., essas são minhas memórias. Eu sabia que pr’os
outros ia ficar belíssimo e pra muitos, sem saber porque!
Digamos, um navio. A forma não tem nada que ver com um
navio, mas é a ...história dessa técnica fantástica, né?  De
construir vazios com caixas de metal. Eu não tava
absolutamente interessado nessa porcaria, mas eu tive que
conceder, porque... eu não vou fazer o papel  de... bancar o
poeta na frente de comerciantes..., engenheiros apressados...
E mesmo em posições  da técnica, diminuição de carga... já
com alguma virtude de isolamento acústico... que eu faria...,
e teve que complementar inclusive, lá tem, há um isolamento
aposto, depois, pra complementar... Não gosto. Ela é um
pouco besta... e... tá manchando..., não é tão bonita quando
se diz...entende? Preferia a chapa metálica. Então pra mim
não ficou... Agora, nunca a obra de arquitetura fica ruim,
porque os outros não sabem, aquilo sempre é aquilo. Se não
for uma porta que não abra à direita..., se não for uma escada
que o degrau é muito alto..., se não for um troço que prende
o dedo..., ninguém pode criticar muito, porque são valores
chamados de subjetivos, né?

Bom, nenhum arquiteto tem o direito de dizer “era aquilo que
eu queria”, tal... você mesmo contempla o que você fez e
tira suas conclusões, geralmente pr’o outro projeto, né?

Já houve alguma surpresa?

Não, não me lembro...

Sim, a luz...

Eu moro numa casa que eu fiz em 1962, 63. Um dia de
chuva...,mas... você vê que nem havia... uma mangueira
imensa, eu adoro mangueiras..., inclusive a mangueira está
lá porque eu comentei... “isso aqui parece a minha terra, só
falta uma mangueira”, no dia seguinte eu cheguei lá tinha
uma mangueirinha de um metro e oitenta, o baianinho foi
roubar não sei aonde, ele viu uma mangueirinha, ele já devia
saber, pegou a enxada, tão gentil, que ele plantou perto da
casa demais, eu não tive coragem de corrigir, ela ficaria melhor
um pouquinho mais, mas é linda, eu como debaixo daquela
mangueira, eu abro essas janelas aqui e to embaixo dessa
mangueira. Com chuva..., eu não podia prever tudo isso...,
mas eu já fiz assim..., que o vidro abrisse assim... e já plantei
aqui... que é uma grande árvore..., mas não pensei que essa
mangueira..., e a chuva... e tal, e tal, né ? O que é que eu
posso te dizer ?  O imprevisto aparece sempre. Agora tem
uma goteira na minha casa, é um encanto, no instante que
põe uma bacia lá..., isso eu não tinha previsto.

A mangueira já tá aí, porque foi plantada na obra, aquela
escurinha lá trás, tá vendo? Pequenininha... Agora ela tá aqui,
a Naná sobe na mangueira e põe uma rede na mangueira,
em cima do telhado da casa. Muito bonito.

O interessante que é quando você faz assim, que é como eu
faço sempre, eu me surpreendo, começo a desenhar e (...)

Agora você veja aqui, quer ver? Instrumentos de trabalho,
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veja aqui, abriu aqui...uma fotografia..., esse museu mesmo
né? uma maquete. Como é que esse cara faz essa maquete?
Não deu certo esse negócio..., nós inventamos os pilares...,
desenhamos..., já foi desenhista, desenhou... Desenhou a
partir do que? Sim... fez um croqui... cortes..., mas já é pra
ele poder trabalhar. Ele fez os desenhos pr’outro poder cortar
os pauzinhos... Eu já to vendo que isto aqui ficou um pouco
desproporcional..., vou botar o outro..., aí tá fazendo o projeto,
mas tá fazendo um projeto que já tá pronto, estou acertando,
afinando.

Tenho verdadeira angústia da idéia de alguém que imagine
que o arquiteto dibujando, dibujando, dibujando, e risca e
apaga, e sai o projeto, de jeito nenhum! Pode ser que alguém
faça assim. Mas aí eu tenho a impressão, eu sei que faz, são
imaginários inconsistentes demais. Começa a querer fazer
uma arquitetura..., eu não faço arquitetura, eu resolvo
problemas.

Eu não faço por mimese, muito pouco. Sim, a história toda te
leva por uma idéia de mimese, a Grécia..., o Egito..., as
formas..., as técnicas mesmo de..., mas hoje é tão abstrato,
o cálculo matemático..., o momento de inércia... Esses
balanços do Pavilhão de Osaka, é mimese do que? É mais
raciocínio, se eu vou fazer as vigas diferentes..., mas não é
os arcos diferentes... Sim, é como tem graça a diferença dos
arcos que o Oscar fez na Mondadori, mas não são arcos, é
uma viga. A disposição dos pilares que não é... idêntica.

Mas isso não envolve uma capacidade de memorização
muito grande, para não passar o desenvolvimento da
idéia para o papel?

Mas é só do básico, né? Suponha que fosse uma fábrica... ,
agora tem as instalações do layout..., eu já tinha lido antes...,
abri o corte... se não eu não posso fazer mais nada.  Imaginar
o arcabouço, por causa da luz... etc. ..., onde fica o
restaurante..., a ala dos operários...,você vai desenhar muito

pra acertar os detalhes..., dimensionar... mas a configuração
geral, eu to falando da configuração geral do projeto. Só os
banheirinhos do MUBE, eu desenhei cinco vezes, não ficava
bem... Mas eles tinham que ser ali, tava feito o projeto. Até
que foi difícil porque tinha que ficar ali. Eu não ia mudar o
projeto por causa dos banheiros! Ficou meio atrapalhado. O
contrário, você até se atrapalha um pouco às vezes. Você
força até certos detalhes... funcionais, banheiros...copa...,
um pouquinho..., pra enfiar um..., pra fazer um projeto. A
copa aqui ficou meio mambembe, mas ela..., mas ela fica
muito bem aqui, o lugar dela, porque o pessoal sai do
auditório..., só que... Tudo bem, é melhor do que se ela ficasse
em outro lugar. É uma espécie de negociação, entre as partes.
Não existe o projeto ideal. Pode ficar... muito Rino Levi, tudo
muito bem feito mas... às vezes falta, que ele gostava tanto,

que ele fez, quando fez  coisas vazias... aqueles pavilhões...lá
da Paraíba..., né? Da Tecelagem Paraíba em São José dos
Campos..., coisas lindíssimas, mas o rigor europeu às vezes
estraga um pouco, transferido pr’uma América que ele não
conseguiu... amar muito. Acho que nunca prestou muita
atenção.

Nós estamos aí enfiados nesta questão da natureza... hoje...,
ecologia...,etc. É muito bonito porque é uma consciência
mundial... sobre uma questão...de raiz, pra nós, pr’o gênero
humano. Mas você vê que beleza, se você considerar isso
aqui assim, esse Harold Bloom falando sobre a poesia..., a
criatividade..., etc. Ele cita aqui, 1790, conversa do Schelling,
que diz assim, é melhor você ler em inglês, né?

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Croquis de desenvolvimento de
projeto, cortes. MUBE, Museu
Brasileiro de Escultura, São
Paulo,1988.
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“Eu chego”, né?
“por um momento,
no sentido das árvores , da água, pareciam guardar
apesar de não ser ainda dia
uma madrugada
gentis traços”, né?
“de luz, divina”

Não sei traduzir muito bem, não é divina.
“Além do comum do sol”, não é?
Ah!
“Produzindo de uma forma não comum com o sol
sombras
e todo lugar
foi impregnado de um mágico som
levando você pra dentro de um inolvidável melodia
confuse sense
confundindo os sentidos”

É uma beleza ! “Confundindo os sentidos”.

O Vieira fez um verso, fez um discurso, que ele dizia assim:
“Suponhamos que diante de uma visão estupenda”, ele tava
falando da Bahia, que era Bahia, ele tava fazendo um discurso
indignado contra os próprios portugueses, que tavam tratando
mal aquele território. Tá falando da riqueza material. Ele diz:
“Suponhamos que diante de uma visão estupenda, saiam os
nossos sentidos de suas esferas, e tenhamos que inaugurar
o ver com os ouvidos e ouvir com os olhos”. Que é a visão da
idéia de... um discurso impossível, você ter que inventar a
forma, é a poesia..., é a arquitetura..., é as artes, enfim, a
manifestação de caráter artístico. Mas já mostrava isso...
Preocupação né?

“Saiam de suas esferas os nossos sentidos e tenhamos que
inaugurar,” etc.

E o Caetano diz isso “Luz do sol que a folha traga e traduz”. É
fotossíntese. São discursos sobre a ciência e sobre a natureza.

Como é que a folha traga e traduz? Traduz em matéria, em
energia, tá falando da fotossíntese. Ele que não é besta, que
ninguém ia gostar..., fazer um discurso científico, mas tá
falando... É a consciência do homem contemporâneo, mas
há muito tempo que isso vem sendo chamado a atenção de
forma espetacular, né?

Agora você vê, esse Schelling foi expulso de Oxford, porque
escreveu uma monografia com dezessete anos. “On the
necessity of Atheism”. Ele era um ateu, já era um materialista.

A questão é a transformação da natureza, o hábitat humano
é uma novidade no universo. Ele é construído. E nós somos a
novidade do universo, a parte inteligente do universo, que
nós conhecemos.

Isto pra te dizer que essas imagens, você vai dizer “ele entrou
em delírio”, não. Essas imagens que você põe a pedrinha...,
faz vê..., com arquitetura também, não, tá tudo lá dentro,
não é essa arquitetura erudita dos estudiosos..., Palladio... e
o arco... a fresta... Não é essa materialidade. É uma... é uma
configuração que te leva a raciocínios que te leva a
configuração de caráter mentais, uma espiritualizarão... da
questão. Mesmo com uma construção útil, né? A casa é um
desejo, por isso não tê-la é um absurdo, pra todos, com todos
os recursos que nós temos. Então todos esses discursos,
não é que o arquiteto é metido a socialista..., ao se preocupar
com a sociedade. A poesia só se preocupou com a sociedade.
Shakespeare não fazia outra coisa senão o que depois ... (fim
da fita)

Então você que coisas interessantes... sobre as suas
perguntas. Isso aqui é outra lingüista... e filósofa que eu gosto
muito, Julia Kristeva, né? Você vê que interessante,...
citações..., etc. Pra você ver como isso é tão antigo e
aproximações. Este Humboldt, que não era nem lingüista e
depois se tornou, ele fez algumas afirmações que
determinaram toda, reordenaram toda, reconsideraram como
se, reconsiderou porque ele fez muito antes dos propriamente

ditos lingüistas, que a questão do psiquismo também faz a
linguagem, não é uma questão de técnica só. Porque a
lingüística começou a se desenvolver como estudo a partir
de visões estruturalistas... de...formação..., da justaposição...
das palavras... ,coisas desse tipo. Uma visão de articulação.
E ele é que mostrou pela primeira vez que, as circunstâncias
da vida do local desenvolveram aspectos da lingüística. É o
que você falava sobre o croqui, etc. Mas não é essa
banalidade, porque, ele foi um dos primeiros que definiu a
linguagem como instrumento do próprio pensamento.
Portanto você, se usa a linguagem se já tinha pensado, mas
ao realizar aquela operação lingüística, discurso, etc., você
também descobre novas coisas, né? Ao expor o seu
pensamento  daquele modo, que é técnico, humano, porque
é o único modo do outro ver o que você tá pensando. Você
mesmo pensa mais. É a idéia de que o croqui pode
desenvolver o projeto. Você tá certa, mas não é banal croqui...,
etc. E o Marx que diz que, a linguagem é a própria, é a única
realidade do pensamento. Pensamento não tem nenhuma
realidade, você pode pensar o que você quiser. Se você
imaginar, aceitar, aliás tem que aceitar, porque é verdade, o
poder de linguagem da arquitetura, pra não dizer que
arquitetura é só linguagem, ou é linguagem, mas é, aí é que
tá,...é a única realidade do pensamento. A casa não é a casa,
a casa é o que nós pensamos que seja uma casa. Eu quando
faço uma casa, to te dizendo entre outras coisas, que eu
penso que casa é isso. Portanto o absurdo por exemplo de
uma Alphaville, tem essa dimensão pra nós. Não é uma coisa
que eu possa fazer... depois não deu certo... é um absurdo.
Trancar... pra morar lá dentro... proteger... É uma visão
estúpida da casa. Casa hoje seria pra gente realizar, enfrentar
uma série de problemas, que tão aí, transporte... onde ficam
as pessoas... como é que se locomovem... a casa é outra
coisa. De fato é, já essa casa do trigésimo andar do Copam...,
certo? Então... a única realidade do pensamento que nós
temos sobre tudo isso, é aquilo mesmo que você faz. Portanto
faça excelentemente, faça em função desse discurso, dessa
necessidade dialógica e dialética que as coisas têm, porque
as coisas são o nosso discurso. É a única realidade do nosso
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pensamento é o que nós fazemos. Portanto a cidade será o
que nós imaginamos que a história é, porque nós é que
fazemos a história. Outro dia eu li como epígrafe de uma
monografia muito bonita do Roberto Schuartz, ele pôs como
epígrafe um pensamento do Marx muito bonito, que diz assim:
“A história mundial não existiu desde sempre. A história
enquanto história mundial é um resultado.” A história é o
resultado do que nós fizermos! Não existe “A História”, que
história você tá falando? Ela será esta ou aquela. Nós vamos
quebrar tudo... nós vamos ser extintos... deixar nos extinguir...
nós vamos nos tornar miseráveis... É um resultado. Portanto
a casa não é uma casa, é um resultado do pensamento
humano sobre aquilo que se imagina que seja o nosso habitat.
A sua evolução... a sua transformação... “Eis essa nova casa
que o arquiteto tal... fez.” Ele tem que dizer isso, os que não
dizem isso, não estão preocupados com isso...isso aí não ...
Nem toda construção é arquitetura. É de um humanismo
verdadeiro, mas é uma tolice, num discurso (...), como alguns
colegas meus dizem, porque é verdade inclusive, que se
chama o que? ... uma falsidade ideológica... não sei, “toda
construção é arquitetura”... Sim, se você imaginar o homem...
tudo o que ele faz, não é? Mas... se ele fosse sempre primitivo
e  evoluído, e cada um de nós mesmo... não é. Você tem
obrigação, histórica, obrigação ética, obrigação... de já saber
tudo, quando você nasce de uma certa época, você não vai
voltar... Portanto aquela casa você não vai fazer de novo pra
dizer que é... Então onde taria a verdade? Você imagina um
(...), que não tem notícia de nada..., e que faz a sua casa...,
naturalmente ele não ia inventar aquilo, é a transmissão
popular..., de taipa..., de sopapo... Sim! É primordialmente,
aquela atitude dele é atitude de arquiteto, ele tá fazendo...
mas não é disso que eu to falando. To falando de problemas
nossos... então... É uma simbologia a respeito da consciência
sobre tudo isso, suponhamos que... diante de uma visão
estupenda, problemas podem configurar, visão estupenda não
é só um belo morrinho e um pôr de sol no mar. A miséria dos
meninos, eis uma visão estupenda! Saem os nossos sentidos
de suas esferas, e tenhamos que inaugurar... Porque você vê
pela visão um tanto surreal , ... cubista. Ver, “você viu isto?”

Arq. Paulo Mendes da Rocha.
Croquis de desenvolvimento de
projeto, plantas e cortes.
MUBE, Museu Brasileiro de
EsculturArq. Paulo Mendes da
Rocha. Primeiros croquis,
plantas. MUBE, Museu
Brasileiro de Escultura, São
Paulo,1988. a, São Paulo,1988.



62

Não eu ouvi. Não só ouvimos, um tiro enorme. Não se diz
assim? “Você viu isso?” Começou a revolução. Configurações
que confundem os..., a consciência é feita de todos os
sentidos em concretude, não é um de cada vez. “Olha. Olhou?
Ah, desculpa, desculpa.” Isso faz o médico, tá fazendo um
exame, mas a idéia de... “Você viu isso ?”... O mundo mudou.
Se tem que ver assim. (...)

Existe diferenças metodológicas entre projetar
arquitetura, “design” ou cenografia?

É mais complexo fazer um teatro todo do que fazer um cenário,
mas a gênese da... realização daquilo é mais ou menos a
mesma. Você trata de confundir a mente, ver isso com
outro..., não aos pedaços, e configurar como será o cenário
da Ópera dos 40 anos..., como faria o cenário do Futebol pra
Bia Lessa... e tal  né? O texto é um discurso, aí (o cenário) é
um adendo, agregado do discurso não é? O cenário no teatro
tem que ser um adendo, tem que ser uma... de repente a
complementação é uma idéia tola, fragmentária, é uma...,
um ingrediente da concretude daquilo que os outros vão ver,
ele não pode ver o cenário depois o ... Ele tem que ver um
espetáculo. O discurso começa no texto, além do texto a
diretora..., porque diante de um texto, (...) eu quero fazer
isso, isso e isso... e você diz assim, “Vamos fazer assim,
vamos fazer assim que os outros vão ver o que você tá
querendo, de uma forma espantosa, não é isso?” “É. Vamos
fazer.” E às vezes é tudo feito muito simples, O Futebol..., era
uma idéia de que..., muito bonita a peça, inédita,  foi escrita
pelo assessor dela, (...) que trabalhava, Alberto Reneau. São
dois grupos humanos que não faz questão de distinguir, nada,
se é primitivo se não é, que vivem assim, tá mal, meio né,
litígio... como todo grupo humano... no lugar... começam a
brincar... porque eles viram não sei onde isso, aparece um
barco vem um inglês, que fala do futebol..., leva a bola
embora... Só que eles não tem nem uma esfera nem um
plano horizontal. E tudo se realiza quando o inglês traz uma
bola, e aí o cenário faz assim e fica horizontal. Eu fiz quatorze

metros de uma estrutura... metálica, bonita. O que você tá
fazendo aí? Realizando, né? um espetáculo, é um espetáculo
só, não pode dividir em partes. O cenário se dilui naquilo e
completa o discurso. Mas você perguntou outra coisa, como
é que isso surge né, na mente? Considerando no caso, porque,
é mais ou menos o mesmo caso, a natureza... só que um
caso concentrado, particular já de um discurso, né? Romeu
e Julieta. É tudo isso, as paixões... Só que vai fazer assim
“São dois meninos..., não sei o que..., então tem um balcão...
tudo bem.”

O desenho neste caso aparece da mesma forma que
na arquitetura?

Desenha..., detalha..., aí abre, vê como é que cola... faz um
pra um... um pra cinco. O desenho é técnico.

O espaço é concebido sem o desenho?

Ah é! Às vezes se faz até para os outros verem. Já pensou
fazer “três arcos..., isso vem em terceiro plano, põe na planta
isso”, aí pega a planta do teatro, “então vou fazer isso aqui,
vai ficar bom”. É para explicar para os outros.

Eu chego a consultar calculistas sem desenhar. Pra
preliminares pra não perder tempo, eu tenho intimidade...,
são meus amigos...,  eu ligo , falo assim “eu quero fazer uma
casca de 20 por 20 suspensa, com aletas, como asa de avião.
Eu posso imaginar isso só com a casca superior e a inferior
de aço e essas lâminas como nervuras de asas de
aeromodelo? Tem vinte metros, suponha que eu fizesse de
cinco em cinco, então a primeira de borda, a primeira de
cinco eu faço uma espécie de barbatana para pendurar, depois
faço as outras e do outro lado simétrico,  eu posso pendurar
isso, e tal?  Não precisa saber nem aonde, mas posso? É
viável?” Às vezes o cara diz, “te ligo daqui a pouco”. Não
calcula propriamente. (...) É perfeitamente viável, vai dar

chapa doze, tal, a gente pode fazer isso, não é bobagem. Aí
eu continuo, vejo qual é a viga... Aí um dia eu vou lá, aí sim
eu rabisco pra ele, faço uns ensaios, ver se fica bonito..., põe
na praça... pra ver o tamanho..., onde o pilar vai cair, em
frente a casa São Nicolau..., põe mais aqui..., então não dá
trinta e dois..., dá quarenta..., tudo bem. Mas já é para que
dê certo o seu desenho, não é o desenho no sentido da idéia.
Aí levo lá, deixo uma cópia heliográfica, ele passa no
computador, vê vento..., problema de vento, ele diz “ oh tá
dando isso, isso e isso”, aí eu digo, tem que ser um pouco
sábio, tem que ser muito competente, porque é você que
diz, o cara tem outros problemas, ele não vai, eu digo “aqui
só tem rede de telefones..., eu vou me ferrar com a fundação”,
eu sabia, então vou fazer leve, eu queria que ficasse, eu
imaginei, eu queria saber se de fato dava leve, eu falei “e
quanto deu de peso?”, “oitenta e oito toneladas”. Quer dizer
que é quarenta toneladas em cada pé? Não é nada, eu posso
por isso num radie, eu to dizendo pra ele, de dois por dois...,
com certeza, uns trinta... que é a espessura, vinte e cinco...
que é a bolacha que a gente vê cortar no martelo de asfalto
com pedrisco... Portanto eu corto uma bolacha e ponho um
radie, dá quarenta toneladas, não é nada. Eu sei porque a
minha casa tem quatro pilares..., cada pilar pesa cem
toneladas..., a casa pesa quatrocentas toneladas..., você sabe
a resistência do solo..., cem quilos por centímetro quadrado,
quarenta toneladas não dá nada. É, porque também se eu
fizesse aqui uma fundação complicada... Dá tudo certo. Porque
eu já tinha pensado tudo isso. Se você não considerar tudo o
que é problema, você cria problema pr’os outros. Talvez não
consiga fazer..., avança, avança, faz maquete..., tira
fotografia..., depois aquele negócio não deu pra fazer. Eu não
posso ficar procurando onde cravar estaca lá naquela praça,
deve ser tudo minado lá em baixo. E não interessa mesmo,
né? É mais bonito assim, um radie. Você tem que conhecer
os problemas. Ah! isso eu conheço bem, sei avaliar, posso
um dia dar com os burros n’água, mas geralmente, eu vejo
tudo que está rolando lá, “aqui precisa mexer assim, rola
terra lá, deve ter isso, é melhor fazer radie, precisa ser carga
leve...”. Isso é competência. Bom, quarenta anos..., não tô
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me vangloriando muito, se eu depois de quarenta anos eu
fosse meio arara eu tava frito. E mais, todos os meus colegas
devem ser assim, se fala com o Abrahão..., se fala com ...,
todos... depois de trinta..., vinte..., dez anos de profissão,
quinze, trabalhando. Tem gente que passa quinze anos, infeliz,
não teve... Eu desde cedo fiz coisas interessantes... e eu fui
muito bem educado, que eu fui educado pelo meu pai que
era um grande engenheiro, especialista em navegação... e
ele sempre me levou junto pra ver coisas incríveis. Não que
eu tivesse aprendido, mas eu vi que, o macaco é muito
engenhoso, e comecei, e depois eu fui vendo então o que
que era aquilo, tubulão pneumático..., rebaixamento de
lençol... Eu fui educado na engenharia, confiando.

Você quer ver uma coisa também que a escola não ensina
pra vocês, agora eu vou falar como se você fosse minha
aluna, concreto armado..., tá certo, vigas..., viga trapezoidal...
com cálculo da ferragem...,  duas vigas... pra fazer uma
ponte...,  invertidas... porque o estrado da ponte vai pra
cima..., parece uma coisa genial nos dias de hoje, não é?
Muito bem, o meu pai casou com a minha mãe porque ela
era filha do empreiteiro que fez a parte de terra das cabeças
de uma ponte de uma concorrência que ele ganhou lá no
Espírito Santo. Você quer ver a fotografia da forma dessa
ponte, portanto, ele e meu avô antes de serem parentes,
antes dele casar com a minha mãe, portanto mil novecentos
e... eu nasci em vinte e oito, minha mãe teve lá que eu sei...
ela casou em vinte e cinco, portanto isso é uma fotografia de
1922, têm um século agora,... Isso que eu disse pra vocês,
que é muito banal! Ah não trouxe, esqueci, não trouxe essas
fotos, da ponte ... É forma e ferragem de concreto armado,
uma maravilha, como o MUBE, não é novidade, isso é uma
porcaria muito antiga inclusive. E aí os meninos ainda falam,
o barro..., que é interessante..., vamos fazer uma experiência
de barro, tá ficando idiota? Meu pai casou com a minha mãe
por causa de uma ponte de concreto armado, em mil
novecentos e,  lá numa barranca de um rio do interior do
Espírito Santo, e você vem pra Universidade de São Paulo,
com essa erudição estúpida, uma coisa é  considerar isso,
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sem dúvida, as origens..., mas aqui em São Paulo você vai
fazer ... experiência com casa de barro**, imbecil! Então fica
assim, o ensino é uma porcaria.

(** Nesta época havia uma exposição na FAU USP sobre
Arquitetura de barro. Nota da entrevistadora)

O que você aprendeu na escola? O que se fazia nos
anos cinqüenta na faculdade de arquitetura?

Eu de fato não posso me basear muito no ensino oficial que
eu recebi, eu sou muito auto didata. Eu passei essa vida que
eu te falei, visitando, conhecendo essas obras..., ouvindo
essas conversas..., me dediquei muito porque eu queria entrar
pra Escola Naval..., estudei no Rio de Janeiro... num curso
barato..., avancei muita coisa..., depois vim pra São Paulo...,
ficou muito fácil pra mim, eu passei fácil no vestibular... Eu
olhava as coisas como se eu fosse estrangeiro sabe, não em
relação à nação, mas em relação às instituições. Aí fiz um
curso no Mackenzie, que não era um curso difícil... enfim,
pra não dizer ruim... , mas é uma porcaria os cursos de
arquitetura..., você lê e você vê aquilo. Tá em outro lugar,
difícil tá na escola. Acho que já houve um tempo que algumas
escolas eram excelentes, acredito hoje é difícil. Acho que
elas devem voltar a ser, não é que eu não acredite no ensino,
tem que educar as crianças e tal, mas há muito tempo que o
ensino é muito relaxado. Eu estudei bem, de forma esdrúxula,
aqui, ali. Por exemplo, o Prof. Cristiano S. das Neves que era
diretor do Mackenzie,  sempre foi tido, sabido, como um
homem um tanto quanto anacrônico já na época dele, né?
Nós estávamos em mil novecentos e cinqüenta afinal das
contas e... nós desenhávamos lá templos gregos... Mas isso
nunca me perturbou, porque eu achava o exercício
interessante de qualquer modo, e eu via nele uma figura
exemplar, porque se fosse um bobo, que não devia fazer
aquilo, ele podia fazer outras coisas, mas a postura dele como
arquiteto..., a reverência que ele tinha a essa profissão..., a
dignidade..., essa foi a minha escola, ele foi pra mim um

grande professor. Ele tava só um pouco enganado com essa
questão que a arquitetura tem esses paradigmas, tinha que
inventar mesmo, que os problemas eram outros, isso eu sabia,
tinha visto que era assim. E tirar, a arquitetura não se tira da
arquitetura, se tira de outros lugares, da literatura..., da vida!

Se falava isso na escola?

Até certo ponto se falava, precisa saber ligar as coisas, né?
Havia o pessoal da esquerda... interessado na sociedade...,
preocupado com o analfabetismo..., com a doença... das
crianças..., com a miséria..., com o atraso do Brasil ..., que
defendiam uma série de teses..., principalmente toda a obra
de Marx..., dos filósofos... Você vai ler tudo isso. Não precisa
fazer exatamente como eles. Você acaba descobrindo que a
questão não é um partido político radical..., mas é o
pensamento humano, o futuro da humanidade como uma
tarefa nossa e não algo que tá dado de presente, e a
arquitetura tem seu lugar nisso aí.(...) É interessante. Ela
também não resolve... nada, mas se quiserem resolver ela
vai ter uma bela participação, né?  Se não quiserem, não
adianta. Você vê depois do Copam, você vender as porcarias
que se vendem no Itaim e tudo, é horrível, aqueles prédios...
com guarita..., aqueles terracinhos..., de setenta... por um e
vinte..., cada quarto tem um terracinho pra fazer uma estética
de carocinho..., mas se alguém sair naquele terracinho,
vomita, porque deve dar um mal estar. Tem nada que ver
com o prazer humano..., a dignidade..., quem é que vai ficar
naqueles terracinhos? É feito  pra dizer que tá fazendo
arquitetura mas não é, tem nada que ver.

...isso é só um mais ou menos, é muito difícil você definir as
coisas. Não são definições, são considerações.

Mas com relação ao desenho ligado a projeto, o que
se fazia?

Nós fazíamos coisas interessantes, porque... a escola não
era exclusivamente acadêmica assim, havia alguns exercícios
de composição, com tema, que se reportavam até a
arquitetura grega..., mas havia exercícios também digamos
de matemática contemporânea. Bibliotecas..., eu fiz uma
biblioteca..., até museu, eu fiz um exercício sobre um museu,
casas..., conjuntos habitacionais..., enfim os exercícios
correntes. Mas havia essa parte que era insólito,
principalmente diante da Escola Politécnica..., do curso de
arquitetura da Escola Politécnica... e logo depois da FAU, de
ainda se fazer exercícios com aguadas..., e aquarelas..., eu
fiz coisas incríveis, Templo a Diana Aptera..., com planta
circular obrigatória..., fazia, depois punha tudo na parede pra...
Mas a gente também se divertia porque, eles não viam com
muita atenção, via muito de longe, aquilo se configurava assim
com sombras..., e eu e um colega inventamos uma ordem
brasileira, quando eles chegaram perto aqueles frisos, capitéis
eram tudo mico..., banana..., tucano..., a gente se divertia,
tamanduá..., me lembro, tamanduá fica muito bem num friso
porque tem aquele rabão, vai se adaptando ao triângulo. Broto
de samambaia dá um capitel lindo! ,um jônico mais
enroladinho.  Mas você não pode debochar da arquitetura
grega, é uma bobagem de menino, eu fiz alguns perfeitos,
bonitos. Pra você ver a questão da modulação... na arquitetura
grega, é tão bonito, né? Algumas sabedorias incríveis..., o
corte da pedra..., as caneluras..., é muito difícil você fazer
um cilindro a prumo, se põe aquelas caneluras..., mesmo as
águas... como se comportam diante daquilo, não mancha.
As caneluras de coluna grega é uma das invenções mais
bonitas que eu já vi, do engenho humano. Fica um salsicha
sem graça, tudo... e você põe aquelas caneluras, acentua a
verticalidade...uma série de..., o prumo..., dividir o pilar em
seções... e fazer um pino de bronze já nos últimos, ... no
tempo da ordem jônica..., nos últimos momentos daquela
arquitetura, né? Já mais elaborada. As cariátides..., você botar
uma mulher como coluna, é uma maravilha, a figura de uma
mulher, né? É essa vontade de fazer fácil, pra dizer “É fácil !
,essas duas belezinhas agüentam o tempo inteiro.” Você vê
que eu tenho razão.
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O desenho é uma atividade prazerosa?

Ah! é. Eu desenho.

É fácil desenhar?

Bem, se você pode desenhar até uma besteira dessa, é fácil.
Você desenha o que você quiser, né? (PMR falava sobre um
pequeno desenho feito por ele durante a entrevista)

Sempre foi algo fácil?

Não. Mas eu nunca me preocupei em fazer um desenho que
... me desse trabalho. Eu vou desenhar é pra me divertir, não
tem uma demanda assim...

Uma vez eu fiz um ensaio que me pediram, pra eu colaborar
em ilustração de artigos..., foi difícil, eu não acertava, porque
tinha um objetivo muito claro,... como é difícil fazer desenho
no sentido da (...), pra arquitetura, eu não quis dizer pra você
em nenhum momento que isso é fácil. A motivação, digamos
assim, meu estado de, o meu ânimo é dentro do quadro que
eu te descrevi, mas isso não quer dizer que eu pegue assim,
e faça o projeto da noite pr’o dia, eu sofri muito. Você quer
ver uma coisa? A Forma foi um projeto que eu sofri como um
cão. O que eu fiz de hipóteses absurdas diante daqueles
problemas, “então vou fazer assim, então vou fazer”... Você
não queira imaginar! Eu nunca fiz, dez hipóteses pr’ um
projeto, como eu fiz pra Forma. Até que de repente eu vi
aquilo,... “Meu deus! é assim, que tem que ser”. Porque eu
estava estudando a questão enquanto... um conjunto de
problemas. Fiz toda em subterrâneo... Porque? Você vai dizer
assim, “é mais fácil pensar em área elevada, se você queria
o terreno todo pra área de estacionamento”, não aí foi um
pequeno deslize de pensar que eu podia blefar um pouco
com a lei, porque como a garagem você pode fazer no terreno
inteiro, porque ali tem uns recuos né? Eu falei “oh, o único

jeito de eu fazer aqui mil metros de loja é botar dois ,como
se fosse a garagem do conjunto Nacional, só ponho um
qualquer coisinha de cristal pra fora, e estaciono em volta”,
mas é meio besteira né? Aí vão dizer, eu pensei também,
“vão dizer que é a pirâmide do Louvre que influenciou... né?”
Entra lá no buraquinho cristalino, isso eu não posso fazer.
Não posso fazer não por uma questão de vaidade, pra não
ficar pare..., quem tá me pagando não vai gostar, vai dizer
“Pô, paguei...”, aí eu desandei a fazer sozinho, né? ... Depois
é perigoso..., de repente a lei não per..., vê o uso, embarga...,
diz assim “não, isso não é garagem”, coisa desse tipo. Enfim
asneiras, eu nunca fiz tanta besteira...

O que eu quis te dizer que é claro, é a configuração das
questões, essa sim.

Estas dez hipóteses estão desenhadas?

Desenhei.

Acho até que eu tenho guardado, eu podia esconder de você.
Quer ver? Vou perguntar se tá fácil, porque revirar tudo aqui...
Mas devo ter jogado fora...

Quer isso aqui?

“Eu gostaria muito. Prometo que eu devolvo.”

Devolve, eu sei que você devolve. Até porque você não vai
saber o que fazer com isso... Não vai ter coragem de jogar
fora... então devolve.

Eu vou jogar fora, quando você devolver eu vou jogar fora.
Também é uma norma..., não é norma, mas um vício de
escritório, na hora assim você não tem coragem de jogar
fora. Não sei...você fica com uma certa angústia... de que
vai rever... Tá trabalhando. Logo depois você joga fora.

Sabe porque tá assinadinho tudo assim? Não é porque valoriza
não. Já me pediram emprestado pr’uma exposição do mesmo
babado, Croqui de arquiteto. Aí eu falei, “eu não tenho”. Aí
insistiram muito, eu falei “então leva esse”. Eu nem fui ver a
exposição...

Faz um ano já...

Sobre a exposição “Desenhos de Arquitetura”.

Ah! Mas aí era desenho de... técnico..., bonito...Tanto que o
desenho que eu mandei não é nem meu, era forma desenhada
pelo (...), mandei forma de concreto armado.

A informática mudará o projeto enquanto método?

Talvez mude, porque com o tempo as crianças vão começar
desde cedo, eles vão provavelmente desenvolver uma outra
mentalidade quanto à configuração do que imaginam.
Provavelmente, porque vão mais depressa configurar,
conseguir configurar, né? Mais depressa é o que? Aqui, eu
comecei a desenhar aqui... quando eu saí da escola, com tira
linhas, você abre o tira linhas pra limpar, depois fecha e nunca
mais o traço fica igual, você fica experimentando..., olhando...,
“tá fininho igual”. Bom, esse tempo, deve produzir alguma
coisa, enquanto a... Outra coisa, você desenha a nanquim no
vegetal, tá um pouco errado, a viga, você deixa, porque dá
tanto trabalho apagar... já tava admitido na... um certo... mal
feito. Como se você fosse fazer... Você não vai jogar a peça
toda fora, você diz “pô, esse nariz ficou meio torto, não tem
jeito”. E aqui não, você corrige, corrige, corrige. Prova-
velmente, essa mentalidade é imprevisível, ou então é
previsível por altos estudiosos aí que podem, (...) o que vai
acontecer com a mente. Eu tenho certeza que vai mudar, é
como se fosse antes da escrita e depois da escrita, né?
Mesmo antes do trem e depois do trem, se você pode ir lá,
você vai toda hora. Antigamente se diria, “não , não vou”,
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eram doze horas a cavalo, ou doze dias, agora são duas horas
e meia de trem, depois foi trinta e cinco minutos de avião.
Então se você faz mais contatos, muda alguma coisa? Muda
né. Essa conversa que nós conversamos hoje por exemplo,
acho que é um pouco fruto disso, porque esses caras que se
viam pouco, deviam chegar e ficar horas assim olhando um
pro outro, coisa de japonês, porque o cara têm medo, não
vai se abrir.

Pretende informatizar seu escritório ?

O meu não.

Pode ser que eu compre um computador, lá pelas tantas,
mas eu não sei fazer aquilo lá e não vou aprender...

Até que eu gostaria sabia? Eu não posso me imaginar horas
olhando pra aquela tela, eu fui educado mais distraído, pra
me distrair mais. Por isso que eu to te dizendo que eu acho
que vai mudar sim, vai ter gente que vai ser educada nesse
meio,  e provavelmente vão ser pessoas com aptidões ou
reações, metodologias diferentes de trabalho.

É muito engraçado até, muito estimulante que tudo isso possa
fluir de algum modo, né?  Parece que minha cabeça ficou
mais leve. Agora que eu disse tudo isso eu posso sair pra
outra, não é nada disso ...

Não é um pouco o desenho? Quando se desenha e se
diz “não vai ser isso!”?

É.
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data: 17 /11/1995
local: FAU USP / Pós-graduação,  Rua Maranhão, Higi-,  Rua Maranhão, Higi-,  Rua Maranhão, Higi-,  Rua Maranhão, Higi-,  Rua Maranhão, Higi-
enópolis.enópolis.enópolis.enópolis.enópolis.

Dados do entrevistado
data e local de nascimento: 1932, São Paulo, S. P.
formação (data e instituição): Arquiteto / FAU USP, 1954.
atividades atuais principais: Projetos de arquitetura /
Professor FAU USP

1. Atividades atuais. Como está organizado o escritório?
(número e qualificação de pessoal)
Como funciona tal estrutura em relação aos projetos de
arquitetura?
Enquanto arquiteto, participa de todo o processo? De
que maneira?

2. Tal estrutura sempre se deu desta forma? Como foi sendo
formada?

3. Existe geralmente um tempo médio para o
desenvolvimento do projeto em função do porte e
complexidade do programa ?

4. Em relação ao processo de projeto existe uma
metodologia de equipe definida ?

5. Na disciplina da pós-graduação AUP-846 , colocou que
“a arquitetura é produzida por reflexão e análise”. Nestes
termos a arquitetura seria fruto conseqüente de um
procedimento racional objetivo. Como se dá no seu
trabalho a relação entre tal procedimento e a questão
da subjetividade, inerente ao processo criativo?

6.     Também comentou sobre “situar-se do sítio no local”, a
respeito da importância da visita ao local do projeto.
Nos seus projetos, tal procedimento dá-se também pelo
desenho ?

II.2.2. Joaquim Guedes
          Entrevistas / Perguntas

7. O seu desenho relativo ao projeto, graficamente, poderia
ser caracterizado como croqui (desenho à mão livre)?
Como se deu o desenvolvimento desta linguagem? Quais
os fatores determinantes?

8. Como relaciona pesquisa e projeto em seu trabalho?
O desenho participa do processo de pesquisa? De que
maneira?

9. Na disciplina da pós-graduação AUP-846, refere-se, no
processo de projeto, a uma determinada etapa, que se
caracteriza pela “análise gráfica do sistema de espaço,
não se tratando ainda de concepção em planta.” De
acordo com tais colocações, se deduz que existem
dentro do método de projeto como um todo, ou seja do
programa do cliente à proposta detalhada do arquiteto
para fins de construção, algumas etapas que podem
ser descritas como métodos particularizados para
resolução de problemas característicos, como por
exemplo, quanto à “decomposição das necessidades
por conjuntos e subconjuntos”, uma fase intrin-
secamente analítica e reflexiva do projeto, que poderia
ser definida como metodologia de particu-
larização.(estrutura metodológica em árvore) Ela se
justificaria, segundo suas próprias palavras, “para poder
retornar ao todo a partir de um pleno conhecimento de
cada parte, com maior determinação e rigor inves-
tigativo, procurando chegar a um subsistema de espa-
ço”. Esta fase de investigação daria origem ao programa
ampliado do arquiteto. Como se dá este processo e
como o desenho é aqui utilizado?
No decorrer do processo de projeto existiriam outras
fases particularizadas como essa?

10. Nesta linha de abordagem, numa etapa posterior,
segundo suas próprias palavras, após “o escrutínio do
problema pela reflexão”, se dá “transformação desta
análise em planta”.  Nos seus projetos, esta só se dá
em planta? Porque? Alguma vez já surgiu como um outro

tipo de esquema espacial gráfico, por exemplo, em corte
ou perspectiva?

11. Poder-se-ia, então, dizer que existe relação de
dependência entre o desenho (grafismo) e método de
projeto? O mesmo entre desenho (grafismo) e partido
arquitetônico ?

12. Na AUP-846, colocou o desenho como “instrumento
intermediário de reflexão”. Seria possível, dentro do
âmbito do projeto arquitetônico, o desenho assumir outro
aspecto que não somente o reflexivo? Seria possível
criar pelo desenho, aproveitando-se, por exemplo, de
uma gestualidade expressiva ou mesmo erros de
grafismo durante o ato de projetar?
Isto já aconteceu no seu trabalho?

13. Também na AUP-846, colocou o projeto como um
sistema que aparece descobrindo a síntese. Tal síntese,
no seu trabalho, é ou não figurativa?
Deixou claro, também, que a dependência do projeto a
uma forma previamente estipulada antes de definidos
todos os problemas de ordem programática e
construtiva, levam indubitavelmente à “escravidão”
figurativa. A figura deve ser, assim, a última a aparecer
no processo. Nos seus trabalhos ela geralmente se
define no Estudo Preliminar?
Alguma vez já apareceu antes, por exemplo, imaginou
uma síntese figurativa espacial ao se deparar com um
tema \ programa ?  Qual a postura tomada?
Enquanto forma, figura, como se caracterizam suas
imagens mentais? (todo e/ou detalhe , externo/interno,
espaço/objeto, etc.) Aparecem geralmente bem
definidas e nítidas, enquanto imagens similares às
memorizadas a partir da observação da realidade?

Qual a relação dessas imagens com o grafismo, o
desenho?
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14. Existe diferença entre o desenho, croqui, de projeto e o
evocativo, ou seja aquele feito mais tarde para
explicação ou do projeto ou da obra construída?

15. Existe diferenças metodológicas no processo de
imaginar, projetar e desenhar graficamente, arquitetura
e outros elementos espaciais ou objetos?

16. O desenho é uma atividade prazerosa? Fale um pouco
sobre as facilidades e/ou dificuldades.

17. Fazendo uma retrospectiva da sua aprendizagem
acadêmica, como classificaria essa relação entre
desenho e projeto? Qual a postura docente e discente
na época?

18. Como vê o processo de projeto hoje com a
informatização da linguagem gráfica? Houve mudanças
significativas no processo de projeto, decorrentes da
implantação de sistemas informatizados para desenho
no seu escritório? Prevê alterações metodológicas
futuras em função do desenvolvimento dessa
tecnologia?

A entrevista - aspectos gerais.

A entrevista realizada com o arquiteto Joaquim Guedes foi
realizada levando-se em consideração, principalmente, suas
colocações teóricas e críticas na disciplina da pós-graduação
AUP-846, da qual é professor responsável, no primeiro
semestre de 1995. Tal disciplina foi freqüentada por esta
pesquisadora, com permissão dos professores, para
recolhimento de dados relativos ao processo de projeto, que
resultaram na  primeira parte deste mesmo volume, sob a
denominação “Laboratório de Pesquisa”.

No período da entrevista, o arquiteto desenvolvia o projeto
para o concurso do Museu do Prado em Madri, em parceria

com outros arquitetos europeus, viajando freqüentemente.
Dentro desse panorama, a entrevista foi realizada no prédio
da FAU à rua Maranhão, o que não permitiu  conhecer o local
de trabalho do entrevistado. Também, pelo mesmo motivo,
não foi possível fotografar desenhos originais do arquiteto,
apesar das inúmeras tentativas feitas. Assim, o que aqui
aparece pertence a trabalho já publicado.(v. legenda p.69)

Joaquim Guedes é dos três entrevistados o mais analítico.
Seu pensamento e seu discurso são claros, mas como se
verá não excluem certas contradições, que caracterizam o
processo de projeto, justamente pela dialética entre razão e
intuição, na execução do projeto.

Destacam-se na entrevista:

O processo de projeto com ênfase para os aspectos
reflexivos e na análise de subsistemas.
O retardamento da figura em função da completa
análise das partes. A busca da não escravidão pela
forma.
A relação entre emoção e subjetividade no projeto.
O desenho como conseqüência direta do processo
de projeto.
O desenho para pensar.
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Atividades atuais.

Eu sou professor em tempo integral na FAU e... faço alguns
trabalhos como consultor sob licença do departamento,
sempre que o trabalho tem uma configuração de  pesquisa e
aperfeiçoamento do método no projeto, ou da investigação
do método no projeto. Nesse sentido, meu escritório hoje
está com as pessoas que trabalharam sempre comigo, eles
mesmos tomam conta, fazem a gerência de qualquer coisa,
eu não tenho mais nenhum tipo de gestão nenhuma direta.
Ingerência nenhuma direta, perdão, gestão tá errado.

O escritório e o processo de trabalho.

Por exemplo, eu já tive um escritório com cem pessoas,
setenta arquitetos. Hoje nós somos mais ou menos dez, lá.
Então o que se passa é que o escritório está habituado a
fazer as coisas de um certo jeito, que até se cristalizou como
eu sempre contei, muito por influência dos alunos, que foram
os que farejaram que havia um método por trás e me
obrigaram a explicitá-lo dizendo que eu escondia o jogo. Aí
eu fui ver o que que era, e me dei conta que era uma coisa
de fato muito útil e que era um procedimento de fato
cristalizado e sedimentado que consiste no seguinte: como
nós temos projetos muito grandes, eu decomponho o
programa em vários sub-programas de atividades afins, que
cada grupo ou pessoa analisa ao seu tempo, sem nenhuma
relação com o total do projeto e essas análises é que são
estudos de subsistemas de espaços, tentando ver que
autonomias estes subsistemas têm. Eu parto de que a
complexidade da vida é tal que faz sentido você querer
compreender em profundidade todas as partes dela, pra ver
que tipo de necessidades ela tem em termos de espaço,
que configurações esses espaços devem ter para atendê-la,
a vida, né. E... paralelamente vai se fazendo um estudo do
sítio com vista a começar a entender como as diversas partes
que estão surgindo e se configurando se ajustam melhor,
atendem melhor as suas finalidades às diversas posições no

Joaquim Guedes
Entrevista / Respostas

Arq. Joaquim Guedes. “Dese-
nho de reflexão sobre um
projeto (1995).” In: VALÉRY,
Paul. Eupalinos ou O arqui-
teto.  Rio de Janeiro: Ed. 34,
1996. p.179.



70

sítio. Então é uma maneira de você ir pensando lentamente
as configurações do objeto final no sítio, independentemente
de qualquer preconceito formal. Porque eu penso que só
assim se faz arquitetura contemporânea, o resto é uma triste
reprodução do conhecimento conhecido, do conhecimento
passado, das idéias conhecidas do passado. E no caso o que
eu faço é o seguinte, eu me dirijo pra lá ... fugir porque aquilo
é aberto, eu digo o que tô pensando, e as pessoas mais ou
menos se orientam por aquilo e produzem as suas próprias
idéias, mas há uma direção geral do trabalho, todos tem que
mais ou menos chegar ao mesmo tempo (...)

É uma coisa lógica, como eu digo sempre, um processo de
conhecimento que até foi flagrado depois por alunos como
sendo uma coisa que eu escondia porque tinha uma existência
própria bem clara.

Sobre o tempo do projeto.

É muito lento o desenvolvimento, é lentíssimo. Meses e
meses de trabalho, em cima de quase nada.

Projetos da mesma complexidade levam o mesmo
tempo?

Em geral sim, em geral sim. Porém, evidentemente, a gente
sabe que pode fazer uma coisa rápida, você pode simplificar
a análise com a experiência que tem e dar uma solução aqui
e ali (...) Acontece que a elaboração do projeto, na medida
em que a gente tem que pensar detalhes de construção e
elaborá-las pra chegar à forma final, isso é muito lento. Por
exemplo, há pouco tempo atrás, um projeto que nós fizemos
do edifício do SESI, a cobertura tinha cento e oitenta detalhes,
só a cobertura em telhas de madeira, madeirite, pra você ter
uma idéia, e não pra complicar, mas para mostrar que tudo
era resolvido com a mesma família de detalhes e soluções.

A produção da arquitetura pela reflexão e análise.

O negócio é o seguinte: o meu método de trabalho, hoje, se
eu tenho direito a alguma consciência do que faço, ele é
muito calcado sobre a fenomenologia. Em uma ocasião, há
vinte e três anos atrás, quando eu fui fazer uma conferência
em Minas Gerais, numa certa altura, um filósofo disse “o
Guedes é um fenomenólogo do espaço”. Interessante porque
eu não conhecia esse sujeito e, de fato, no início da minha
vida, quando eu fiz a casa do meu pai, eu tive de fato uma
grande dúvida, que eu disse “não, assim como ensina a
fenomenologia, eu tenho que me ater aos atributos da minha
obra,  e ficar tranqüilo. Eu não vou fazer beleza porque  tomo
os elementos tidos como belos da arquitetura contemporânea
e os seus cacoetes, mas a minha arquitetura vai emergir
da... da sua própria lógica, e vai valer pelos seus atributos,
esses atributos ficam por conta dos detalhes..., e relação
dos detalhes e as funções e suas mecânicas, né? Isso fará
um todo, que será a face perceptível do meu trabalho.” Então,
nesse sentido, tudo é percepção, tudo é emoção. Porque
você parte, aliás a fenomenologia é muito clara neste sentido,
ela pergunta, é possível chegar a... conceitos e a
conhecimentos de caráter universal a partir de percepções,
de emoções e de contatos com o conhecimento tão subjetivo,
tão... tão emocional, particularizado, pessoal, etc.? Como é
possível atingir o universal a partir de... de um sistema inicial
de... de apreensão das coisas que é extremamente subjetivo
e tal...? Então acho que todo processo é mesmo um esforço,
é uma elaboração a partir da subjetividade e da emoção,
portanto, sempre impregnado dela.

Tudo é emoção... não existe, a razão é apenas um...,  decorre
da percepção que você acabou de ter, ela é acionada pela
percepção e pela subjetividade. Você é catapultado a pensar
a partir do que sentiu e nessa tensão, a procura do universal
sempre, ... que no fundo acaba decorrendo dos particulares
que você vai criando e fazendo.

“Situar-se do sítio no local.”

Pra mim essa questão do conhecimento do local é
fundamental, porque tudo aquilo que você pensa
fragmentariamente a partir das suas percepções, tudo que
você elabora racionalmente, tudo isso não...,  é imaterial, é
abstrato e só começa a tomar alguma forma possível em
confronto com o lugar. Por exemplo, você vai fazer um Centro
Cultural, você encontra uma série de... de partes, não é? ...
que têm exigências muito definidas em relação à iluminação,
auditório não precisa de luz, por exemplo, nem tomada de ar
fora direta, deve ser climatizado e iluminado artificialmente,
uma biblioteca. Então, quando você tá fazendo o seu projeto,
a constelação de espaços que você começa a entrever só
adquirirá... consistência na hora em que essas coisas vão
pr’os seus lugares, tendo em vista só paisagem, visuais, senão
eu vou colocar uma sala e cega entre você e a mais bela
paisagem, ou o melhor sol, né? Você vai situá-la onde ela
não impede a vista e onde, o fato dela ser fechada, né ?, não
tem conseqüências negativas, porque o sol é inclemente, já
que você fecha o sol, pode ser qualquer um, o pior, o mais
quente, ou nenhum sol, totalmente fria. Então você pode
pensar mais ou menos como é a natureza da organização
das coisas. Mas a forma, mesmo, o lugar de cada coisa, a
altura de cada coisa,  o que está em cima, o que está abaixo,
só a medida em que você começa a entender o sentido(...)
Então como isso é de grande importância,  você vê e é visto,
você tem que receber a natureza e com ela trocar...
iluminação, calor, prazer, né? Então é nesse processo que as
coisas vão encontrando o seu lugar e portanto que a forma
vai adquirindo sua consistência, ela vai se explicando e
encontrando a própria razão, a própria estrutura. Então, de
fato, acho que o sítio é muito importante. Depois a
aproximação de, a noção de distâncias... e essa relação com
a natureza que é fundamental. Natureza ou simplesmente
espaço artificial construído, né?
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Como se dá a grafia dessas relações?

Eu desenho muito, eu desenho muito. Os meus desenhos...,
a diferença entre o que eu sinto, o que me choca muito em
função dessa diferença, é que a maioria das pessoas que
fazem isto, fazem um registro muito mimético da paisagem,
então a tal leitura deu origem a uma série de representação
direta. Muitas vezes é como se o meu desenho fosse uma...
fosse o braço de um sismógrafo, entendeu? Quer dizer, eu
vou vendo coisas e vou apontando o papel, é quase um não
desenho, é uma notação de impressões, de relações, é...
por exemplo, eu posso estar preocupado com uma coisa em
cima e outra embaixo, então uma é um traço mais acima,
outra um traço mais abaixo, mas isso pode virar planta e não
é mais nem acima nem abaixo, mas longe e perto. Então é
sobretudo um desenho muito..., ao mesmo tempo analítico
e emocional. Sempre esse velho processo de aprender pela
emoção e pela minha, a minha pessoa, toma conhecimento
das coisas, vê o que sabe ver..., o que quer ver..., não tem
saída, mas isso é sempre repassado por uma reflexão crítica,
que inclusive faz a crítica do que eu vi e do que eu deixei de
ver, do que eu não estou vendo. E... então esse desenho é
sempre um desenho de reflexão, é um desenho de reflexão.
Agora vai sair numa edição do Euphalinos uma série de
gráficos meus, ilustrando a... capa e internamente, e são
desenhos feitos assim, se  você olha e não parecem desenhos
de arquiteto e eu insisto que isto é muito importante. De
quebra saem algumas coisas, decorrem algumas pequenas
perspectivas e imagens, mas é decorrente da percepção.

Eu comecei a minha vida como pintor, você sabia disso? Eu
desenhei dos sete aos quatorze anos, todos os dias. Eu tinha
um professor de desenho..., de pintura..., eu fazia desenhos
a bico de pena..., carvão..., pintava a óleo... Aquarela eu nunca
fiz, queria muito fazer. Aí, aos quatorze anos, eu entrei no
colégio pra me preparar para a faculdade, e eu não sabia
bem o que era arquitetura, se era engenharia..., se era
construção civil..., o que que era. Aos poucos eu fui me dando
conta. Porque a faculdade foi criada acho que no último ano

meu de..., ela foi criada em 48, no penúltimo ano meu de
cursinho, de colégio. Então não existia uma faculdade do
estado de arquitetura, havia só a Escola Politécnica que era
escola de engenharia, e arquitetura. A Politécnica, muito
melhor que a do Mackenzie, era uma extensão um
aperfeiçoamento do curso de engenharia. O Artigas  fez
engenharia civil. E nesse processo de me preparar pr’o
vestibular, eu parei de desenhar. Aí comecei a desenhar aqui
dentro (obs.: a entrevista foi concedida no Prédio da FAU
USP, à rua Maranhão). E o confronto do novo mundo, eu tinha
um professor que tinha mania doentia do Piet Mondrian e
quem não fazia “mondrians” na escola era um débil mental.
Eu fiquei apavorado, quer dizer, podia ter sido um débil mental
minha vida inteira, era muito criança tinha dezessete anos
quando eu entrei, e esqueci, e aí pra não fazer Piet Mondrian
que eu não era nenhum imbecil, eu comecei a mergulhar na
arquitetura e aquela minha experiência de desenhista passou
totalmente para minha reflexão no projeto. Eu não fazia
projetos e desenhos pra educar o meu gosto como é tão do
viés crítico entender que  há uma mudança do gosto... e
portanto uma mudança da arquitetura que vai junto. Não, eu
comecei a colocar toda minha experiência de desenhista, de
pintor, gráfico, de plástico não é? Ela naturalmente, sem que
eu me desse conta, foi totalmente utilizada para pensar o
espaço e a sua organização. Aliás(...), eu aprendi muito com
o desenho, a luz..., a iluminação..., a luz né?

Tem desenhos dessa época?

Não tenho idéia... Tenho, tenho. (...)
Ah! Eu tenho um lindo retrato meu, tenho um lindo retrato
meu que tá com a Ana.

Um auto-retrato?

Auto retrato. Porque quando eu tava fazendo cursinho, eu às
vezes, à noite, desenhava. Acabava de estudar, ia lá... e o

jeito de fazer era sempre o que eu tinha, era espelho e eu
mesmo, né? Então eu fiz muito... muito... despreten-
siosamente, mas fazia.

A relação entre pesquisa e projeto

Eu sempre acho que dentro de uma situação ampla, tenho
que entendê-la, conhecê-la e que eu devo chegar a um
desenho de espaço. Então, eu começo a organizar as coisas
que eu vou estudar pra conhecer o problema, isto em geral é
muito fácil de fazer. É claro que depois de iniciado o processo
de investigação surgem outras dimensões..., outras direções
a analisar.(...)

Eu levei isto tão a sério (...) que uma virada muito grande na
minha vida se deu quando em setenta e... quatro, portanto
há vinte e um anos eu fui chamado pra fazer uma proposta
pr’o Projeto de Carajás, que era..., ele se desenvolvia numa
extensão de mais de mil quilômetros, ia de Maguna a 700
metros na Amazônia, era um porto de mar com várias
alternativas de porto. Eu tinha sessenta dias pra fazer esse
trabalho na Amazônia, era um estudo preliminar. Então o que
é que eu fiz? Eu analisei, olhei o problema e de cara eu reduzi
o problema a três ou quatro alternativas, em seguida eu excluí
um dos caminhos pela própria reflexão inicial, que já era
possível, dessa colocação inicial do problema, e depois eu
reduzi o problema a vinte e três operações, o projeto a vin...
Por exemplo, primeiro, reunir com equipe e discutir tais
assuntos..., aprender o que o resto da equipe sugere...,
segunda etapa, decompor o trabalho segundo os diversos
núcleos de investigação da equipe..., etapa seguinte, ir ao
Pará com tais pessoas... e olhar tais e tais coisas..., entrevistar
tais pessoas... Tudo é decomposto em..., senão jamais
conseguiria fazer. Então eu passei quinze dias em São Paulo
fazendo essas reuniões e preparando o trabalho e a visita...,
e aí fomos, Ah! não...uma semana preparando..., uma semana
de viagem ao Pará..., aí viemos aqui pra São Paulo..., o trabalho
sempre debaixo daquelas vinte e três operações e nos últimos
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quinze dias eu praticamente redigi o trabalho sozinho, depois
os desenhos..., e tal..., concluí e entreguei. Isto é pra você
ter uma idéia do que é essa fase de conhecimento. E eu
impeço, impeço a forma de aparecer a não ser na medida
em que este conhecimento vai se consolidando, eu retardo.
Aliás há uma expressão do Valery, muito grande também,
que ele atribui à Sócrates, neste sentido, em que ele retarda
o conhecimento, o prazer deste conhecimento. Eu retardo o
conhecimento.

Como retardar a forma?

Acaba sendo uma coisa natural. Se você tá conhecendo pra
fazer..., se você não sabe, você retarda, naturalmente você
impede. Porque na hora que você faz um pequeno croqui
você é escrava dele. E eu não acredito que numa atividade
intelectual a intuição prescinda do conhecimento. A intuição
intelectual é uma intuição, não é a intuição do Espinosa, aquilo
é outra coisa, a do Bergson, que se dá sob uma intensa
experiência do conhecimento, cultura e conhecimentos
científicos, inclusive.

A decomposição das necessidades por conjuntos e
subconjuntos como estratégia de projeto.

Essa decomposição do espaço em subconjuntos que não se
tocam, ela  é uma maneira de retardar o projeto, porque eu
sei que, individualmente, nenhum desses espaços  tem direito
a nada, a impor nada. E no escritório, feito por pessoas
diferentes. Às vezes, sequer nessa fase eles conhecem bem
o sítio, entendeu? Por essa razão, isso não tem, pelo que eu
já falei, nenhuma função de existir como forma, é apenas
reflexão e investigação, é conhecimento, você está tentando
compreender qual é a natureza intrínseca daquelas relações
e daqueles usos, a natureza dessas relações, quais são as
inter-relações..., as correlações...

Você sabe... eu hoje tenho o maior respeito por uma coisa
que me irritava muito, que ... um amigo meu, um arquiteto
francês em Estrasburgo, dizia, “Guedes arquitetura é como
fazer cozinha, é como fazer comida né?” Porque, na verdade,
você parte de elementos díspares, você vai selecionando
lentamente o que você quer, e pondo uma coisa com a outra...
e vendo o que falta... e lá no fundo aquilo tem uma unidade
poderosa, quase que as coisas não se dissociam mais e, no
entanto, foi do conhecimento delas que você chegou àquela
unidade extraordinária, que tem um valor muito maior que o
valor das partes, que, no entanto, cada uma delas tem uma
complexidade muito maior do que o todo; o todo no fim o
que que é? É tudo junto, nem  ele mesmo não sabe porque é
tão bom, no entanto, cada coisa, ele é o resultado da
complexidade, do desenvolvimento de cada uma das partes,
que são: sal..., o suco da carne..., os legumes que eu
coloquei..., que eu cortei de um certo jeito..., que  foram
cozidos até um certo ponto pra se desfazerem até uma certa
medida..., entendeu?  Tudo se junta. Neste sentido é que
cada parte é muito mais complexa do que o todo, isto é um
paradoxo, também do Valery, do qual eu to me servindo pra
explicar pra você como eu penso.

Metodologia de particularização?

É necessário, e sobretudo (...), eu sou muito consciente disso
e falo em aula, eu acho que  uma das características da
sociedade contemporânea é a impossibilidade de... de você
impor tiranicamente as coisas a um grupo muito grande de
pessoas. Sempre a sua ordem vai ser superada pela
manifestação de muitos projetos e vontades, e recursos
particularizados que limitam ou que expandem as
possibilidades de uma certa... de uma certa atividade, de
uma certa... de uma determinada produção... Enfim, você...,
veja, por exemplo, uma avenida, hoje, ela está longe de ser a
Paris de Napoleão III, você não faz mais uma fachada como
você quer, “eu quero assim... à rua tal...” Isso não existe
mais, porque cada projeto, cada uso, está sujeito a novas

tensões, a novas leis, a novas obrigações, inclusive de caráter,
inclusive ligados à economia particular de cada pessoa e seu
projeto, não é? Certos desejos só são viáveis dentro de certas
condições. Então, se você não dá condição, você frusta
desejos, você destrói desenvolvimento. Então, nesse sentido
é que eu penso, eu intuo, né?, que o método seja muito
aberto, tão aberto quanto possível, tão... submisso quanto
possível ao conhecimento das particularidades dos
problemas, das muitas tensões, solicitações, e tudo isso
ligado..., na falta de uma maneira mais racional..., e... e
trabalhar muito ligado à subjetividade..., à origem subjetiva
do conhecimento e da percepção. Eu acho que, fora disso,
não há salvação.

Hoje, inclusive, eu venho notando que a arquitetura mais...
mais avançada e que não seja uma decorrência direta de
manias formais, (...), mas o deconstrutivismo em si, não é?,
está muito ligado a essa percepção da diversidade e até da
necessidade de diversificar a construção, porque as partes
exigem construções diferentes, uma atenção diferente. Eu
penso que esta minha colocação é absolutamente atual, está
de acordo com a complexidade da sociedade e o seu direito
de ser complexa e de exigir coisas próprias, não é? Então,
assim, também o projeto reflete essa diversidade. Eu sempre
digo que o que eu quero é expressar as múltiplas autonomias
internas de um projeto.

Como é fazer isto sozinho?

Eu nunca consegui fazer, olha eu fiz muitas casas..., que eu
acho que é um problema fantástico, talvez um dos mais
interessantes, acho que a arquitetura contemporânea, ela
foi feita muito em cima da habitação individual, eu acho um
tema privilegiado. Eu fiz muitas residências, ganhei muitos
prêmios com residência. Houve um momento em que eu quis
racionalizar o meu trabalho e dizendo assim “não, eu vou
encontrar uma maneira mais fácil de fazer isso..., vou
reproduzir certos arquétipos..., certos modelos..., vou ganhar
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mais dinheiro..., trabalhar com mais eficiência..., porque até
vou somar a minha experiência de casa em casa”. Bem, eu
nunca consegui duas coisas iguais, ou que se utilizassem
conscientemente de um limitado conjunto de estruturas e
nunca consegui começar um projeto que não partisse de uma
análise de como é cada cômodo..., cada banheiro..., cada
quarto..., aqui pode ser a entrada... nesse terreno..., vistas...,
e acho que os arquitetos fazem sempre muito isso. Então
também nos meus trabalhos eu começo partindo da análise
de cada ambiente de como eu os quero, em quantidade...,
quantidade de espaços... e... interações né?, inter-relações.
Então, respondendo aí, é mais ou menos isso.

Você coloca que esta fase dá origem ao programa
expandido do arquiteto. A partir daí, existem outras
etapas de particularização?

Eu acho que, antes de você começar a fazer investigação de
espaços, convém você pegar o que o cliente pediu e verificar
o que é isso em termos de área..., isso é você que vai fazer,
ele não sabe, área..., em termos de... por exemplo, coisas
que ele deixou de mencionar, ele sabe se é preciso um
banheiro pra homem ou mulher ?, por força de lei? ou
exigência de escada de incêndio? ou às vezes até coisas que
decorrem de algumas coisas que ele formula, de alguns
pedidos que ele formula, mas cujos desdobramentos ele não
leva até o fim. Por exemplo, numa casa com determinadas
dimensões, muitas vezes, ele não especifica bem como é
que ele quer a área de serviço, quais são os..., então isso pra
mim é desde os detalhes mais corriqueiros e técnicos até os
requerimentos relacionados com a qualidade do espaço, né?
Ele fala eu quero dar festa, então você imagina os pés
direitos..., pra onde olha..., como é que é o sol..., como é
que é a  luz..., se vê a cidade a noite..., se não vê..., entendeu?
Então é tal o programa ampliado do arquiteto, você começa
a transformar aquilo em programas, em pré programas de
espaço e depois começa a trabalhar com essas autonomias,
né?

E após o programa expandido?

Aí tem que começar a fazer a análise de subsistemas de
espaço.

E dá-se outra fase de particularização?

Sim, porque, você veja, pra você começar a fazer qualquer
coisa, você precisa saber cada sala, né?, em termos ideais...,
em termos abstratos..., e em seguida já vendo mais ou menos
quais são as possibilidades dela no sítio, cada espaço
individualmente considerado, o que é que ele exige, o que
ele pede como, como... pra ser o melhor, resolvido da melhor
maneira, em termos de dimensão, em termos de qualidade,
por exemplo, não é só ter três por quatro, mas quero janela
grande..., pequena..., quero penumbra..., quero luz..., quero
ver..., o que não quero ver..., o  piso é de pedra?, o piso é de
plástico?, o piso é de vidro?, como é que é isso?, ilumino por
baixo?, ilumino por cima? Então eu acho que a investigação,
você tem que excitar a sua imaginação, não é nem excitar,
ela não precisa disso, mas você tem que dar todas as
condições pra que a sua imaginação investigue todos os
cantos do seu problema, né? E... essa investigação então ela
poderia ser disciplinada, talvez deva ser, em... determinados...
determinados trabalhos ela tem que ser mais rigorosa e mais
controlada, então você tem que inventar os dispositivos de
controle da análise, de registro..., de alinhavar as
conclusões..., depois confrontar as conclusões parciais... pra
chegar às conclusões finais. Porém, na minha experiência,
isso se dá de maneira um pouco tumultuada, o que importa
é a seqüência das operações; faço isso, faço aquilo e eu vou
acumulando conhecimento e registrando muito, em croqui,
em anotações, né,  e depois eu volto, fica como um repasse
sucessivo das conclusões a que se vinha chegando, e ficam
na memória, na memória. Até que depois de um certo
momento você..., como no caso da cozinha a que eu me
referia, as coisas vão indo pr’o seu lugar quando eu aumento
o fogo, não tem, eu não queria simplificar esse ensinamento,

mas na escala dos problemas em que eu tenho podido
trabalhar, com exceção da Caraíba que era muito grande né?,
isso tem acontecido assim.

A transformação da análise em planta. É sempre em
planta?

Não, não. Planta é uma metáfora, né? É claro que a
organização mais densa se dá, porque você anda em planta,
você anda basicamente na horizontal, então essa..., o uso do
espaço se expressa “mailing” em planta, mas os gráficos
são ao mesmo tempo em altura..., em corte...
(...)
Essas imagens vão se formando em três dimensões, eu diria
até que mais, porque imediatamente ao você começar a
pensar no sítio, a terceira dimensão, que é a distância, o
tempo, acaba ocorrendo também, acaba se inserindo no meio
do seu raciocínio.(...)

Existe uma interdependência entre grafismo e método?

É uma coisa só, eu acho. Eu acho que o registro é um suporte
do desenvolvimento da reflexão. Ele até é um suporte muito
preciso, porque, se você for ao escritório, você vai ver lá
a seqüência dos quadradinhos como é feita... Estou fazendo
o projeto de Madri assim (...), como é que é feito... É
interessante, porque os meninos ,que tão trabalhando nisso,
queriam começar, já haviam composto idéias, como se
produz... ,“entramos assim... restaurante...”Eu disse: “Corta
tudo, só quero saber dos quadradinhos. Não sei de nada,
não tenho nem como julgar o que você tá fazendo, nem como
apreciar a validade do que você está me propondo, se eu
não tenho essa análise mais aprofundada”.
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O mesmo se pode dizer entre desenho e partido
arquitetônico?

Eu não sei o que é partido.

Vamos dizer, então, a configuração final...

Direta, a relação é direta, porque a configuração nasce da
análise, nasce do pensamento. Eu sempre digo esse negócio,
a arquitetura é o lócus, a reflexão é  lócus do arquiteto, é o
método de conhecimento dele, do mundo real que ele tá
produzindo.
Vem da natureza do saber dele, esse negócio.

Seria possível o desenho assumir outro aspecto que
não o reflexivo? Seria possível criar pelo desenho,
aproveitando indícios gráficos, a gestualidade expres-
siva, ou mesmo, erros gráficos que levariam a novas
idéias de configuração espacial?

Eu não sei se entendi bem a sua pergunta... Eu acho que sim,
porque ele está dentro do processo... de induzir o projeto.
Quando eu digo desenho por reflexão, é uma maneira de
dizer aos alunos que o desenho não é só cópia daquilo, não é
só reprodução gráfica daquilo que eles gostam, depois
detalhar e dar a forma. O desenho é para pensar. É isso que
eu quero dizer, desenho é para pensar. E ele se transforma
também como o pensamento; da mesma maneira que ele
ajuda a pensar, o pensamento o ajuda a ser, é isso que eu
quero dizer com essa questão. Agora, nesse sentido é um
processo contínuo de vir a ser, então, eu não diria nunca que
há erros. Há descobertas..., há informações..., há
contradições..., e ele vai se resolvendo assim. (...)
Como ele é reflexão, ele vai dizendo o que ele está
conhecendo. Agora, uma pura gestualidade deve existir
também, mas é no nível inconsciente, eu não me preocupo
com isso.

Eu não acredito que a gestualidade “alla Pollock” vire
arquitetura(...)  porque ela tem compromissos com a vida,
com a construção, que exige (...), não obstante, como o
desenho é o seu método, passa por ele,  o tempo inteiro ele
está ensinando você como fazer, e esse ensinar é subjetivo,
na base que você é um ser emocional subjetivo, que
particulariza todas as coisas que conhece, que faz.

A Síntese final. Que imagem é essa?

Eu acho que você vê a coisa tridimensionalmente... e num
tempo inclusive como (...),  e suas relações com a paisagem...
e isso é necessariamente figurativo ou objetual.

Leva à escravidão, leva a uma..., obriga, eu acho que a reflexão
obriga a um resultado. Eu chego a dizer e... causo muita
irritação nas pessoas, que a partir de certo início, de um certo
momento, eu sinto como se o projeto exigisse de mim a
solução que tá saindo, não mais eu impondo ao desenho a
minha vontade.

Surpresas com a imagem final e a escravidão inevitável
ao processo.

Eu me surpreendo, é... Eu me surpreendo. E é interessante
que quando eu falo da escravidão, é como se eu não tivesse
saída de fato. Então eu vou trabalhando aquilo..., trabalhando
aquilo... e tal, e mais de uma vez , pessoas trabalhando
comigo falam, “Mas Guedes nós nunca fizemos nada assim,
isso vai ficar horrível” e depois é o maior sucesso, né?

O prêmio internacional de arquitetura que eu recebi depois,
eu me lembro de uma arquiteta que disse “Guedes, é insólito
isto, isso não se faz”, no entanto eu não tenho saída, eu
tenho que fazer aquilo assim, eu começo a aceitar os termos
do problema e facilmente eu diria, sai a solução que depois
vai se consagrar de uma maneira ou de outra. Eu não estou

dizendo isso de maneira convencida, eu to tentando relatar
um pouco uma anedota, relativa ao acontecimento, não é?
Mas é mais ou menos isso. E essa escravidão não é negativa,
ao contrário, é a mesma escravidão do foguete, né?, que
sabe que sai às vezes da gravidade, mas a velocidade..., mas
a aceleração, tudo isso leva à realização de uma coisa bela e
perfeita, mas que no fundo é um processo de extrema
dependência e de uma lógica interna absoluta. Embora eu
não tenha um domínio racional dessa lógica, é nesse foguete
que eu quero estar, dá pra entender? Bem ou mal eu acabo
achando meu foguete, não tem conversa. É um prazer incrível.

Já ocorreu ter uma imagem figurativa quando da
apresentação do programa?

Isso deve acontecer muito, mas nem me preocupa, nem eu
tenho muita consciência disso. Porque, certamente, tudo o
que eu penso hoje tá ligado à minha experiência no passado,
então eu não tenho dúvida de que tenha dependências, tenha
informação..., tenha experiência..., mas eu não to nem aí. Eu
retardo, vou retardando tudo...

Alguma vez já chegou a ficar próximo daquilo que você
imaginou no início?

Muitas vezes, muitas vezes. Porque às vezes você...
especialmente hoje, em problemas muito pequenos, embora
eu passe sempre por essa fase de  investigar cada espaço,
e... como o trabalho é muito penoso, muito difícil, até por
fraqueza, eu começo a acelerar o trabalho no final, então eu
logo percebo o que é mais importante, o que é determinante
e então eu digo: “vamos chegar e começar pela entrada, eu
tenho tanto de frente, como é que eu entro?”, entendeu?
Nesse sentido eu estabeleço simplificações e essas entradas
podem ter..., poder ter...
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As características da imagem do edifício.

São sempre fragmentos, são sempre “flashes” e que, aos
quais eu nunca me apego.

Por exemplo, nesse instante você vai ver essas coisas sobre
o projeto de Madri. Então, o que está lá é inteiramente nada.
Agora, às vezes, eu percebo que este nada é muito, então
eu começo a trabalhar como é que eu poderia construir isso,
então ele passa a adquirir forma e face de objeto, não é, jeito
de objeto. Então, negando o que eu tava dizendo a você, que
eu não dou importância, de fato eu não dou, na verdade essas
intuições vão sendo muito pesadas pra mim. E eu até dizia
que é interessante eu me contradizer assim. Houve uma
ocasião que depois de um ano de trabalho, eu contei essa
história, alguns colegas um dia vinham comigo do almoço, e
aí vinham rindo... e eu percebi uma mudança no tratamento,
ao subir a escada, aí de repente entramos numa sala e aí
eles trancaram a porta e disseram “agora jogaram a chave
fora e você não sai daqui enquanto nós não tivermos feito o
anteprojeto desse negócio”, justamente com a Caraíba, não
é? Aí eu, brincando também, disse “eu sei exatamente o que
vai ser”, eu não sabia nada, né. Aí eles já tinham juntado
várias mesas, era um projeto imenso uma cidade inteira,
juntado várias mesas..., colocado papéis limpos... e tal. Era o
Miguel Pereira e a Cláudia, e acho mais o Paulo também, que
tinham acertado essa brincadeira. Aí eu comecei: “bem, como
a insolação é assim ou assado a direção principal das ruas é
leste oeste, portanto os terrenos são nessa posição, como
tal coisa..., haverá seis praças centrais, uma pra cadeia, uma
pra escola principal”, e fui riscando aquilo, “e como, e como,
e como”, bem, no fim do dia, duas horas depois eu tava
exausto e tinha brincando de riscar, riscar, eu nunca mais
consegui me libertar desse desenho. Entendeu?  Nunca mais.
Eu sempre comparo. Porque? Evidentemente que essa
intuição ela de fato tinha sido retardada até aquele momento,
tava pronta pra sair e há várias histórias assim na minha
experiência de trabalho, e de eu não saber, não saber, não
saber como é que eu ia fazer certa coisa, e de repente num

almoço falando com outras pessoas eu digo: “Ah eu vou fazer
assim assado”, então pessoas que colaboraram comigo ficam
irritadíssimas, pensando que eu tinha escondido delas aquilo
que eu queria fazer. Entendeu? Tem que estar maduro e
pronto, então, nunca mais é outra coisa, vai ser até o fim
aquilo mesmo, uma espécie de anjo exterminador, sabe?
Conhece o filme do Buñuel, todo mundo vai a um jantar e
depois não consegue sair. É um pouco isso.

A imagem do edifício configurado é totalmente defi-
nida?

Não, eu não diria que é. Da mesma maneira que tudo é
informar, também esses detalhes, essas coisas estão em
gestação, embora eu não os conheça, como eu não conheço
um filho em gestação, mas tá tudo ali. E, numa certa medida,
estes elementos abrangentes e gerais devem conter a
possibilidade desses detalhes Assim como, também, em
detalhe, a qualidade dos espaços internos.

E pode-se dizer que a partir desse ponto usa a mesma
metodologia de particularização?

Exatamente, exatamente, de particularização sucessiva.

Nesta fase qual é o desenho?

Nem sempre é meu, né, As vezes passa pelo pessoal e eu
em cima daquilo começo a rabiscar..., rabiscar...

Existem diferenças entre o desenho de projeto e dese-
nho evocativo?

Eu acho que você tem um método de investigação e um
método de comunicação. São coisas distintas. Você pode

eventualmente pegar um velho desenho pra exemplificar
como que naquele momento você havia pensado.  Já é um
outro discurso.

Como processo, o projeto do edifício e do Urbano se
distinguem?

Como arquiteto, acho que tudo é igual. Eu acho que a cidade
é arquitetura, também, não há desenho urbano e há
arquitetura. Então, neste sentido, eu to sempre fazendo
arquitetura. Até mobiliário é arquitetura em certa medida.
Homem..., espaço..., construção...

E o desenho é semelhante?

Eu acho que é a mesma reflexão. No meu campo é a mesma
reflexão, no que eu conheço, muito parecido.

A aprendizagem acadêmica.

O que eu acho que me faz falta, que me fez falta, é o intenso
trabalho com materiais e sensibilidade, com a expressão.
Aquilo que eu criticava naquelas Escolas inglesas, não era o
fato de eles ficarem riscando, é pensarem que estavam
fazendo arquitetura, fazendo aquilo. O que me interessaria
muito era fazer pintura na escola, sabe, arte a duas dimensões,
como forma de navegar... espaços com liberdade..., isso sim,
até hoje isso me faz muita falta. Eu gostaria de parar de fazer
o que estou fazendo só pra pintar.

Seu escritório está informatizado?

Medianamente.



76

Para desenho?

Sabe, eu não tenho nada contra, eu não uso porque a minha
formação é outra, eu não tenho grande interesse, nem a
ganhar muito em desenhar com computador ao invés de
desenhar com lápis. Acho que há muito equívoco em relação
a isso. A gente usa pra desenhar e pra animar projetos.
Medianamente, mandamos fazer muita coisa fora e pensamos
na mesa com lápis e papel.

Acha que haverá alterações metodológicas no projeto
com a informática?

Numa certa medida ele permite acumular informações e me
servir delas com muita rapidez, estabelecer médias...,
comportamentos... Eu só não sei se os métodos da máquina
não destroem parte daquilo que pra gente é muito importante.
Da mesma maneira que o CD,  há quem diga, ao eliminar
certas freqüências alterou aquilo que a gente ouve, a música
que você ouve no CD não é a música que a gente ouve da
orquestra. Isso eu não sei, acho possível, mas acho que vai
ter uma aceleração muito grande da reflexão, porque
memoriza..., organiza..., é muito mais eficiente.

Acelera mas não muda a estrutura?

Acho que não. A  invenção continua sujeita às mesmas
dificuldades... da nossa cabeça, e limitações.
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data: 19/03/96
local: escritório do arquiteto, Rua Mourato Coelho, 325,
cj.1.

Dados do entrevistado
data e local de nascimento: 1933, Santos / S.P.
formação (data e instituição): Arquiteto / FAU USP, 1958.
atividades atuais principais: Projetos de arquitetura
(Habitação, Escolas, etc.) / Professor FAU USP / artista
plástico - gráfico

1. O Sr. coloca que o ato de projetar é uma atividade tão
criadora como qualquer outra atividade humana. Mas,
além da criatividade, quais as outras características ou
condicionantes do processo de projeto em arquitetura?

2. Coloca também que “projetar é sempre um ato individual
“ e “o seu desenvolvimento é um ato coletivo.” Existe
uma metodologia definida (particular e de equipe) em
relação ao processo de projeto?

3. No seu texto diz que “ao fazermos um projeto a
passagem do estado de pré-consciência para o estado
da consciência  é o momento da nossa contribuição
pessoal.” Poderia definir  ou exemplificar melhor tais
estados?

4. Poderia definir melhor o que é pesquisa em relação ao
projeto, a pesquisa seria o mesmo que projeto? Como
se dá a relação pesquisa e intuição no seu processo de
projeto?

5. Com respeito à criação do espaço, do processo de
concretização do mesmo enquanto forma, figura, como
se caracterizam suas imagens mentais? (todo e/ou
detalhe , externo/interno, espaço/objeto, etc.)
Existe um momento específico do processo de projeto
em que tais imagens são visualizadas? Qual a relação

II.2.3. Abrahão Sanovicz
          Entrevista / Perguntas

dessas imagens com o grafismo, o desenho?
Aparecem geralmente bem definidas e nítidas, enquanto
imagens similares às memorizadas, a partir da
observação da realidade?

6. O Sr. coloca que ao lançarmos um esboço no papel,
começamos a fazer perguntas para o mesmo, pro-
curando respostas aos problemas propostos. O desenho,
neste caso, atua como um fixador, trazendo as imagens
para um nível em que possam ser analisadas. Existem,
no entanto, outras funções, para este tipo de desenho,
no processo de projeto como um todo? Como se dá a
relação entre o desenho e formulação final da proposta?

7. Relacione operativamente planta, corte e perspectiva,
assim como croqui e desenho técnico.

8. O seu desenho de projeto, na fase de estudo preliminar,
graficamente, como poderia ser caracterizado?  Como
se deu o desenvolvimento desta linguagem? Quais os
fatores determinantes? A atividade, enquanto artista
plástico/ gráfico, influenciou no desenho da arquitetura?

9. Costuma realizar desenhos evocativos, ou seja, aqueles
feitos mais tarde para explicação ou do projeto ou da
obra construída? Existe diferença entre este desenho e
o croqui de projeto?

10. Como se dá o desenvolvimento do programa do cliente
para o programa expandido do arquiteto? O desenho
participa desse processo? De que maneira?

11. Existe relação de dependência entre o desenho
(grafismo) e partido arquitetônico ou entre desenho
(grafismo) e método de projeto?

12. Existem diferenças metodológicas no processo de
imaginar, projetar e desenhar graficamente, arquitetura
e outros elementos espaciais ou objetos?

13. Como poderiam estar associados projeto e produção,
ainda na faculdade? O desenho participaria desta
relação?

14. O desenho, é uma atividade prazerosa? Fale um pouco
sobre as facilidades e/ou dificuldades.

15. Fazendo uma retrospectiva da sua aprendizagem
acadêmica, como classificaria essa relação entre
desenho e projeto? Qual a postura docente e discente
na época?

16. Como vê o processo de projeto, hoje, com o
desenvolvimento da infográfica ? Houve mudanças
significativas no processo de projeto,  decorrentes do
uso da implantação de sistemas informatizados para
desenho no trabalho do escritório?

A entrevista - aspectos gerais

Em um primeiro contato com o arquiteto no dia 09 de
novembro de 1995, em seu antigo escritório à Rua Maria
Carolina, Jardim Paulistano, pôde-se apenas apresentar a
pesquisa  e receber alguns textos de autoria do próprio
arquiteto, que ajudaram na reargumentação da entrevista
propriamente dita, que se realizou quatro meses depois. Uma
terceira visita foi realizada ao escritório, agora somente com
a presença da secretária, para fotografar os desenhos.

Os textos cedidos pelo arquiteto, digitalizados e impressos
via computador, na data em questão, denominam-se “A
pesquisa na área de projeto” e “Por uma crítica Arquitetônica
- Pela recuperação da dignidade perdida no projeto.” Um
terceiro texto foi indicado e posteriormente encontrado na
biblioteca da FAU USP, cidade universitária, a saber: Desenho
Industrial e Programação visual para escolas de arquitetura.
Brasília: ABEA, 1977. A publicação tem ainda a parceria do
Arq. Prof. Júlio Katinsky.
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Assim como Paulo Mendes da Rocha, Abrahão Sanovicz
também têm uma lousa, mais precisamente uma parede,
sobre a qual desenha seus croquis com giz.

O espaço do escritório, no qual se realizou a entrevista, ainda
estava sendo ajustado, pois a mudança acabara de se realizar.
Os instrumentos de trabalho são as tradicionais: pranchetas,
réguas paralelas, lapiseiras, etc. O computador começa a
ser utilizado através de serviços de terceiros e somente para
projeto executivo, quando todos os detalhes já foram
previamente definidos.

Sanovicz tem uma vantagem em relação aos outros
entrevistados, pois tem seus trabalhos arquivados com
precisão, desde os primeiros esboços, às vezes feitos em
suportes menos nobres, como guardanapos de papel. Este
zelo, deve-se ressaltar , dependeu quase que exclusivamente
do trabalho árduo e contínuo de sua atual secretária, Cláudia.
Este precioso material esteve à disposição desta pesqui-
sadora o que, após uma prévia seleção, resultou nas imagens
aqui apresentadas.

Destacam-se na entrevista:

O objetivo do projeto é garantir uma qualidade do
espaço arquitetônico.
Existe um intenso trabalho mental antes do primeiro
croqui, que praticamente configura o projeto final.
O desenvolvimento do projeto posterior a este
evento é pura técnica.
O projeto é pesquisa, se se levar em consideração
o lado intuitivo criador da ciência.
A ênfase no desenho enquanto meio, instrumento
para o projeto.
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Aquele texto (...)  da área de projeto, aquele texto* né?, aquela
é a minha maneira de projetar. Aliás aquela é a maneira geral
de projetar. Se não há..., arquiteto projetar não é nada de
excelso e o ato criador é um comum a todo ser humano, é
um ato humano, né. Que é, o ato criador é exatamente um
fato cultural, né, o fato de transformar a natureza ou não
transformá-la, hoje, por causa da ecologia. Então, e... o fato
de... que cada ato nosso é atitude histórica, porque ele é
fruto de atos anteriores não é, e... sendo uma atividade
humana ela não é desconhecida, claro! No que diz
especificamente em arquitetura, eu posso colocar dessa
forma como eu coloquei no texto, tá?, como eu coloquei no
texto. E... se um dia se quiser verificar, o arquivo tá todo
organizado já, e você tem projetos em que eu guardei todos
os croquis, por exemplo, então você pega desde o primeiro
croqui até a solução final. Você pode inclusive ver como é
que ele permanece desde o primeiro croqui até a solução
final, pra então você poder testar quando ele permanece e
quando ele não permanece, e o que (...) esses croquis. Então,
são croquis toscos, não tem nenhum sentido de... de
divulgação, nada disso, é um trabalho que você faz pra você
mesmo né?, mas você pode verificar e testar aquilo que eu
disse do ato criador.

Além da criatividade, o que caracteriza o projeto?

É uma atividade criadora como qualquer outra, eu digo, porque
é uma atividade humana, entende? O que caracteriza, o
objetivo do projeto é... você... garantir uma qualidade do
espaço construído. Esse é o objetivo do projeto, garantir uma
qualidade do espaço construído. Agora, o que que é esta
qualidade? Essa qualidade, se você destrinchar, são milhares
de coisas, são milhares de coisas, é se sentir bem..., é inserir
bem na paisagem..., é interpretar o programa de uma forma
contemporânea..., é usar os materiais mais adequados... em
função das situações locais..., é você criar condições de...
uso e bem-estar... e... relacionamento, inclusive até de
transformações de programa de acordo com a dinâmica da

Abrahão Sanovicz
Entrevista / Respostas

Em uma conversa preliminar o arquiteto, forneceu três textos*
(v. vol. II p. 77 )de sua autoria sobre a questão do projeto, dos quais
resultaram certas alterações às perguntas originais. Também
é necessário lembrar que o arquiteto, entre uma e outra
entrevista, mudou de localização o escritório.

Arq. Abrahão Sanovicz. Croqui
de projeto, Verkehrsamt Ber-
lim, 1990. Arquitetura e
desenho urbano. Projeto
realizado com colaboração do
Arq. Fernando Vasquez.
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sociedade. É, trezentas mil coisas chama-se qualidade de
espaço construído. Em geral, a primeira sensação, é, não
passa de uma sensação, ou se sente ou não se sente. Depois
a gente começa a investigar mais profundamente.

Metodologia de trabalho.

A coisa mais difícil, se quiser derrubar um professor de projeto,
fala com ele sobre metodologia. Já teve essa experiência?
(...)

Eu tenho o meu método de trabalho, tá! É o meu método.
Dentro deste, geral, de como se dá esse ato de projetar,
objetiva e subjetivamente, objetiva subjetiva e objetivamente,
eu tenho o meu método de trabalhar, eu uso muito o quadro
negro, você já viu lá, aqui já tem também um quadro negro;
quer dizer, você viu lá os desenhos naquele dia, eu deixo,
eu... costumo resolver, tentar resolver o projeto na cabeça,
né?, na cabeça, quando eu sinto que... sinto que eu tenho
uma... consciência do que eu quero fazer, aí eu jogo pra frente,
aí eu começo a trabalhar com ele fora da minha cabeça, como
observador.

Tem alguns arquitetos que tem como método, eles ficam
procurando o projeto no..., desenhando, riscando né?,
riscando, eles ficam... A palavra desenho e riscar é que é
uma coisa um pouco complicada porque em português as
coisas querem dizer muitas coisas, as palavras querem dizer
muitas coisas, mas eles ficam riscando, riscando, riscando à
procura de um quase uma... uma... é um devaneio pra chegar
ao projeto. Eu não faço assim. Entendeu? Pra chegar àquele
primeiro croqui, que eu me referi, eu mastigo ele todo na
cabeça e aí eu chego a este primeiro croqui.
Mastigo tudo na cabeça quer dizer eu uso o processo objetivo
e subjetivo, uso a técnica, pra quando sair o croqui, sair
completo.
Muito bem, este é um processo pessoal, mas é um processo
pessoal fruto de um ato coletivo, quer dizer, existem milhares

de projetos, que, conscientemente ou não, acabam te
informando, né?, e que  a posteriori ou a priori você..., a ordem
dos fatores não altera o produto, você enxerga as referências.
Aliado ao fato de que depois de uma certa idade, você
desenvolve uma linguagem própria. Apesar de tudo, quando
o projeto sai pra mim é uma surpresa. Este é um momento...
mais... interessante nesta fase, esta surpresa que o projeto
te dá, quando você coloca ele no..., esta primeira colocação
dele, essa surpresa com a qual você vai trabalhar. Aí você
usa a metodologia que todo mundo usa, vai desenvolvendo,
do geral pr’o particular, do particular pr’o geral, independente
da escala. É o projeto que sugere os materiais; tanto que eu
não tenho, não faço arquitetura de um material, de dois ou
coisa assim, mas o próprio projeto sugere os materiais. E...
quando você sente  que... este projeto... está fechado, quer

dizer ele está com os seus componentes principais
respondido, então você passa pra prancheta, e aí faz um
processo de... de verificação de dimensões..., essa coisa
toda, e... posterior desenvolvimento. Esse posterior
desenvolvimento é uma técnica, (...) plantas, cortes,
fachadas, todos esses segmentos que é preciso pra mostrar
um projeto, pra ser construído. Eu já fiz experiências aqui,
por exemplo de tentar resolver projetos em muitas folhas e
tentar simplificar projetos e resolvê-los em poucas folhas,
com toda a informação... Fiz uma casa na praia uma vez pra
mim, em que eu fiz uma folha com toda ela desenvolvida.
Então, fiz já vários tipos de experiências, neste sentido. Mas
aí, segue-se, chega um ponto em que... você não comanda
mais o projeto, ele passa a comandar o seu desenvolvimento,
ele passa a ter vida própria. Aí você coloca ele para ser

Arq. Abrahão Sanovicz. Croqui
de projeto, Verkehrsamt Ber-
lim, 1990. Arquitetura e
desenho urbano. Projeto
realizado com colaboração do
Arq. Fernando Vasquez.



81

desenvolvido. Entendeu? Tá claro?

Você coloca que a passagem da pré-consciência à
consciência é o momento da contribuição pessoal em
um projeto. Poderia explicar melhor esta fase?

O estado de pré-consciência é quando ele fica..., se fica
elaborando..., você sempre projeta, tá se elaborando... num
estado em que entram vários fatores mas que você não levou
ao plano da consciência. O arquiteto tem, ele se educa pra
isso. Se você dá pra um arquiteto um programa e esboça pra
ele a possibilidade de pegar um trabalho, ele já está
trabalhando. É incrível isso! Quer dizer, você, quando vai...
vai fazer um trabalho, quando vai assumir uma encomenda,
você já está praticamente com o projeto pronto, sua cabeça
elabora rapidamente. Entendeu? E essa elaboração é uma
elaboração que você educou, você se educou pra isso, ou foi
educado pra isso. E não é um estado totalmente consciente,
que, inclusive, é o que te dá a suficiente força pra você assumir
a incumbência. Entendeu esse detalhe? Muito bem, este
estado de pré-consciência... é um estado muito rico, porque...
é como se você tivesse estocado toda a tua vida, tua cultura,
teu conhecimento, tua origem social..., econômica..., ...teu
entorno próximo, essa coisa toda. Se ele comparecesse
totalmente, todo o tempo, na consciência te explodiria a
cabeça, tá? Porque quando o cérebro, a parte... consciente
dele seleciona os momentos, né?, senão dá confusão. No
estado de pré-consciência isso tudo existe lá, armazenado.
Então, existe, inclusive, o desejo que você tem do caráter
deste projeto, que é alguma coisa que independe de você
conscientemente, é aquilo que você tem, digamos,
introjetado, que é tua visão filosófica de como deve ser o
caráter deste projeto. E é aí que você dá a tua contribuição
pessoal. Entendeu?

Esse é o momento do croqui?

É.

Arq. Abrahão Sanovicz. Cro-
quis de projeto, Verkehrsamt
Berlim, 1990.  Arquitetura e
desenho urbano. Projeto reali-
zado com colaboração do Arq.
Fernando Vasquez.
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de projeto, Verkehrsamt Ber-
lim, 1990. Arquitetura e de-
senho urbano. Projeto realizado
com colaboração do Arq.
Fernando Vasquez.
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O projeto já aparece como uma configuração plástica,
espacial ...?

Já aparece como uma configuração..., tudo isso que
se...,todas essas palavras que a gente tem pra explicar projeto
né?
Você se projeta,... você se projeta, e aí você não engana
ninguém, nem a você mesmo. É aquilo que você é, e é aquilo
que você é. Eu sei que você é capaz de ler, você diz, “o
caráter de um projeto”, né? Quem é que imprime este caráter?
O arquiteto. Cada projeto tem um caráter. Entendeu?
(...)

A pesquisa é o projeto ou faz parte dele?

Olha... conversando com alguns pesquisadores, há muito
tempo atrás, pesquisadores de peso, eles, vários deles me
disseram, que eles usam a intuição para a pesquisa.  Me
disse, “eu intuo que se eu fizer... desse jeito e inverter esse
processo..., pode ser que  eu chegue a resultados x. Há um
aspecto intuitivo na pesquisa.” Aí fiquei pensando e disse,
“puxa vida, mas há um processo intuitivo em arquitetura”, e
arquitetura é um processo, porque..., assim como a pesquisa
é um processo, você chega a certas conclusões, fecha
naquele momento e depois você retoma e vai mais adiante.
Esse processo não para nunca, né? Essa tentativa de se
conhecer... de se conhecer... quem somos nós? ...como
funcionamos? ...ou de que forma podemos evitar..., ou, ao
contrário, absorver certos fenômenos da natureza?, essa coisa
toda e mesmo, corpo humano..., enfim, não só a pesquisa
biológica, mas também a pesquisa... como se pode dizer...
filosófica? do conhecimento da natureza humana, não só
conhecimento da natureza. E essa pesquisa a gente chama
de ciência, né? Ela tem um momento artístico também, esse
momento intuitivo criador, e a arquitetura tem essa intenção
artística, mas por outro lado ela tem a intenção intuitiva da
pesquisa, e... neste sentido ela é arte e ciência.
E porque que eu chamo uma pesquisa? Porque... sendo a

arquitetura um processo, como eu tinha dito antes, sendo a
arquitetura um processo, e...sendo um projeto sempre a
continuação de projetos ou projetos anteriores, por aceitação
desse processo, ou por oposição, ou por trabalhar nos vazios
dos trabalhos anteriores, eu reconheço neste trabalho uma
pesquisa, na qual eu chego a um determinado ponto, digo:
“neste ponto eu faço um código e este projeto está pronto”.
Porém, antes de eu fazê-lo, ele não existia. Eu tive que levar
em consideração toda esta parte anterior, aliado a um fator
pessoal, também, pra poder chegar a determinado projeto,
ou a projeto determinado. É diferente em outras coisas mas
é muito sutil. Então, eu posso continuar este trabalho mais
adiante, porque quando eu termino esse trabalho eu digo:
“bom, este projeto tá completo, porém ele deixa abertura de
problemas não resolvidos, para outros projetos que não são

possíveis resolver nesse sentido”. Ele não existia
anteriormente, ele é novo. E, de repente, ele pode ser
retomado..., retomado sobre..., retomado em outro lugar, em
outras condições, ele pode ser retomado..., pode ser
continuado..., pode ser re-elaborado..., e pode surgir um outro
fato. Você quer um exemplo? Eu tava lendo outro dia um
texto sobre o Erich Mendelson, de uma carta que ele manda
pra um amigo dele na Alemanha, depois da guerra, ele está
no Estados Unidos, ele diz: “Curioso”, o Wrigth que é um
grande amigo do Mendelson, (...) eles tinham uma grande
afinidade, aí ele diz pr’o amigo dele, “oh, eu não quero dar a
impressão de que”, isso em quarenta e poucos, quarenta e
seis, “eu não quero dar a impressão de que eu estou me
super valorizando, mas é curioso como o Wrigth, nos últimos
trabalhos dele, pega uma linguagem daqueles trabalhos,

Arq. Abrahão Sanovicz. Croqui
de projeto, planta, cortes e
perspectivas, Centro Social
SESC, Araraquara, SP, 1990-
94.
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daquelas experiências que eu desenvolvia durante a guerra,
aqueles croquis todos expressionistas..., coisas assim”. De
fato (...) os trabalhos do Wrigth têm um pouco esta relação.
Ele diz: ”Gozado, se eu tivesse que recomeçar eu repensaria
aqueles trabalhos que eu tava fazendo”. Entendeu? Então
existe esta troca de experiências entre os arquitetos. Posso
citar ene exemplos deste, lembro por acaso este texto entre
o Mendelson e um amigo dele na Alemanha, se referindo
sobre a pesquisa do Wrigth, né?, dos últimos trabalhos dele.
E é neste sentido que eu chamo o projeto de uma pesquisa.
E quando ele não existia anteriormente, você pode pegar
ene referências do Museu Guggenheim do Wrigth, mas ele é
uma pesquisa, ele é uma pesquisa, ele chega a uma solução,
e dessa solução se pode sair pra várias outras. Você tem a
Biblioteca do Vaticano que é um espaço assim..., o Johnson
gera esse espaço..., essa coisa toda, até eu ele chega a uma
solução em que ao mesmo tempo em que ele vê o quadro
ele vê o total, há uma espécie de quarta dimensão nesse
trabalho.(...) Então você está olhando o trabalho, você tá
olhando, você tá vendo o todo e o particular ao mesmo tempo.
Há uma intenção nisto, é alguma coisa que..., fora os aspectos
expressionistas do trabalho, aquele é um trabalho
expressionista. Então neste sentido eu chamo de pesquisa.

Nem todo mundo concorda com isso, hein! Tem quem prefere
chamar o trabalho de encomenda, eu já usei essa palavra aí.
O cliente..., não sei o que..., tal, tudo bem... Este é um fator
concreto, porém tem certos aspectos, que o cliente não
conhece, das especificidades da tua profissão. Mas você tem
que conhecê-las, o mínimo que se tem que fazer é atender
ao programa, mas existem coisas além deste programa que...
um arquiteto... deve ter consciência disto, né?

Como são essas imagens que geram o croqui?

Vou só te fazer um croqui..., vou só fazer um croqui pra você,
você vai entender. (desenhou os arcos do Palácio da Alvorada,
simulando um croqui de Niemeyer, que se apresenta num

dos textos...)
Entendeu? É isso. Quer uma imagem mais complexa do que
essa, e uma forma de simplificá-la? Ninguém mais hoje, dos
arquitetos, né?, eu faço isso aqui, essa experiência é o
exemplo mais clássico, hoje, tornou-se um clássico isso, não
precisa dizer mais nada, todo mundo sabe o que é isso aqui.

Mas, nos seus projetos, o que aparece primeiro é o
edifício como um todo..., é um espaço interno...?

Não...! É sempre o edifício como um todo. Sempre.
Volumetricamente.
Como um conjunto, inclusive visto de cima. É, não é um
ângulo..., visto de cima. Uma vista aérea.

Espaços definidos internamente?

Sim. É, eles já, de uma certa forma toscamente se ajeitaram.

Quando passa essa imagem para o papel o faz de
maneira mimética?

Sim. A mão é um instrumento que...

Em perspectiva?

Um volume...

Arq. Abrahão Sanovicz. Croqui
de projeto, pequenas pers-
pectivas, Centro Social SESC,
Araraquara, SP, 1990-94.
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E depois a planta e os cortes...?

Geralmente assim... quer dizer assim...às vezes é uma planta,
mas que tem um volume... é isso.

O desenho atua como fixador da imagem?

Você fixa e passa a ser observador, porque é muito menos
penoso pra se trabalhar, o fato de você ser observador, então
você coloca ele lá e depois vai desenvolvendo, mas sempre,
nunca procurando no papel uma solução, ela vem já de uma
elaboração.

O desenho é sempre algo que acontece depois de uma
configuração mental?

Depois de um configuração.

Outros tipos de desenho.

Aí eu coloco no papel, quer dizer, e alguém junto comigo, do
meu lado..., não tenho mais a paciência..., desenhei muito
na minha vida, então não tenho mais a paciência, então eu
fico do lado, põe três metros aqui..., tira quinze dali..., acerta
aqui..., não sei que... Qualquer esforço eu sempre chamo o
pessoal do cálculo antes, antes de se desenhar sempre faz
um pré-dimensionamento disto, porque e a estrutura já vem,

Arq. Abrahão Sanovicz. Croquis
de projeto, planta, cortes e
pequena perspectiva, Centro
Social SESC, Araraquara, SP,
1990-94.
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ela já vem junto com o projeto, já vem completo. A estrutura,
eu já sei como vai se comportar estruturalmente.
Então, eu já faço pré-dimensionamento, que quando eu
desenho ela já sai com as tolerâncias todas. (...) Mas
estrutura..., pessoal de instalações..., depois coisas
complementares...Mas isso depende de cada projeto. Então
a gente desenvolve projeto inteiro, desenha, projeto inteiro
hoje só a lápis e todos os detalhes, porque aí é todo um
ritual, quando existe muito..., no último projeto que nós
fizemos aí, éramos, estávamos coordenando doze escritórios
complementares, era um projeto grande, uma série de...,
então o resultado: é um processo mecânico, você vem...,
discute..., passa por aqui..., fura ali..., não sei que... Mas aí
são pormenores, desenha tudo aquilo, coordena tudo pra
resolver os conflitos, e aí... Nos últimos três projetos, nós
passamos pr’o computador e aí o pessoal de computação
pega o desenho já todo resolvido e apenas passa pr’o
computador. Não usamos o computador como meio de
projeto, ainda. Ainda resolvemos destrinchar tudo na
prancheta e aí passamos pr’o computador para fazer o
desenho definitivo. Então, o projeto é desenhado duas vezes,
uma a lápis e outra ele é desenhado no computador como
produto final, tá? Com os seus memoriais... de
especificação..., essa coisa toda..., mas isso é uma técnica
mais que uma metodologia.

Perspectivas, plantas e cortes ao mesmo tempo?

Não... Faz-se algumas configurações de planta, que já estão
dentro do... e um corte ou dois pra... Eu tinha alguns...Um
dia eu fiz um projeto todo numa parede, por exemplo, então,
eu fotografei e publiquei numa revista, tem aí publicado, então,
você vê como é que eu trabalho. Tem isso publicado, saiu
publicado numa revista, na parede inteira lá em casa, tirei os
quadros, e... desenhei o projeto inteiro lá, depois foi
fotografado.
É uma AU, saiu publicado, era o ...,  eu tava fazendo o ..., saiu
o projeto, era um...SENAC em Jundiaí, depois saiu publicada

Arq. Abrahão Sanovicz. Croqui
de projeto, cortes e  pers-
pectivas, Centro Social SESC,
Araraquara, SP, 1990-94.
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a obra. O  interessante, que você vê desde o croqui até a
obra, duas publicações, uma do croqui do projeto e outra da
obra.

Como é a relação do seu desenho quando arquiteto e
quando artista ?

O desenho que eu faço quando faço como artista, ele não
tem relação direta com a arquitetura. Quando eu faço, eu
costumo desenhar sempre, mas nunca..., nunca fiz uma vida
de artista plástico. Eu sou arquiteto. Mas acontece que...
antes de estudar arquitetura, eu... eu estudei gravura na
Escola de artesanato do Museu de Arte Moderna e... e eu
estudei desenho,... desenho, gravura, história da Arte, isto
antes de entrar na FAU, antes de ser aluno da faculdade.
Porque eu queria desenvolver desenho, e... quando eu
desenho arquitetura, eu me valho da minha... do meu treino
de desenho, da minha facilidade de desenhar. Não to
preocupado em fazer desenhos, bonitos, to preocupado em
fazer desenhos os quais eu entenda, né? É... uma forma de
eu me entender, e quando eu faço um gravura, um desenho,
aí é outra coisa, aí esquece, é uma forma de descansar a

cabeça, né?, descansar a cabeça, e...forma de divertir, não é
arquitetura ...(... mostrando alguns desenhos sulfite e
esferográfica) E é gozado, eu não consigo fazer esses
desenhos bonitos, entende? Eu consigo fazê-los assim. É uma
coisa estranha, né? (...)

Faz desenhos evocativos das próprias obras?

Normalmente eu faço isso.

Existem diferenças entre este e o croqui original?

Muito parecidos, ...muito parecidos.

Já houve casos em que você elaborou várias
alternativas diferentes para um mesmo projeto?

Existe,...existe...., existe..., existe. Existe alguns casos assim,
mas... são raros, são raros. Existe alguns casos assim.

Arq. Abrahão Sanovicz. Croquis
de projeto, giz sobre lousa,
Senac, Jundiaí, SP.  Publicados
na revista AU 26, novembro
1989.
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Essas imagens nunca foram para o papel?

Não...! Já houve casos de ir até pr’o papel.
Tem casos assim, mas são poucos, mas me constrange muito,
me constrange muito porque..., não sei, eu gosto de.... de
ter a certeza, né?, trabalhando na certeza. Neste caso, fico
um pouco constrangido. Já houve casos assim. Claro!, houve
de tudo né? Nem tudo é excelso né? Houve de tudo. Mas
quando acontece casos assim, eu fico meio... Porque o
problema é o seguinte, cada projeto é um teste que você faz
contigo mesmo. Eu tive uma surpresa, eu tive essa surpresa
agora que tinham me colocado um problema, que anos atrás
eu resistiria assim bravamente, aí vale o amadurecimento ou
o envelhecimento, chama como quiser, eu teria resistido
bravamente. Aí me colocaram o problema, eu aceitei. Cheguei
aqui, fiz um... depois de muito tempo pensei, pensei, ...uma
hora dessas digo “dá pra fazer assim”. Eu diria, anos atrás eu
teria resistido, não teria feito..., não sei que e tal, hoje eu
vejo que eu acho uma solução dentro legal, uma solução
complicada, é um problema complicado e a solução é
possível. Então, é uma forma de eu me testar e eu saí
felicíssimo. Não ganhei um tostão com isso, entende? Mas
saí felicíssimo.(...) Mas foi como se eu desse um respiro e
disse “estou vivo ainda”, entendeu?

O registro de desenvolvimento do programa do cliente
ao programa expandido se dá pelo desenho?

Desenho é um meio.
Pra mim isto é um meio. Este desenho é só um meio. É o
meio que eu uso pra... poder me entender, é minha linguagem,
entende? Mas cada vez mais tá chegando onde eu quero,
quer dizer, a gente faz os croquis todos e a máquina se
encarrega do resto, né? Porque ..., ainda estamos num meio
termo, né? Mas essa é minha linguagem, você não vai
encontrar coisa diferente disso aí, entendeu? Não são
desenhos de apresentação..., não são grandes
perspectivas..., é raro encontrar uma perspectiva, entende?,

Arq. Abrahão Sanovicz. Croquis
de projeto, planta e  fachada.
Centro Social SESC, Arara-
quara, SP, 1990-94
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é mais essas coisas, quer dizer, é aquilo, é como se eu jogasse
minha cabeça pra frente e procurasse me entender.

Então, no desenvolvimento do programa, o desenho
aparece de alguma forma?

Sempre ele aparece, sempre. É sempre com o croqui, e um
cara do lado, que eu chateio o tempo todo, pra passar tudo
isso aí em régua, esquadro e escala.

E o desenho de observação do local? Como se dá a
apreensão do sítio?

No máximo se fotografa, não faço desenho. Fotografa ou
ponho na memória de uma planta topográfica, entende? E aí
eu trabalho com as fotos..., a planta topográfica..., a minha
memória... pra chegar a isso.

Sempre foi assim ou já passou por uma fase de ir ao
local e desenhá-lo?

Não... ! Imagina..., eu sou um enorme preguiçoso, meu Deus
do céu! Eu sou um enorme preguiçoso. Se eu posso fazer
um traço, não faço dois, entendeu? Se eu posso fazer um
traço, não faço dois. Onde eu não sou preguiçoso é nestes
desenhinhos aqui, esses eu tenho aos milhares, tem aqui...,
tem em casa..., tem na faculdade..., vou fazendo. Não agüento
muito reuniões chatas, então eu vou desenhando, todo mundo
já sabe que é a forma de agüentar as reuniões, ninguém mexe
comigo e faz anos e anos que eu faço isso e a turma, então,
entende? Mas pra ir lá desenhar “alla Corbusier”, não... eu
sou um enorme preguiçoso, um enorme preguiçoso.

Arq. Abrahão Sanovicz. Croquis
de projeto, planta, cortes e
perspectiva. Centro Social
SESC, Arara-quara, SP, 1990-
94
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Existe alguma dependência entre o desenho e o partido
arquitetônico?

Desenho é um meio, não...! Desenho é um meio, meu Deus
do céu! Desenho é um meio. Eu raramente desenho uma
fachada, por exemplo. Desenho é um meio pra eu mostrar
um partido, isto é uma escola, ...eu raramente, isto é um
banco, eu raramente desenho uma fachada, raramente você
vai ver uma composição de fachada. Não tem isso! Não tem
isso. Ou ele sai todo ou não sai, entendeu? Não faço uma
composição de fachada..., isto não na minha cabeça.

Existem diferenças metodológicas com relação à
arquitetura, “design”, gravuras? Quando se projeta, o
processo é o mesmo?

É muito semelhante... É muito semelhante, muito semelhante.
No design e na arquitetura, o processo é semelhante. Você....
você.... você.... No design, que eu acho mais difícil, no
design... você...dependendo do design, você... você às vezes
tem que fazer somente, vamos dizer, encapá-lo, e às vezes
você tem que criar um objeto qualquer, uma maçaneta.
Apesar de todo mundo saber que uma maçaneta é assim...,
ou é assim..., ou é como esta aqui (...), precisa usar um cálculo
pra fazer que é o giro da porta..., um dedo... pra não machucar
a mão, mas (...)o desenho da maçaneta, você pode, é ene
vezes desenhos de maçaneta a partir daquele desenho. Então
o processo é semelhante. Na gravura, na arte, nas outras
artes menores, na pintura não, porque eu não sou pintor, mas
no desenho, na gravura... eu sou figurativo, não consigo deixar
de ser figurativo, apesar de ter uma formação... digamos
abstrata..., concreta..., não abstrata, mas concreta...,
mondriânica... do tempo da escola..., bauhausiana..., essa
coisa toda, eu não consigo deixar de ser figurativo. Porque
eu fui educado nos anos cinqüenta, né?, em que todo o
pessoal da gravura era... todo ele figurativo (...), eu não
consigo deixar de ser figurativo. E esse figurativo..., cada
desenho que eu faço, quando faço uma gravura tem uma

Arq. Abrahão Sanovicz. Croqui
artístico, detalhe do pilar,
realizado durante o projeto para
Centro Social SESC, Arara-
quara, SP, 1990-94.
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história, que eu não consigo deixar de me colocar em alguns
pontos, às vezes é uma pequena crítica a uma situação...,
sabe?, às vezes é um fato pessoal... Tem sempre um contexto.
Esses desenhos não, (referindo-se aos sulfites desenhados
com esferográfica), esses desenhos eu brinco..., solto eles
no papel..., são devaneios, às vezes eu acho..., são até...
desenhos até certo ponto viciados, porque são repetitivos, e
às vezes eu...Mas quando eu faço um desenho pra ser
impresso em algum lugar e tal, em geral tem um contexto.

No seu texto, fala em associar projeto e produção ainda
na faculdade. Como se daria isso?

Tem duas coisas. Tem a produção do projeto e tem a produção
da obra. O que eu to colocando, já há algum tempo eu venho
colocando, é que a direção técnica da obra tem que passar
para o arquiteto. Porque ele é educado pra isso. Se ele
organiza toda a obra, ele pré organiza toda a obra, ele é o
mais educado pra poder entender o significado desta obra
no geral e no particular, significado de detalhes, significado
geral. Porque... porque quando ela passa pra um terceiro...
que não é educado pra isso, ela pode passar para um terceiro,
mas se esse terceiro for educado pra isso, ele consegue fazer
com que a obra tenha seu objetivo pleno, o resultado dela
seja aquilo que foi pensado. Mas se o terceiro não é educado
pra isso, então as coisas começam a ter, a complicar um
pouco. Na maioria das nossas obras é assim, você projeta...,
um terceiro faz... e ele olha o papel e manda fazer o que tá no
papel sem entender o objetivo, porque tem um batente
assim..., porque tem uma luminária assado... Nesse sentido
eu acho que o futuro do ensino de arquitetura é formar
arquitetos, que além do projeto, sejam... sejam responsáveis
pela condução técnica da obra e que sejam construtores
mesmo, arquitetos construtores. Isso não é nada de
excepcional, você pega o segundo diretor da Bauhaus, Hannes
Meyer, ele diz isso no programa dele, ele é radical mas...
mas ele diz isso. Eu concordo perfeitamente com isso. Eu
acho que é a saída pr’os arquitetos, é a saída pr’os arquitetos,

Arq. Abrahão Sanovicz. Croquis
de projeto, planta, corte e
detalhe. Restauro - reciclagem
- ampliação do Edifício EEPSG
Conselheiro Crispiniano.
Projeto original: Arq. Vilanova
Artigas. Guarulhos, SP, 1992.
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inclusive para a sobrevivência dessa profissão. O rolo de papel
debaixo do braço não resolve mais nada...

Facilidades e dificuldades do desenho. Como foi o
aprendizado?

Você tem dezoito anos..., dezessete..., dezoito anos..., eu já
tinha estudado desenho arquitetônico antes, aos quatorze já
tinha estudado desenho arquitetônico..., aos dezesseis fiz
meu primeiro projeto de casa em estilo mexicano... Então eu
não..., esse processo pra mim foi de forma natural, não é
que eu desenhe excelsamente..., tem coisas por exemplo
que eu não sei desenhar..., mas eu também não faço muito
esforço pra... pra superar, entende? Mas foi um processo
quase natural. Sem grandes traumas, aos dezoito você não
tem esses traumas, não é? Você entra lá numa escola e... eu
conto essa história, já contei várias vezes. Abriram uma bolsa
pra..., montaram uma escola de artesanato e abriram uma
bolsa pra... gravadores e ceramistas. Eu disse “Ah, vou fazer
gravura”. Naquela época, a gravura era uma forma
democrática de fazer arte, fazia um desenho..., fazia ene
cópias... e cada um deles era um original. Então naquela época
você tinha os artistas de São Paulo, fora Segall e aquele
pessoal da Semana, o resto era tudo origem agrária. Tem até
o livro da Aracy... por exemplo, e agora saiu o livrinho da
Maria Cecília, da Ciça, acabei de ler agora, também, aliás,
por acaso ela me cita lá no livro, né?, aluno da escola de
artesanato, foi aí que eu li o livro, até agradeci, achei que
esse troço não valesse nada. Então, você entra..., e sei lá, a
mulher que examinou os caras que tavam fazendo, tudo uma
garotada de dezoito anos, uns até mais velhos, velhos quer
dizer, vinte..., vinte e um..., ou uma mulherada que tinha lá,
uma mulherada no bom sentido, que ia fazer cerâmica, não
sei que, tinha até algumas que faziam gravura, mas... quem
examinou foi a Tarsila, a Tarsila que examinou, apareceu lá
uma senhora bonita..., essa pintora Tarsila do Amaral. Depois
quem dava aula de desenho era o Gomide, Antonio Gomide...,
obrigava a gente a desenhar academicamente... Quem dava
gravura era um gravador que agora já morreu, Illen Kerr, muito

Arq. Abrahão Sanovicz. Croquis
de projeto, perspectiva, Edifício
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e Aperfeiçoamento do
Magistério, Itapecerica da
Serra, SP, 1990.
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bom, uma espécie de versão carioca do Marcelo Grasman, e
...depois veio Lívio Abramo, quer dizer (...) essa coisa ia
acontecendo... O mais disciplinado lá era sem dúvida o
Antonio Gomide, o mais disciplinado. Mas eu desenhava, quer
dizer eu sempre desenhei a vida inteira, sempre. Não é que
eu desenhe bem ou mal, eu desenho, eu rabisco, não tenho
medo de... às vezes sai torto, eu to pouco ligando. Ontem fui
desenhar na pedra, um risco, de repente eu olhei, tava
inclinado... não é, ...to perdendo a horizontalidade, não to
preocupado com isso. Eu uso o desenho como um meio pra...
explicar melhor o que eu to falando, o que eu to pensando,
entendeu?

O processo de projeto se modificará com a
informatização dos escritórios?

O que está acontecendo é uma simplificação, que a máquina
é um meio. O que vai acontecer é uma simplificação. Eu posso
deixar armazenadso os detalhes, posso deixar armazenado
um monte de informações, e num determinado projeto eu
posso buscá-los. Me simplifica muito, quer dizer, se eu quero
fazer uma correção, corrigir no disco, é muito mais fácil que
corrigir apagando..., giletando... tantas coisas, entende? O
croqui nunca vai desaparecer, seja ele no papel, seja ele na
máquina com mouse, ou com pincel. Essa primeira idéia nunca
vai desaparecer. Por isso que eu to dizendo, tá chegando o
ponto que eu to querendo, porque eu sou preguiçoso..., “eu
quero esse ponto aqui..., depois o resto...”, entendeu? Então
isso nunca vai desaparecer, vai apenas simplificar, entendeu?
Vai chegar um momento por exemplo, que eu não vou saber
as cotas decor..., inclusive se os catálogos funcionarem
direito, vai se projetar com catálogos. Então você tem que
vencer um vão, você sabe que a estrutura é essa..., os
parafusos são esses..., você chama o catálogo e já..., hoje já
me mandam disquete com elementos aí, enfia lá e pá, pá,
pá... Eu não sei mexer no computador..., já aprendi e já esqueci
tudo, mas eu quero aprender novamente. Eu tenho
computador. Não to fazendo gênero nem coisa nenhuma, eu

realmente quero mexer nisso, eu fiz um curso de CAD na
escola e esqueci tudo. Mas isso porque eu não tinha ainda
um computador. Eu devia ter vindo pra casa e dedilhado,
entende? Mas vou ter que aprender isso, até pra tirar conta
em banco...

Arq. Abrahão Sanovicz. Croquis
de projeto, planta, corte e
perspectiva, Edifício Sede
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O desenho e o projeto

São inerentes ao termo desenho muitos conteúdos diferentes,
muitas vezes complementares e no caso da arquitetura
indissociáveis. Assim, difícil e incongruente é discutir, neste
âmbito, desenho sem alusão ao projeto. Ao projetar se
desenha, e não se está propriamente referindo ao aspecto
gráfico, mas à maneira pela qual o cérebro trabalha e,
também, em relação às características do produto imaginado,
que em arquitetura não é uma idéia abstrata ou uma seqüên-
cia lógica de códigos matemáticos ou literários, mas algo
concreto que pode ser materializado, pois foi para essa
finalidade pensado.

A própria literatura arquitetônica, tanto inglesa quanto
espanhola, relaciona desenho arquitetônico não só ao
processo gráfico, à linguagem gráfica, mas ao processo de
projeto, ou seja, do desenho mental acompanhado de sua
representação material.

Assim, é difícil desvincular a linguagem de seu processo,
sendo esta uma das questões mais polêmicas entre os
arquitetos. Que existe uma relação, parece consenso, mas a
dúvida está se é uma relação de dependência formal, de
causa  e efeito, ou somente uma relação existencial, ou seja,
um (no caso, o mental) depende do outro (material) para se
realizar completamente, mas este último poderia adquirir
inúmeras formas sem que interferisse no primeiro.
Independentemente do tipo de relação entre o grafismo e o
processo, o fato é que não se pode explorar a questão do
desenho em arquitetura sem relacioná-lo ao projeto enquanto
processo, pois este último prescinde do primeiro, seja qual
for o instrumento utilizado para realizá-lo: lápis, esquadro,
computador...

Assim, da análise das entrevistas, firmam-se algumas
considerações gerais sobre a relação entre o desenho e o
projeto, que, complementadas por bibliografia específica,
serão na seqüência descritas.

II.2.4. Conclusões

Os novos métodos

A década de sessenta foi uma época fértil no
desenvolvimento e análise de métodos de trabalho na área
da arquitetura e do urbanismo, na qual nomes em oposição
como o de Cristopher Alexander e Amos Rapoport
começaram a se destacar. A primeira conferência importante
do período se deu em 62, em Londres, no Imperial College.
Em 65, houve um Simpósio em Birmingham e em 67 outro
em Southsea, que teve Anthony Ward e G. Broadbent como
organizadores. Segundo Ward(01),  no geral, as conferências
ressaltaram (contrário do proposto no início deste texto) a
independência entre os fins e os meios, exceto pela posição
de Christopher Alexander, cujo método implica uma conexão
direta entre as duas partes. Muitos outros autores,
influenciados ou não por Alexander, apresentaram propostas
pragmáticas, técnicas analíticas de projeto; outros, no
entanto, apresentaram propostas baseadas em valores
subjetivos, enfatizando aspectos perceptivos e culturais. No
entanto, o próprio Ward coloca que a estrutura da prática da
arquitetura não é estática e que as escolas começaram a
assumir um papel preponderante na produção de informação
sobre o projeto arquitetônico. Este é o centro do problema: o
ensino - aprendizado, no caso do desenho para o projeto.
Quais seriam os parâmetros fixos no desenvolvimento do
processo de projeto? Existiria uma metodologia clássica de
projeto, que enquanto estrutura de pensamento permaneça
imutável perante os novos problemas da arquitetura e da
cidade? E, se afirmativo, qual relação entre o desenho gráfico
e o processo?

Quanto à questão metodológica, baseada tanto nas pesquisas
de campo quanto nas bibliográficas, verifica-se que os
arquitetos desenvolveram uma maneira própria de pensar o
projeto, que é passada quase que individualmente de
professor para aluno, nas escolas, e que depende de três
capacidades básicas: imaginativa, criativa e reflexiva, sendo
as duas primeiras trabalhadas intuitivamente.

Quanto à questão do grafismo, apesar da colocação contrária
de alguns arquitetos, verifica-se que existe uma relação, não
propriamente de dependência, mas de reciprocidade entre o
desenho e o projeto. Ward coloca:

No creo que los medios puedan separarse de los
fines. Cuando escogemos qué fines son deseables,
limitamos ya el número de los medios utilizables.
Uno de los problemas com el que hoy se enfrenta
el arquitecto es de la decisión sobre qué fines desea
lograr. Los medios se derivan naturalmente de esta
decisión.(02)

No entanto, o mesmo não pode ser verificado com relação
ao desenho do edifício, a forma propriamente dita, ou seja,
arquitetos que trabalham da mesma maneira, utilizando o
mesmo tipo de desenho, podem produzir arquiteturas de
naturezas, ou melhor, estilos muito diversos.

Outra questão importante está na definição do processo de
projeto. No simpósio de 67 definiu-se que:

El Processo de Diseño es la secuencia íntegra de
acontecimientos que lleva desde la primera
concepción de un proyecto hasta su realización
total.(03)

Para este trabalho, optou-se por uma definição que engloba
acontecimentos preliminares à primeira concepção, fase de
trabalho extremamente intuitiva, que é na verdade o cerne
da criação arquitetônica. Assim, o processo de projeto
começa no primeiro contato com o cliente ou proposta de
projeto, antes mesmo do reconhecimento do sítio,
culminando no fechamento de uma proposta, que no meio
arquitetônico é definida como Estudo Preliminar. Se exclui,
portanto, para efeito deste trabalho, o desenvolvimento do
ante - projeto e do executivo, pois nessas fases, na maioria
dos casos, o arcabouço geral do edifício está definido e o
desenho não tem função primordial de instrumento de criação
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ou auxiliar desta e sim de particularização para execução
construtiva ou técnica.

Definidas as fases, é necessário esclarecer seus conteúdos.
Vittorio Gregotti escreveu:

El proyecto es el modo com que intentamos realizar
la satisfacción de un deseo nuestro. (04)

Mas isso é pouco, pois os desejos que devem ser realizados
não deveriam ser só os do arquiteto e sim do cliente e, além
de desejos, são problemas a serem resolvidos.

Mas Gregotti coloca então que:

Desde el punto de vista de la arquitectura, el
proyecto es el modo como se organizan y fijan, en
sentido arquitectónico, los elementos de cierto
problema. Estos han sido elegidos, elaborados,
dotados de intención a través del proceso de la
composición, hasta establecer entre ellos nuevas
relaciones en las cuales el sentido general
(estructural) pertenece, al fin, a la cosa arqui-
tectónica, a la nueva cosa que hemos construido
por medio del proyecto. Naturalmente, la actividad
proyectante no es propia tan sólo del hacer
arquitectónico, sino que se extiende a cuanto
implique construcción en el tiempo, a cualquier
operación que, según una dirección, haga y prevea,
y, en el caso de la actividad artística, se
autconstituya como significado. (05)

A definição de Gregotti, neste caso, embora relacione projeto
e atividade artística, coloca o processo em arquitetura ligado
à composição e não à criação propriamente dita. É verdade
que os dois conceitos estão interligados, pois pode-se
compor matematicamente pela justaposição racional das
partes envolvidas e nisto se baseia Alexander, mas pode-se,
também, ao contrário, criar sem compor, para ser mais

preciso, pode-se construir sem compor, através da criação
genuína de um novo elemento. Para alguns, isso é impossível,
pois levada ao extremo, tal idéia induz a entender que o ser
humano trabalha só com o que conhece, com o que tem na
memória, assim a criatividade está na originalidade de uma
nova justaposição de partes já conhecidas.

Independente disto, o que se busca é propriamente a
invenção.

El ejercicio de la invención es central pra passar de
la percepción, de la memoria, hacia lo que aún no
existe, pero esta invención no es una gratuita
infracción de lo constituido, aunque siempre busque
un orden nuevo y distinto, institución de una nueva
posibilidad, de una nueva experiencia del  mundo
realizada materialmente. No hay razón para creer
que la invención, justamente por ser un bien social
inagotable, no pueda ser cultivada y enseñada, y
sobre todo disciplinada. (06)

Mas alguns autores definem o projeto, o processo
propriamente dito, de forma mais racional, sem entrar no
mérito da criação, portanto. O arquiteto e professor Alberto
Samonà coloca:

Si entendemos por <<proyectación>>, en
líneas generales, el conjunto de elecciones,
decisiones, operaciones y valoraciones críticas
necesarias para la transformación de la realidad
existente en la ciudad y en el territorio (...), no
podemos dejar de plantear, y de inmediato, la
cuestión de los métodos para conseguir la
<<proyectación>>; y la cuestión de las distintas
interpretaciones de ésta en sus varias acep-
ciones.(07)

A relação, dialética e não de oposição, entre a razão e a
intuição e entre a reflexão e a invenção é na verdade o cerne

das discussões travadas em torno da problemática
metodológica em arquitetura.

Gregotti(08) coloca também o problema do projeto utópico,
aquele que se faz por decisão de projeto e não por diversão,
que teve função progressiva  fundamental no século XIX,
ligado por um lado ao horizonte positivo e racional e por outro
aos aspectos romântico - socialistas. Estes projetos são,
segundo o autor, sempre acompanhados de uma definitiva
sistematização de todas as relações.

O sistema implica em partes identificáveis e relacionáveis, o
que pressupõe organização, e esta, conseqüentemente,
metodologia. O modelo, por outro lado, não se apresenta
como método, mas como objeto para mimese, o que
diferencia o trabalho de Le Corbusier do de W. Gropius.(09)

G. Luca Giannelli, professor do curso de Composição
Arquitetônica da Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Florença, coloca numa publicação sobre o curso de 1972,
no âmbito dessa discussão sobre métodos, a definição de
projeto:

La progettazione che ci compete è dunque ogni e
qualsiasi operazione che intervenga in una
situazione ambientale con l’intenzione e la capacità
di modificare realmente i valori spaziali fino a
stabilire una nuova situazione, utilizzando modalità
criteri e vincoli reali.(10)

Isto permite desvincular a atividade do projeto arquitetônico
de outras áreas de projeto que não trabalhem especificamente
o ambiente ou espaço real. Ward coloca:

Mi opinión es que el acto lógico de diseñar un
entorno para otro ser humano es cualitativamente
diferente del acto lógico de diseñar una pieza de
maquinaria, porque supone un elemento de
<<selección recíproca>> entre el diseñador
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com el mundo inanimado.(11)

O texto de Giannelli(12) demonstra a desconfiança dos
docentes da época para com as práticas metodológicas,
baseadas exclusivamente em critérios racionais, segundo ele,
velhos mitos de inspiração neopositivista, que induzem a uma
hipótese de absoluta identidade estrutural entre o universo
físico e o social, imaginando-se que é possível agir somente
pelos fatos e prescindindo dos valores. Em oposição a este
mito, existe o conceito de uma continuidade entre o evento
de projeto e os valores humanos.

Giannelli (1972) coloca que é conveniente, então, substituir
a relação homem - realidade, pela de homem - sociedade,
que se legitima, pois substitui uma relação genérica por uma
outra entre dois eventos no processo.

Esta premissa, no entanto, levará durante a década de setenta
ao oposto do que se realizou e discutiu na década anterior.
Os arquitetos transformam-se em sociólogos e as faculdades
de arquitetura abrigam docentes e formam profissionais para
trabalho social, sem necessariamente intervir na estrutura
espacial real, mas nas estruturas de organização da
sociedade.

Hoje, a realidade da profissão exige recuperar ou reestruturar
os princípios de atuação do profissional, seja na área didática,
seja na prática de projeto. O arquiteto tem por função
modificar o meio ambiente, trabalhando concomitantemente
razão, intuição, conceitos da realidade física, da condição
existencial humana enquanto indivíduo e enquanto grupo
social, baseado nos valores culturais.

Mas como tal atividade interdisciplinar pode se dar? A
despeito das metodologias racionalizantes para invenção
arquitetônica - luta de alguns para trabalhar de modo mais
consciente, à luz da reflexão - existe um fio condutor no
processo, segundo relatos de arquitetos como Louis Khan,
Alvar Aalto, V. Gregotti, e os arquitetos entrevistados. Todo o

processo de projeto arquitetônico está baseado em imagens
visuais, formas, ou melhor, figuras. E é neste contexto que o
desenho tem sua colocação ideal, é ele o meio para melhor
materializar esta figura, ao mesmo tempo que representa,
conduz à reflexão e à transformação, ajustando a figura inicial
ao produto final, à proposta.

Hemos distinguido hasta aquí las dos fases que
componen la operación proyectual: la ligada, por
así decirlo, al proyecto como documento e historia
de la formación de una imagen arquitectónica, y la
de la organización de esta imagen en el proyecto
según una serie de notaciones esencialmente
orientadas a la comunicación del proceso mismo
en función de su correcta ejecución; estas dos
fases no son temporalmente sucesivas y
lógicamente causales, sino sólo funcionalmente
distintas y se influyen durante todo el proceso de
formación del proyecto.(13)

Mário Krüger (1986) faz uma análise entre as teorias
existentes e estabelece uma distinção entre as que se
referem ao conhecimento da arquitetura como artefato e
aquelas que se referem à arquitetura como atividade de
“projetação”, respectivamente enunciadas como Teorias da
Competência e Teorias do Desempenho. Coloca também uma
relação de dependência entre as duas no âmbito didático:

Após análise dessas situações específicas sugere-
se que o desenvolvimento das Teorias do Desem-
penho terá de se basear no das Teorias de
Competência sendo estas, portanto, prioritárias nos
estudos de arquitetura.(14)

Krüger identifica a teoria de Leon Batista Alberti (De Re
Aedificatoria), no caso a primeira no gênero a ser docu-
mentada,  e a de C. Alexander, como teorias do Desempenho,
pois referem-se à arquitetura como processo e têm algo mais
em comum:

Tanto em Alberti como em Alexander podemos
encontrar analogias substantivas para justificar a
elaboração das regras ou métodos de projeto.(15)

Entendendo-se por analogia uma relação entre dois produtos,
processos, que permita que sejam elaboradas inferências
sobre um deles baseado no que sabemos do outro.(16)

As analogias, Krüger - baseado em Nagel(17)(1961) - divide
em substantivas e formais.

Nas substantivas, um sistema de relações
conhecido e facilmente apreensível é tomado como
modelo para a construção de teorias em outro
sistema, enquanto nas formais um sistema de
relações abstrato é tomado como modelo para a
construção de outro sistema.(18)

Alberti e Alexander, como visto, são exemplos de Teorias do
Desempenho baseadas em analogias substantivas, pois no
caso de Alberti a arquitetura segue regras de composição,
tendo como referencial a disposição das partes do corpo
humano e suas interligações as sistema nervoso.

Note-se, no entanto, que essa analogia
renascentista não se fundamenta numa visão
antropocêntrica do mundo, mas sim cósmica, na
medida em que o homem, para o espírito da época,
é feito à imagem de Deus.(19)

Em Alexander, a relação se dá com as forças físicas que regem
o mundo (a limalha de ferro colocada num campo magnético
exibe um padrão).

De acordo com Alexander, em cada problema de
projeto a tarefa do projetista é ajustar a forma às
exigências do contexto, de tal maneira que as
tendências presentes nas relações espaço -
comportamento não entrem em conflito.(20)
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Do indutivismo científico, proposto por Hannes Meyer (não
só por ele mas por quase todo movimento moderno), à
retomada da cultura regional por Amos Rapoport, como
conhecimento para o projeto, Krüger acrescenta a importância
de se entender o projeto informado por conhecimentos
disciplinares sobre situações passadas ou semelhantes, para
não seguir às cegas metodologias que levarão à omissão
histórica e que sugerem a passagem direta das exigências
do programa à concepção da forma.  Segundo Rapoport, uma
questão de valor.

Em contraponto ao processo particular de transmissão de
conhecimento nas escolas de arquitetura, já anteriormente
relatado, e que Krüger assemelha às guildas medievais,
propõe:

A essa situação poderemos contrapor a elaboração
de um corpo de conhecimentos disciplinar que
informe o projetista sobre situações idênticas
passadas e sugira os instrumentos para
compreender e se apropriar conceitualmente do
seu objeto de intervenção  - o projeto.
Com isso, queremos dizer que o conhecimento
adquirido pelo projetista, anteriormente ao ato de
concepção, poderá basear-se em sólida pesquisa
científica, sem, entretanto, sugerir que, por essa
razão, a concepção em arquitetura torne-se
científica.(21)

As conclusões de Krüger propõem uma simbiose entre os
diferentes modos de cognição humana para o projeto. Esta
proposta, consenso entre os arquitetos atuais, não esclarece
o meios de sua viabilização acadêmica.

Os arquitetos desenvolveram historicamente uma maneira
peculiar de projetar - a maior parte dos arquitetos entre-
vistados trabalha assim, embora não estejam plenamente
conscientes disso. Baseia-se na pré - visualização do edifício,
que codificada graficamente, resulta no croqui inicial. Esta

tradicional “metodologia” sempre dependeu desta simbiose
multidisciplinar, nunca prescindiu da capacidade do arquiteto
em analisar, avaliar e tomar partido perante alternativas
diferentes, mas possíveis. Nunca prescindiu, também, por
um lado, da reflexão, do bom senso, da qualidade e da
quantidade da informação e, por outro, da capacidade
imaginativa, e criativa. Também, não prescindiu do desenho,
como instrumento de trabalho. O problema reside no fato
deste processo ser parte do indivíduo e de sua maneira
particular de interagir com os problemas, não é totalmente
visível, codificável ou mensurável, enquanto processo,
somente enquanto produto. Perante o rigor científico, é
ilegítimo, não passível de credibilidade.

Segundo Rapoport:

Parece extraño que los arquitectos estén ansiosos
por renunciar a sus modelos tradicionales, a los
que ya me he referido, que son únicamente suyos
y que son un instrumento flexible y poderoso, al
menos según muchos observadores esternos. En
vez de una actitud de < o esto o aquello>.
Necesitamos una actitud de <<esto y
aquello>>. Probablemente deberíamos
complementar nuestros métodos existentes en vez
de renunciar a ellos.(22)

Mas segundo Broadbent(23), seja qual for o método, o produto
é determinado pela maneira pela qual é realizado. Cita Alvar
Aalto como  representante deste modo tradicional e
Alexander como expoente do método científico.

En el caso de Alexander, se notaba una tendencia
a convertir las líneas de su diagrama en las líneas
del proyecto; en Aalto, el primer croquis determinó
la <<forma>> del edificio, ... (24)

A experiência didática e as pesquisas realizadas revelam que
o arquiteto, ao compor um organograma, tenderá a

transformá-lo diretamente em planta, assim como o primeiro
croqui condicionará na maior parte dos casos o
desenvolvimento formal do projeto e, com isto, todas as
implicações que a forma traz consigo em arquitetura, o que
Joaquim Guedes denomina  escravidão formal.

Josep Montaner(25) destaca Louis Kahn pela postura
metodológica. Segundo o autor, são três os estágios básicos
do projeto arquitetônico relacionados pelo arquiteto: o inicial
e definidor da idéia  - cuando la forma misma expresa su
primera voluntad concreta de existir y se elige entre la
diversidad de tipos formales (26); os demais passos procuram
introduzir ordem, recorrendo aos critérios da composição
tradicional, sempre baseados no rigor da geometria e
resolvendo os detalhes de acordo com as qualidades de cada
espaço.

El momento inicial de la idea y de la forma es
esencial en la concepción arquitectónica de Louis
I. Kahn. Es el momento del croquis, de los primeros
dibujos; el momento que frente a los primeros datos
del programa y del lugar se deja que se manifieste
la estructura misma de la forma, que se exprese el
orden que precede al diseño. (27)

Não se pode negar, então, a participação ativa do desenho
neste processo. Parte da problemática de projeto reside na
adequada utilização deste como instrumento de trabalho.

Não cabem aqui propostas sobre metodologias de projeto,
mas também não se pode prescindir desta problemática para
enunciação do caráter do desenho em arquitetura, mais
especificamente o croqui, pois, como visto, estão diretamente
relacionados. Como coloca Rapoport,

un método solamente es mejor que outro
(cualquiera que éste sea) si produce un edificio o
un entorno mejor. (28)
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Mas acrescenta que este “melhor” implica em um juízo de
valor. Assim, o melhor é aquele que responde aos objetivos
propostos e às circunstâncias. Coloca, também, que os
métodos tendem a se preocupar mais pelo manejo e
disposição da informação do que por seu conteúdo; assim,
qualquer que seja o método empregado, este será passível
de fracasso, caso as informações que o alimentam sejam
impróprias ou incorretas.

O intuito aqui é demonstrar que o aluno ou o arquiteto bem
habilitado, não só tecnicamente mas cognitivamente, pelo
desenho, tornar-se-á mais hábil no desenvolvimento do
projeto.

O croqui

Gregotti assim o define:

Son documentos de la formación de la imagen no
sólo los esbozos com los que fijamos algunos
órdenes provisionales, sino las anotaciones,
gráficos, y documentos com los que indagamos y
configuramos los datos del problema, poniéndolos
en discusión. El recorrido a través de ellos nunca
es rectilíneo, sino un paciente reharcerse continuo,
es una tentativa de solidificación del proyecto en
torno a algunos núcleos prestos a tornar al estado
líquido com la introducción de un dato imprevisto
o diversamente interpretable, com la apertura de
una posibilidad constructiva, com el hallazgo de
una incongruencia. A través de esta paciente tarea,
larga, fatigosa, manual ( quien no acepte este punto
de vista del trabajo nunca podrá ser arquitecto), el
tema es explorado; este conocimiento nuestro,
primero general y esquemático, es dirigido luego a
la búsqueda de la imagen, en todas las direcciones;
puede tener el proprio centro en cada punto del
proyecto, en una sección, en un detalle; se capacita

cada vez para una reelaboración que crece en
rapidez en cuanto a la reelaboración total del tema,
mientras que, juntamente com el conocimiento,
adquiere mayor precisión, cada vez, la figura. El
medio de representación desde este punto de vista
nunca es indiferente, ni objetivo y por ello no es
medio, lo cual indica que forma parte de la intención
proyectual, porque, de un lado, no se trata de la
representación de una cosa dada (el artista, dice
Merleau Ponty - tiene un solo medio para
representar la obra en que trabaja: hacerla), pero
de la conversación proyectual que instituimos,
además de com la materia de la arquitectura, com
la representación misma como materia que asienta
y sugiera, y que a su vez es invención funcional
com respecto al objecto o al conjunto. (29)

Dos tipos de desenho que configuram o croqui, mereceu
destaque durante toda a pesquisa a verificação do real uso e
importância que os arquitetos atribuem à perspectiva plana,
pois, didaticamente, é fundamental para relacionar o espaço
real, vivenciado em três dimensões (quatro com a temporal)
com aquele representado em superfície bidimensional.
Constatou-se, ao contrário do que se colocou como hipótese,
que o desenho em perspectiva não é um instrumento
profissionalmente unânime, ou seja, que nem todo arquiteto
representa graficamente o edifício que imagina através desse
instrumento. Mas é fato que todo arquiteto, como mostra a
pesquisa, visualiza mentalmente ou imagina o espaço em
três dimensões - o pensamento espacial é na verdade  o que
as escolas deveriam selecionar no exame de L.A. (Linguagem
arquitetônica) e não propriamente o desenho, o grafismo . É
comum a representação desta imagem tridimensional em
desenho diédrico, planta e cortes, com maior freqüência para
a planta. Mas é importante ressaltar que, para todos os
arquitetos entrevistados, esta imagem - neste trabalho
conceituada enquanto figura - o espaço criado mentalmente,
é sempre tridimensional.

No caso do arquiteto Paulo Mendes da Rocha a perspectiva,
ao contrário do desenho diédrico - na maioria das vezes
instrumentado e em escala - não é utilizada, pois é muito
insipiente se comparada à imagem mental do edifício criado.
Aliás, para o arquiteto, não é o desenho o instrumento de
projeto e sim a imaginação. O desenho é para ele apenas
representação, ao contrário do proposto por Gregotti na
citação anterior. A criação se deu antes, em um outro nível
de trabalho mental. Quanto ao desenho gráfico propriamente
dito, o arquiteto o faz tecnicamente, para detalhar, aprimorar,
mas não para construir o arcabouço geral do projeto. Assim,
o desenho é um instrumento de definição, de aprimoramento
da idéia e não da configuração da mesma. Só a imaginação é
capaz de criar espaço, o desenho disto é algo posterior ao
ato criativo. Neste sentido, e só neste, o desenho não é um
instrumento de projeto, ele é um instrumento de
comunicação.

O arquiteto Abrahão Sanovicz , assim como Paulo Mendes,
trabalha diretamente com calculistas antes do desenho,
quando o projeto envolve maior complexidade, o que garante
que grande parte do projeto, no que concerne à elaboração
geral do espaço, é feita antes do croqui inicial, ou seja pela
criatividade, imaginação e memória. No entanto, este
arquiteto enfatiza a qualidade de instrumental de projeto do
desenho. Sanovicz é  o único dos três entrevistados que utiliza
a perspectiva ao projetar, pois transfere ao papel a imagem
mental, a figura imaginada como ela assim lhe aparece, um
volume como ele mesmo descreve.

Vale ressaltar Gregotti:

Hemos llegado aí a una idea que parece central en
nuestro modo de pensar la proyectación. La
estructura de la proyectación (lo que hace la obra)
es de naturaleza fundamentalmente figurativa, esto
es, consiste en una particular estructura de
relaciones entre las materias capaces de orientar
según un sentido los actos de la operación que
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realizamos como arquitectos: en estas confron-
taciones, todos los demás aspectos (estilístico,
ideológico, técnico, económico, histórico) son sólo
material, aunque tal material orienta siempre, según
diversos niveles históricos de prioridad, el proceso
de la proyectación.(30)

A imagem como definição espacial. A figura.

Paulo Mendes, ao citar o projeto do Ginásio Paulistano, se
refere a uma imagem que todos arquitetos têm, pré
concebida, de um edifício. Esta viria imediatamente à tona
ao arquiteto receber uma proposta para determinado projeto.
Geralmente, quando os arquitetos se referem à esta imagem,
utilizam o termo “cena”, como uma visual ou paisagem.

Abrahão Sanovicz também coloca o fato de que, ao arquiteto
receber o tema ou programa, intuir algum tipo de configuração
espacial, uma imagem. “... você quando vai fazer um trabalho,
quando vai assumir uma encomenda, você já está
praticamente com o projeto pronto, sua cabeça elabora
rapidamente.”

Descreve esta parte do processo de projeto como um  estado
de “pré-consciência”, na qual os desejos e as soluções dos
problemas tornam-se propostas no plano da consciência.

Ao contrário de Joaquim Guedes, Sanovicz sente-se confiante
quando identifica a primeira imagem no anteprojeto. Esta
permanência lhe dá certeza de que está no caminho ade-
quado, enquanto que Guedes a descarta ou a retarda o
máximo possível, pois, a seu ver, ela não dá garantia alguma
de um bom projeto, pois lhe parece totalmente intuitiva, não
surgindo como decorrência de uma reflexão intensa. Isto não
descarta o fato deste arquiteto usar a intuição no processo
de projeto, mas não o faz com finalidade de gênese formal
ou figurativa.

Joaquim Guedes defende o retardo da figura, mas afirma
que, às vezes, isto se torna difícil e na prática dá-se a
contradição, pois inevitavelmente a imagem mental figurativa
do edifício aparece e tem peso decisivo no processo de
projeto, condicionando ou dirigindo o desenvolvimento do
mesmo. É o conflito entre aquilo que é ideal, e que tentamos
buscar, e aquilo que realmente acontece com todos os
imprevistos inerentes a um fenômeno humano.

Retardando ou não, desenhando ou não, o fato é que uma
configuração de espaço sempre aparece ao se iniciar um
processo de projeto, às vezes mais, outras menos definida,
essa imagem parece ser  algo comum aos arquitetos. Saber
como utilizá-la é fundamental para o desenvolvimento do
projeto, pois relaciona-se com a criatividade, mas tê-la parece
ser um pré requisito para o arquiteto e conseqüentemente
para o aluno, pois define o nível de sua capacidade imaginativa
espacial. É necessário esclarecer que, para este trabalho,
diferencia-se imaginação de criatividade. A primeira é a
capacidade do indivíduo visualizar mentalmente e a
Criatividade segundo às colocações de A. Moles(31):

é a aptidão de criar ao mesmo tempo o problema
e sua solução, em todo caso a de cerrar formas
constituídas de elementos disparatados,
fragmentos de pensamento, átomos de raciocínio,
que denominaremos: semantemas. Aqui
retomamos o quadro da teoria da Informação
definindo a Criatividade como: a aptidão particular
do espírito no sentido de rearranjar os elementos
do “Campo de Consciência” de um modo original
e suscetível de permitir operações em um “campo
fenomenal” qualquer.

Em suma, um indivíduo com imaginação aguçada tem
facilidade em visualizar algo que lhe é descrito ou que já foi
por ele memorizado, mas isso não qualifica o objeto imaginado
como algo diferenciado e original, isto fica a cargo de sua
capacidade criativa.

D. W. Mackinnon(32), em seu estudo sobre arquitetos,
encontrou em suas pesquisas uma forte relação entre
criatividade e domínio de desenho. Na pesquisa realizada, os
arquitetos mais criativos desenhavam desde muito jovens e
demonstravam domínio desta linguagem.

Segundo a psicóloga M. L. J. Abercrombie, é muito fácil para
pessoas analíticas recomendar que se comece por recolher
todo tipo de informação, mas para muitos arquitetos, confirma
a psicóloga, o trabalho não se dá dessa forma.

Un bosquejo o garabato que hizo Gibberd cuando
en un principio se planteó el proyecto de la catedral
de Liverpool, y que luego reprodujo The Sunday
Times, se parece mucho al edificio que luego se
construyó. Muchos arquitectos dibujan sobre un
papel cualquiera algo que es identificable com la
<<imagen>> del edificio que diseñan. Lo que
creo que ocurre es que la <<sensación>> del
problema se obtiene intuitivamente y se dibuja
deprisa, del mismo modo que la
<<sensación>> de lo que es un rombo se dibuja
como um circulo, para sólo más adelante
convertirse en una figura de dos triángulos
rectlíneos. Este proceso psicológico de tener una
<<sensación>> no sólo es aplicable a las
imágenes visuales, sino también a outro tipo de
percepciones que son demasiado complejas para
poder comprobar por entero.(33)

O método dos arquitetos entrevistados

Todos os três arquitetos entrevistados, apesar das diferenças
metodológicas com relação ao ato de projeto em si, afirmam
que se deve pensar  ( no sentido mais abrangente do termo,
o que inclui todas as formas de cognição) antes de desenhar;
o desenho relacionado a projeto ou para o projeto é sempre
antecedido de uma reflexão do problema ou de uma
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visualização espacial das soluções.

Paulo Mendes, assim como Abrahão Sanovicz, trabalha pelo
processo dedutivo, ou seja, do geral ao particular, da
visualização do edifício como um todo à sua particularização,
em detalhes, em função da identidade das partes com o todo.
Quando desenvolvem o programa, o fazem a partir de uma
idéia inicial, uma “síntese” figurativa de espaço.

Esta “síntese”, fase inicial do processo, em realidade não
pode estar identificada por este termo, pois a síntese é
produto da análise reflexiva, e esta ainda não ocorreu.

A palestra proferida pela Prof.a Dr.a Marilene Bitencourt(34) -
PUC São Paulo - especializada em Andragogia ( “pedagogia”
para adultos) mostrou as correlações entre o pensamento
do adulto e o processo de comunicação. Coloca que Jean
Piaget identifica três estágios no processo de comunicação
entre as pessoas, que foram assim classificados: Síncrese -
primeira impressão, uma visão nebulosa do momento, mas
que determina a postura do indivíduo para atuar no decorrer
do processo - Análise e Síntese. O pensamento do adulto
passa, no entanto, por quatro estágios: observação concreta,
observação reflexiva, abstração conceitual e experimentação.
Para este trabalho emprestamos desta teoria o termo
Síncrese  - que, relacionada ao processo de pensamento,
refere-se à observação concreta - para denominar a primeira
fase do processo de projeto. Em arquitetura, como verificado
na pesquisa, esta postura inicial frente ao problema vai além
da observação e é em si uma proposta com certo grau de
concretude, pois de ordem figurativa.

Joaquim Guedes, apesar de concordar que uma imagem
preliminar aparece, ou seja, com a existência da Síncrese, a
refuta ou retarda, como ele próprio coloca,. Isto porque este
arquiteto trabalha metodologicamente pelo processo indutivo,
ou seja das partes para o todo. Todas as partes ou particu-
laridades do problema são pensadas em relação às suas
especificidades e sem relação com o todo numa fase

preliminar, já que este ainda nem existe.

Segundo Rapoport,

John Weeks há sugerido que una información
demasiado detallada e introducida demasiado
pronto puede obstruir el proceso de diseño, por
exemplo, que la programación del input es
importante. (35)

Pôde-se verificar que tais métodos requerem tipos de
desenhos diferentes, pois enquanto no primeiro caso o
desenho tem a função de representação de uma concepção
espacial, já com características volumétricas e estéticas, no
segundo o desenho se refere particularmente às exigências
de caráter reflexivo, abstrato, matemático, para só depois
tomar uma configuração formal, a figura propriamente dita.

Para Paulo Mendes, o desenho diédrico (planta e corte) está
relacionado com a facilidade em entender o projeto e também
é adequado à representação de uma concepção espacial
sintética e construtivamente simples. O prazer do desenho
está, também, para ele, relacionado com essa simplicidade
e facilidade, mas não que aconteça de forma efetiva. Está
mais para o desejo, como demonstra sua colocação sobre
as dez hipóteses da loja Forma, que de início, na entrevista,
parecia ter surgido de uma forma única, límpida e cristalina.

O locus ou o sítio - lugar do projeto

O lugar parece ser o elo entre os dois métodos. Paulo Mendes
fala com freqüência na exigência que o terreno requer, ou
seja, determina o construído a priori. Sem o conhecimento
do lugar, não só do ponto de vista técnico, mas principalmente
estético - as visuais - não se pensa arquitetura. Esta é em
essência uma abordagem imaginativa, visual do “locus”.

Para o arquiteto Joaquim Guedes, é em confronto com o
lugar que as idéias abstratas ganham forma, assim, é o sítio
que condiciona a forma, a configuração espacial, que une as
partes, antes pensadas individualmente, num todo.

A formação como determinante metodológico

Verifica-se que a formação do arquiteto, não só acadêmica
mas social e familiar, contribui decisivamente para sua visão
de projeto, de arquitetura e de desenho.

No caso de Paulo Mendes, sua vivência desde a infância na
engenharia configurou, moldou sua forma de pensar a
arquitetura. Os grandes vãos de concreto armado, soluções
engenhosamente elaboradas, têm sua gênese imaginativa
em dois pólos, a visual estética e a construtiva. Para a
primeira, basta ao arquiteto sua capacidade imaginativa e
criativa, quanto à segunda, por vezes algumas perguntas
formuladas através de descrições verbais também garantem
sua viabilidade. O desenho, que posteriormente é realizado,
tem caráter de definição executiva da proposta, portanto
diédrico.

Joaquim Guedes diz que a pintura ainda lhe faz falta e que
deveria aparecer no currículo das escolas. Abrahão Sanovicz
teve formação em gravura e é também reconhecido como
artista gráfico. Mas, para o primeiro a arte é fonte criativa
para arquitetura, mais em termos de alimentação da
expressividade como um todo, do que propriamente para
concepção formal restrita. Para Joaquim Guedes, a forma
em arquitetura deve surgir da reflexão, verdadeiro instrumento
do projeto.

Sanovicz enfatiza a questão do desenho enquanto instrumento
de projeto, que em conexão simultânea com a mente, grifa
no papel idéias, formas, que geradas pela intuição passarão
à particularização reflexiva numa fase posterior de
desenvolvimento. Aqui, arquitetura é criação da mente
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intuitiva através do desenho.

Mas todos os três são unânimes quanto a uma equivocada
maneira de projetar, “o rabiscar” sem conexão com a
imaginação, buscar a criação - como o fazem muitos artistas
plásticos pois a outras formas de arte se aplica muito bem -
através do risco no papel com a mente (pelo menos a
consciente) totalmente vazia. Todos os três, como renomados
e experientes arquitetos, sabem que sem a consciência
imaginativa ou reflexiva, não se faz arquitetura.

A relação entre o grafismo e a forma do espaço

Tanto Paulo Mendes quanto Abrahão Sanovicz não associam
diretamente o desenho à criação da obra arquitetônica, ou
seja, o desenho em seu aspecto gráfico ao desenho do
edifício,  mas concordam que ele colabora na medida que
registra o pensamento e configura o imaginário em algo
material, portanto mais real em termos construtivos.

Para Joaquim Guedes, a relação entre o desenho e  a
configuração espacial é direta - uma das razões pelas quais
se pode relacionar Guedes e Alexander -pois é só através
dele e pelos resultados que seu uso fornece é que se
consegue percorrer todas as fases necessárias à finalização
da proposta; assim sendo, o desenho é para ele também um
instrumento de projeto. Vale ressaltar que seu desenho, nesta
fase preliminar, já é fruto da reflexão e não tem, segundo ele
próprio, caráter mimético, é um desenho de investigação do
problema mas ainda não relacionada à configuração do
espaço propriamente dita, à forma final.

Um equívoco por parte de todos os entrevistados é conceituar
a mimese somente como uma identificação formal e não de
relações de espaço, de escala humana, como já se fazia na
Antigüidade.

Para Sanovicz, essa relação não existe e é até um absurdo

pensar que possa haver alguma. O traço característico do
arquiteto nada tem a ver com o desenho, o aspecto formal
dado à obra.

Para Paulo Mendes, é, no entanto, uma questão mais filosófica
que artística. O desenho, para ele, é limpo e portanto fácil,
porque se relaciona com a idéia de que hoje temos a
necessidade de mostrar a todos que é fácil construí-lo ou
compreendê-lo, é uma questão de democratização do
conhecimento.

Da imagem mental ao croqui

Abrahão Sanovicz, assim como Paulo Mendes,
só realiza o croqui após a imaginação ter trabalhado e já
configurado o edifício. No entanto Sanovicz é o único dos
três que, ao desenhar essa imagem, o faz utilizando a
perspectiva, geralmente uma vista aérea. Seu desenho é
muito expressivo, pessoal, pois ao contrário de Paulo Mendes,
o faz para si e não para o outro. Também ao contrário deste,
desenha enquanto projeta, ou seja a idéia inicial não está
totalmente definida espacialmente, e tem seu desen-
volvimento através do croqui, pois, quando perguntado sobre
o desenvolvimento do programa recebido do cliente ao
programa expandido (já estudado pelo arquiteto), disse que
tudo se dá com o croqui. Assim, entende-se que ao configurar
mentalmente o projeto, o faz pelo programa original, para
depois determinar as modificações juntamente com o
desenvolvimento espacial. Neste ponto, Sanovicz é enfático:
“o desenho é um instrumento”.

Todos os três entrevistados ressaltam o fato de que a partir
de um certo momento o projeto tem uma “vida própria”, um
desenvolvimento inerente às relações anteriormente
definidas, ou seja, o que vai sendo produzido acaba como
que por conduzir-se até a fase final de desenvolvimento.
Joaquim Guedes, por exemplo, prega a não escravidão à
forma (discurso na disciplina) mas crê inevitável  a escravidão

ao processo, àquilo que o desenrolar do projeto pede para
ele mesmo.

Assim, pode-se entender a relevância da adequada atitude
na fase inicial do processo de projeto, conhecida como Estudo
Preliminar, que, como vimos, varia de acordo com o método
abordado pelo arquiteto que aqui se classificam em dois
grandes grupos, Dedutivos e Indutivos. Esses dois grupos
podem ser subdivididos em outros, pois, baseados no
acompanhamento do Laboratório de Pesquisa e entrevistas,
verifica-se que passam por uma visão muito particular de
interação com o mundo, a vivência.

O método proposto por Guedes pode, como visto, em certos
aspectos ser comparado à metodologia defendida por
Alexander, essencialmente pela particularização dos
problemas, mas Guedes enfatiza a subjetividade do aspecto
criativo no projeto arquitetônico, o que não acontece no
método de Alexander, caracterizado por aspectos racionais
e matemáticos.

A lo largo de los años sesenta y setenta Alexander
realiza toda una serie de trabajos para cuantificar
cientificamente y establecer modelos sobre los
procesos funcionales y en su relación com el
contexto. La utilización de grafos y diagramas y la
defensa de una estructuración reticular para la
ciudad frente al vigente esquema arbóreo le
conducirán a una de la composición basada en la
articulacón de partes.  Estas partes o “patterns”se
constituyen según relacionnes especiales de
diversas escalas que funcionarán adecua-
damente.(36)

Broadbent coloca que o método de Alexander consiste em
decompor  o problema em variáveis adequadas e não
adequadas.

En esta técnica, que está basada en la Teoría de
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los Grafos, el problema se divide en sus
componentes constitutivos mínimos (las
<<variables inadaptadas o inadecuadas>>). Se
buscan las <<conexiones>> de cada uno de
estos componentes com los demás, formándose
así <<grupos>> de <<variables inadap-
tadas>>. El problema planteado por cada grupo
se resuelve mediante un <<diagrama>> que
resume geométricamente sus características
esenciales. Estos diagramas se unen, combinan y
modifican entre sí para lograr la solución global del
problema.(37)

No simpósio de 67, muitos trabalhos foram apresentados
baseados neste autor. A crítica principal se fez em torno dos
diagramas, se eram significativos para o grupo em questão e
até que ponto soluções deles advindas são satisfatórias ou
válidas.

El problema planteado por cada grupo se resuelve
mediante un <<diagrama>> que resume
geométricamente sus características esenciales.
Estos diagramas se unen, combinan y modifican
entre sí para logar la solución global del problema.
Alexander desarrolló esta técnica, en una dirección
determinada, cuando formaba parte del equipo
investigador de Ian Moore, en el Ministerio de la
Vivienda y Obras Públicas,... (38)

O fato é que o método ou os métodos desenvolvidos na linha
proposta por Alexander decorrem de um pensamento racional
geométrico, e podem, em casos extremos, como na proposta
feita por Keith Hanson(39), ser resolvidos por um programa de
computador, prescindindo do lado intuitivo da criação.

Muitos defendem, e ainda hoje se tem essa premissa no
ensino, que a determinação do partido do edifício seja
determinado por questões técnicas de insolação e
implantação. Não que haja um erro nesta postura, mas, como

coloca Rapoport, nem sempre essas questões superam as
de ordem cultural.

No entanto o método de Alexander, segundo Broadbent,

se basa esencialmente en la observación del
comportamiento de los hombres, y en llegar a
conclusiones partiendo de esta observación. Como
es de esperar, se fundamente en gran parte en la
psicología del comportamiento, ... (40)

Alexander pode, assim, ser colocado como um dos últimos
bastiões lançados pelo movimento moderno, sobre a
universalidade do homem, mas é justamente aí que as críticas
vão ser mais pungentes, pois nem sempre aquilo que torna
os grupos sociais universalmente semelhantes é o que é mais
importante para os mesmos. Além disso, existe dúvida do
que seja a objetividade nas medições e qual a base de
comparação, ou seja a definição do padrão de normalidade
de comportamento.(41)

Broadbent acrescenta que a principal dificuldade não está
em verificar o comportamento das pessoas, mas sim em
precisar suas necessidades; essas não podem ser vistas,
mas são deduzidas pelo observador através da reflexão
daquilo que observa. E coloca o problema do projetista em
relação ao contraste entre a particularidade de determinadas
observações e a complexidade a ser abrangida em um projeto,
ou seja análise e síntese:

Tratamos com el todo más que com las partes, y
com la interacción simultánea de un enorme
número de variables, com complicados esquemas
de comportamiento humano y com síntesis además
de análisis. De modo que, cada día, tomamos
decisiones de una complejidad tal que está más
allá de la experiencia del behaviurista.(42)

Amos Rapoport, neste mesmo simpósio, fez também severas

críticas tanto aos métodos de desenho baseados na I. O.
(Investigação Operativa), como também ao método de
Alexander; nos dois casos, a dúvida estava na validade do
método científico aplicado ao desenho.

Verifica-se, no entanto, através destas entrevistas, que os
arquitetos não são muito precisos em suas colocações, idéias
ou conceitos, contradizem-se em um ponto ou outro,
principalmente no que se refere ao fazer arquitetônico, à
maneira de como se dá o projeto. Na realidade, nem mesmo
para os mais analíticos, o método usado é totalmente claro.

Existe também o fato de cada arquiteto crer que a sua maneira
é aquela que todos utilizam para projetar, o que também
repercute na avaliação da dificuldade dos outros; por exemplo,
Sanovicz acha que aos dezoito anos não se tem grandes
problemas com o desenho, ou seja, que o jovem “tira isso de
letra”. Uma das razões pelas quais se discute atualmente
tão pouco metodologia e desenho.

O projeto como pesquisa

Sanovicz coloca claramente o projeto como pesquisa.
Encontra-se esta opinião também em Rapoport:

Si se compara el diseño arquitectónico com la
generación de hipótesis, y todo el argumento que
sigue depende de ello, entonces resulta importante
la cuestón de cómo se generan las hipóteses. Esto
es lo que llamo el primer salto creativo. (43)

... para Koestler la creatividad significa que
situaciones o ideas que normalmente se vem dos
marcos de distintas referencias sean vistos en un
solo marco de referencia. Sugiere que, para que
ocurra esto, es necesario lo que él llama de
<<estado de ensueño>> que tiende a consi-
derar como una interpretación más radical de los
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esquemas flexibles de Jane abercrombie. Este
estado ayuda al <<acto de bisociación>> en el
que se forma esta conexión y que es um proceso
inconsciente. Normalmente los problemas se
atacan mediante <<reglas del juego>> que se
codifican en modelos y métodos de procedimiento
que corresponden, sugerría yo, a lo que Kuhn llama
<<ciencia normal>>, pero que raramente
conducen a hipóteses. Las hipótesis se generan
durante el estado de ensueño en que se hacen
incursiones al azar y no se aceptan cosas hechas
com lógica. (...) La historia de estos y otros campos
muestra una sucesión constante de desprecios a
la lógica y al razonamiento deductivo; horror a las
mentes de ideas fijas; desconfianza a la
consistencia demasiado grande; escepticismo
respecto al modo de pensar demasiado consciente;
consfianza en la intuición y, a menudo, guía
inconsciente de las sensibilidades estéticas.(44)

Ressalta-se que a hipótese em arquitetura é uma figura
tridimensional, síncrese.

Rapoport conclui que as novas idéias são geradas pela
imaginação artística e intuitiva (aqui imaginação é sinônimo
de criatividade), inclusive em ciência. Einstein teria inclusive
sugerido, segundo Rapoport, que de certo modo deve-se
pensar preferencialmente em termos imprecisos e visuais
do que verbal ou simbolicamente.

Rapoport coloca, também, que a geração criativa das
hipóteses, em arquitetura, nunca se dá de forma sistemática.
A sistematização ocorre na comprovação das hipóteses. Esta
pesquisadora entende, no entanto, que esta comprovação
na realidade, só se dará quando o projeto se materializar, for
habitado e utilizado para os fins para os quais foi pensado.

É importante, mais que definir métodos corretos, formar
arquitetos, enquanto indivíduos  intelectualmente indepen-

dentes, que saibam refletir sobre o problema e não seguir
cegamente fórmulas ou preceitos estabelecidos; mas que
tenham discernimento - “em sentido arquitetônico”, portanto
figurativo espacial e conseqüentemente em desenho - sobre
o conhecimento físico, técnico, estético, social; e que
também sejam capazes de desenvolver uma relação de
empatia, pois sem esta é muito difícil compreender as
necessidades do cliente, já que estas não podem ser vistas,
mas supostas segundo aquilo que se vê.
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