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fazem tentativas para aperfeiçoar este

212 45

[...] 0 desenho como forma de linguagem. Sempre desenhei e continuo desenhando, 
somente passo o projeto para o papel quando já o tenho claro na minha cabeça. Não fico 
procurando a solução na folha branca. Projetando-o, consigo fazer todas as leituras que 
necessito para compreender a solução. E, por que não, compreender-me tambémj...] 
(SANOVICZ, 1997, p. 2 - grifo nosso) (imagens 211 e 212).

; e idéias traçados no papel, não 
recurso aberto a todos cujas artimanhas consistem
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um pensamento correto; é a essência dele[...

0 envolvimento do profissional com este exercício torna-se tão próximo que o próprio sujeito da
■ • > ■------■- ■- — a distância necessária para tecer comentários

papel repleto de percursos e alternativas denuncia

> s

Estas razões levam em conta em pnmeiro lugar que a trama e a urdidura de todo 
pensamento e pesquisa é constituída por símbolos, e que a vida do pensamento e da 
aenaa e inerente a símbolos; assim é errôneo dizer tão somente que uma linguagem 
correta e importante para um pensamento correto; é a essência deleí 
(PEIRCE, 1974, p.105) L'"
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Os princípios que vão nortear a produção arquitetônica dos arquitetos aqui escolhidos estão 
presentes como indícios, sinais e vestígios nestes desenhos onde experimentalmente os 
arquitetos procuram e pensam uma idéia de espaço.
Como em qualquer prática que se pretende desenvolver, o exercício do desenho exige disciplina, 
empenho e freqüência.

ação torna-se incapaz de observá-la com 
imparciais e isentos de comprometimentos: o 
a procura por soluções que Abrahão não percebe desenvolver.

j . Os talentos exigidos neste exercício, longe de serem dons naturais capazes de reproduzir e copiar 
r,. fielmente formas existentes, experimentam maneiras e razem tentativas para aperfeiçoar este 

desenho, aproximando-o de um raciocínio, e com isso descobrindo um modo próprio e particular 
j ■ de mostrar os resultados pensados.

Esta linguagem, criada e desenvolvida através de pensamentos 
é um privilégio restrito a superdotados. É um r:™”C ---r+'' ’ l’r 
em tornar conhecida uma forma de conhecer.

! Creio que das considerações que fiz até agora já é possível con^u^ ‘'^ ^h^na^escolas
j impedido de enfrentar o ensino racional, cuidadoso e interessado do desenho,

Um generoso acervo de desenhos interpretados à luz de um pensamento interrogativo: "Qual é 
a relação que existe entre o projeto arquitetônico e o desenho do arquiteto?" 
Uma hipótese como resposta: a gênese de uma idéia particular de espaço.
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E é no desenho que se encontra a forma de pensá-la.

214 144

39. Tradução da autora.

I

Todos os profissionais escolhidos para análise neste trabalho conceberam espaços arquitetônicos 
e também discutiram, teorizaram e divulgaram seus conhecimentos na forma de textos ou 
exposições orais dirigidas a seus alunos.

Tratados, palestras, discursos, artigos críticos sobre práticas de ensino, sobre o papel do 
profissional, sobre a relação entre a produção da arquitetura e a formação da cidade estão 
presentes em documentos, entrevistas, programas de ensino e propostas curriculares.

Falar de arquitetura ou sobre ela discorrer não são tagarelices, mas a condição que lhes dá a 
capacidade para produzi-la.

A biologia de um plano ou corte é tão necessária e óbvia como a de uma criatura natural. 
A introdução da palavra biologia ilumina todas as pesquisas no campo da construção.

"A estrutura, para o arquiteto, não deve desempenhar o papel humilde de esqueleto, mas 
exprimir a graça com que os novos materiais permitem dominar as formas cósmicas, com 
a elegância de vãos maiores, de formas leves" (ARTIGAS, 1997, p.101)

0 princípio fundamental é “de dentro para fora" ( contrário às aparências). Tudo na vida 
é em essência biológico.

Nós aprendemos a ver como as coisas nascem. Nós as vemos desenvolver, crescer, mudar, 
vicejar, florescer e morrer...E o amadurecimento do grão.

"Arquitetura é um discurso do que a gente quer ser[...]Se a técnica não é tanta, pelo 
menos as formas emanam muito" (ROCHA, 2002, entrevista)

Como bem se sabe, o desenho de arquitetura não tem um valor autônomo. Seu significado 
depende da sua habilidade em "comunicar", transmitir uma idéia de uso do espaço, para 
si próprio e para os outros. É um veículo investigativo e tem que ser parte de um processo 
que conduza a uma discussão e eventualmente à execução de um projeto. As qualidades 
estéticas do desenho em si são secundadas, mesmo que muitas escolas defendam a "bela 
representação. (HERTZBERGER apud BERGEIJK e HAUPTMANN, 1998, p. 12 e 13)3’

brasileiras. Para desenhar é preciso ter talento, ter imaginação, ter vocação. Nada mais 
falso. Desenho é linguagem também e enquanto linguagem é acessível a todos. Demais, 
em cada homem há o germe, quando nada, do criador que todos os homens juntos 
constituem. E, como já tive oportunidade de sugerir antes, a arte e com ela uma de suas 
linguagens - o desenho - é também uma forma de conhecimento[...] 
(ARTIGAS, 1997, p.134)

í
I

0 projeto que Le Corbusier tem em mente está à procura de um lugar; os traços invisiveis de 
Abrahão no vidro do carro lhe possibilitam enxergar soluções projetivas em um desenho 
imaterial; os cadernos de Hertzberger guardam formas e pensamentos como ecos de sua 
biblioteca mental, de seu museu imaginário, para serem consultados em futuros projetos; os 
objetos criados por Paulo Mendes da Rocha desenham sobre a mesa a idéia que ele prefere "ver 
com as mãos"; os personagens de Vilanova Artigas recusam-se a tocar o solo e, desafiando a 
gravidade, saem em busca de um espaço volátil, pleno de luz, movimento e oportunidades, 
(imagens 213 e 214).

L
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Arquitetar idéias, idealizar estruturas, estruturar projetos, projetar Arquitetura.

Nos desenhos, lições de arquitetura.

Na arquitetura, um modo particular de conceber o espaço.

218 LC

Ao construir este(s) espaço(s) o homem escolhe elementos para sísiurnbrá-lo.

217 LC 219 LC 40. Tradução da autora.
41. Tradução da autora.

Desenhos como formas de pensar a arquitetura; formas do pensamento manifestando-se através 
do desenho.

Ambos, desenho e arquitetura, signos de um objeto cuja representação encontra-se dentro do 
próprio ícone.

0 arquiteto, na procura de uma representação capaz de substituir sua idéia de espaço, cria 
espaços.

A produção de um diagrama tem finalidade cognitiva e epistemológica. Não pretendendo 
descrever o objeto, o diagrama é o argumento que confronta o desenho com a forma como os 
arquitetos organizam o espaço.

Morar, trabalhar, cultivar o corpo e a mente, mudar de lugar para lugar, são processos 
paralelos aos dos sistemas respiratório, nervoso e circulatório.

Hertzberger nunca adotou uma abordagem histórica nas suas aulas, ao invés disso procurou 
questionar como isolar os precedentes e usá-los no processo do projetar. Ele ilustrou isto 
inicialmente através de fotografias que mostravam como as pessoas podiam usar e 
interpretar o espaço, frequentemente de uma forma inusitada. Depois Hertzberger indicava 
algumas das fontes de seu pensamento conceituai que poderíam resultar em decisões 
sobre o projeto. Suas aulas eram lições sobre a geração de idéias, baseadas na memória 
associativa. Este método de trabalho foi apropriado lentamente, combinando experiências 
diferentes e convergindo-as. (BERGEIJK, 1998, p.10 )41

De dentro para fora. 0 valor de todas as coisas repousa em seu propósito, na semente de 
germinaçãof..]
Por meios divergentes nós atingimos o centro.
(C0RBUSIER.1960, p. 201) (imagens 215 a 219)*°

A forma arquitetônica tem qualquer coisa da proposta de uma generosa disciplina, que 
você podería confundir com a Matemática, ou a Geometria, a regularidade do volume, o 
tamanho exato das distâncias entre uma coisa e outra, as alturas, a frequência do longe 
e perto de uma figuraf..]
Então, às vezes, o exato criador não é um homem que faz as coisas porque alguma idéia 
estoura na cabeça, mas é porque ele tem uma visão crítica em relação a cada tipo 
de espaço, como é que tem que funcionar, e você imprime o teu juízo crítico 
em relação a tudo aquilo: nas alturas, nas bases, na história do teu povo, nas 
idiossincrasias dele, nas proporções que são características e que o povo mais gostaj...] 
(ARTIGAS, 1984, p. 8-9)

j \
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Educar o pensamento.
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ou as experiências lidas ou imaginadas, indicamos os

lãfe: '' V
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H Do rigor presente no diagrama à liberdade das possíveis intervenções futuras. 
Respostas distintas oriundas de uma mesma matriz.

Herman Hertzberger fundamenta suas aulas sobre a geração de idéias no que ele denomina 
"memória associativa" (imagens 227 a 230).

Herman van Bergeijk ao observar os cadernos de Hertzberger (1998, p.19-20) comenta que o 
autor não tem a intenção de criar coisas novas mas executá-las de uma forma diferente:

Estes diagramas não acontecem só nos desenhos sobre o papel, mas nas lousas, nas anotações 
escritas dentro dos cadernos e em qualquer outro suporte, (imagens 220 a 223)4Z

Não se trata apenas de selecionar certos traços do diagrama, mas é mister voltar por 
diversas vezes a outros traços [...] A técnica toda está em saber utilizar abstrações 
convenientes; uma transformação operada do diagrama pela qual os traços característicos 
venham a aparecer noutro diagrama como coisas[...] 
(PEIRCE, 1974, p.50-51-grifo do autor)

[...] ele sempre parte de um conhecido e comprovado diagrama conceituai e então 
transforma este passo a passo em um esquema diferente. Esta pesquisa meticulosa nunca 
dá origem a mudanças dramáticas mas certamente confere à sua obra um forte sentido 
de coerência e desenvolvimento progressivo.

Começando com exemplos apropriados e logo passando a outros, percebe-se que o diagrama 
em sua individualidade não é o que interessa ao pensamento [...] na passagem contínua 
dos diagramas, o intérprete da argumentação vê algo que é de natureza geral e que 
constitui uma dificuldade para a teoria da visão.
(PEIRCE, 1974, p.48- grifo do autor)

[...] aí já passa a ser a minha missão, que eu cumpro com muito zelo, que é a missão de 
educar que a escola tem. Educar quem vai lá e quem lá se apresentou para ser um 
arquiteto. Eu sou muito a favor deste tipo de ponto de vista que a um arquiteto pouco se 
ensina, mas muito se educa.
É como se você criasse pelos para poder assimilar o pensar arquitetônico até o nível da 
criatividade. (ARTIGAS, 1984 , p.8)
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Os arquitetos ( e não apenas eles) têm o hábito de ocultar suas fontes de inspiração e até 
mesmo de tentar sublimá-las - como se isto fosse possível. Mas, ao fazê-lo, o processo de 
projetar se torna nebuloso ao passo que, se revelarmos o que nos moveu a estimular em 
primeiro lugar, podemos explicar a nós mesmos e motivar nossas decisões.
0 objetivo de minhas "lições" sempre foi estimular os estudantes, despertar neles uma 
mentalidade arquitetônica que pudesse capacitá-los a fazer seu próprio trabalho.
(HERTZBERGER, 1999, p. 5)

O dr

A elaboração do diagrama prescinde de continuidade pois o percurso requer espelhamento em 
outros exemplos, analogias com elementos, na forma ou no conceito, que se tornam 
afins.(imagem 224 a 226).

Para Vilanova Artigas, o projeto se faz a partir do ideário do arquiteto; entretanto o 
conhecimento necessário para elabora essa mentalidade,

42. Sobre a caracterização do diagrama e a utilização das figuras diagramáticas oara □
2.276-277 e 3.418-419 dos Collected Papers (PEIRCE, 1978) Somáticas para entender o estado dos pensamentos
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LIÇÃO N° 1 ; ARTICULAR ( desmontar / montar/ remontar)

LIÇÃO N° 2 : TRANSITAR ( interior X exterior: experimentar)
224 HH

LIÇÃO N° 3: TRAMAR ( associar / refletir /construir)
227 HH

LIÇÃO N° 4 : CONVIDAR :"Decifra-me ou devoro-te"

LIÇÃO N° 5 : REGER ( abertura / ritmo / sustenido)
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Elegemos para concluir este trabalho 5 lições de arquitetura que se originaram nos desenhos 
analisados por nós e que se encontram presentes nos espaços que seus autores imaginaram, 
diagramaram, arquitetaram.
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0 pensar arquitetônico (Artigas), uma revelação da mentalidade arquitetônica para o 
próprio arquiteto (Hertzberger), uma forma de compreender a si mesmo (Abrahão), uma 
semente de germinação que sai "de dentro para fora" (Le Corbusier), um discurso do que 
se quer ser (Paulo Mendes).
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articular - unir, juntar, vincular, pronunciar, compor, montar.



A-R-T-I-C-U-L-A-R ( desmontar/ montar/ remontar)

Desmontar e remontar

Os edifícios projetados pelo arquiteto para as unidades do SENAC-Tatuapé (1984/85) e SENAC- 
Jundiaí (1988) exemplificam a questão de forma exemplar.

A elaboração de uma estrutura modular capaz de corresponder ao programa, "uma caracterização 
espacial que não se vê, mas se sente" (SANOVICZ, 1997, p.157), o uso de materiais e elementos 
comuns ao cotidiano.

Com o raciocínio de um designer, Abrahão transferiu à produção do espaço as preocupações que 
qualificavam sua produção de objetos:

[...Jcomeçamos a levar a idéia do design para a edificação. E o primeiro momento em que 
conseguimos fazer com que um novo tipo de caixilho fosse um produto seriado, foi no 
projeto para um edifício residencial em Higienópolis , São Paulo. Outra experiência 
importante foi quando, mais tarde, no início dos anos 70 (época do “milagre econômico") 
tive a oportunidade de projetar um edifício modular com planta única, para ser reproduzido 
em pequena sériej...](SANOVICZ, 1997, p. 147)

Elaborei um resumo histórico da arquitetura em nosso país, e o que levou à formação da 
FAU-USP, possibilitando aos alunos compreender a origem da nossa escola e os mestres que 
nos formaram. A exposição do trabalho, organizada de uma forma cronológica e por 
temática, evidenciou três aspectos que despertaram a curiosidade dos alunos nos debates 
que se seguiram: o prímeiro(...)nós, arquitetos brasileiros, trabalhamos na maior parte das 
vezes com o vazio, com a linha do horizonte como referência. (...) o segundo, é como 
resolvemos os problemas de clima, com soluções naturais, ventilação, pergolados, 
varandas, sem uso de complexos mecanismos energéticos; o terceiro são as soluções de 
integração de espaços e simplificação de desenho: "Se podemos usar uma linha, não 
usamos duas" - na tradição "miesiana".[...] (SANOVICZ, 1997,p.l83)

Na definição de "montagem" do cineasta Sergei Eisenstein (19o i, p. 135-191)) o procedimento 
que justapõe dois elementos, estabelecendo entre eles uma interdependência única e 
circunstancial:

São projetos em que identificamos dois conceitos usados por Abrahão em outras obras: a "planta 
miesiana", sobre a qual é possível distribuir "os espaços de maneira solta para se atender ao 
programa de necessidade" e a “arquitetura sem grande retórica", onde prevalece a "economia de 
meios" (SANOVICZ, 1997, p. 157)

[...] dois planos quaisquer, uma vez colados, combinam-se infalivelmente numa nova 
representação, proveniente desta justaposição como uma qualidade nova.

Espaços definidos por recursos que permitem a individualização das partes componentes e sua 
reorganização em uma outra composição, dada a adaptabilidade de suas estruturas, concisas e 
essenciais.
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Em seminário apresentado no Politécnico de Milão, em 1990, o professor convidado Abrahão 
Sanovicz resume as características de sua arquitetura: racionalização, flexibilidade e 
simplicidade.



Os comentários gerais que são feitos a respeito de um edifício valem também para o outro. 231 HH
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Os corredores definidos pela colocação de divisórias que conduzem às salas de aula e 
laboratórios apresentam soluções semelhantes para a instalação de luminárias entre as vigas e 
para o sistema de ventilação proposto para estes espaços. Através das grelhas dispostas no 
espaçamento entre as vigas do corredor é estabelecida a comunicação com as grelhas colocadas

Nos desenhos das fachadas laterais, os dois edifícios tem uma empena estreita e cega, voltada 
para as avenidas movimentadas circunvizinhas; na fachada frontal ambos apresentam a 
declarada preferência pela horizontalidade e pela disposição contínua e ritmada dos generosos 
caixilhos, com grandes áreas de vidro e abertura basculante. (imagens 233 2 234).

Como em um quebra-cabeças onde o contorno das peças possa sugerir diferentes posições de 
encaixe, articulações intercambiáveis oferecem alternativas para a elaboração com resultados 
variáveis.(imagens 231 e 232).

Os projetos desenvolvidos por Abrahão para as Escolas Técnico-Profissionalizantes do SENAC , 
Tatuapé e Jundiai, revelam o critério da articulação de espaços, privilegiando, promovendo 
possibilidades de intervenção nas disposições inicialmente previstas, e condicionando esta 
relação entre os ambientes a recursos projetuais que tiram proveito das condições naturais de 
insolação, ventilação e da própria topografia do terreno.

Um jogo cuja essência é o movimento e que objetiva estudar estrategicamente as possibilidades 
de encadeamento de cada peça para obter as mudanças desejadas. Ou prevê-las.

“A planta é deixada, assim, totalmente livre para ser trabalhada diferentemente a cada 
pavimento". (SANOVICZ, 1992, p. 43)

"[...] Um prisma, retangular, marcadamente horízontalj...] Com brise ao longo de toda 
caixilharia".(SAWMCL, 1992 , p. 42)

[...] a ventilação permanente se dá através de um pequeno recuo da caixilho ria, criando 
entradas de ar horizontais ao longo das fachadas longitudinais. As divisórias paralelas a 
essas fachadas interrompem-se para formar chicanas de maneira a garantir a passagem de 
ar e impedir a de som" (SANOVICZ, 1992, p. 43)

"[...] a fachada norte constitui-se em uma empena cega, evitando o alto nível de ruído da 
avenida”. (SANOVICZ, 1992, p. 43)

[...] a justaposição de dois fragmentos de filme se assemelha mais ao seu produto do que 
à sua soma. Assemelha-se ao produto e não à sua soma - na medida em que o resultado 
da justaposição difere sempre qualitativamente ( calculado em expoentes , se assim 
preferir) de cada um dos componentes considerados à partej...]
(EISENSTEIN, 1961,p.l37 - 138- grifo do autor)

Esta particularidade não pertence em exclusivo ao cinema. Encontra-se, necessariamente, 
o mesmo fenômeno em todos os casos em que sejam justapostos dois fatos, dois processos, 
dois objetos [...]
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nas paredes internas das salas de aula, próximo ao teto, (imagens 235 e 236)
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[...] experiências em que se observa articulações, divisões interiores e estruturas, referência 
de idéias que se elaboram de forma controlada até adquirir vida própria (p. 33).

No edifício do SENAC-Tatuapé, o elemento que centraliza as relações de articulação propostas 
pelo arquiteto é a escada que comunica os pavimentos e que se apresenta refletida na imagem 
impressa na parede .(imagem 243)

Os brises contínuos em alumínio filtram a luz e criam texturas ilusórias (imagens 237 e 238), 
com seu reflexo sobre as grandes superfícies de vidro, através das quais também a paisagem ora 
transparece (imagens 239 e 240), ora se reflete estabelecendo uma simbiose entre o edifício e 
o lugar em que estâ implantado (imagem 241 e 242)

[...] a preferência pela leveza de formas e os planos sobrepostos através de aberturas e 
transições(p.38)

[...] a preferência por estruturas aparentemente rígidas, cuja sobrevivência é garantida por 
mecanismos internos, responsáveis por sua adaptação às transformações do meio e pelo 
desempenho de sua função (p. 53)
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[...] eu, enquanto  observo,  observo-me,  observando-me  (p. 59)

No edifício do SENAC-Jundiaí o elemento articulador é o jardim central.
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a complementaridade dos elementos articulados que permitem a transição entre o interior e o 
exterior a partir de um movimento contínuo(p.)

Sob o olhar curioso daquele que concebeu o espaço, as mãos manipulam ábaco, teclas, tubos de 
ensaio, agulhas, pincéis, prensas, máquinas de costura, tesouras e letras ou números. Pensa-se 
o ensino daquelas atividades como testemunhar e provocar experiências, (imagens 247 e 248)

Reminiscências da história local do lugar de implantação dos edifícios estão nos elementos 
tridimensionais e nos painéis bidimensionais presentes nestas obras desde sua inauguração: 
alusões à presença indígena na denominação Tatuapé ( imagens 240 e 250); elementos do 
repertório ferroviário em Jundiaí .(imagens 251 e 252)

As aberturas eventuais sinalizam informações do espaço exterior e resgatam seus ocasionais 
personagens. Semelhante aos quadros de Escher as amarras dos perfis metálicos distribuem-se 
planos simultaneamente visíveis, e tramam envolver seus usuários, (imagens 245).

Montar: juntar partes par obter o todo;
Desmontar: separar partes para entender o todo;
Remontar: articular as partes para transformar o todo.

Deslocando-se entre seus patamares é possivel acompanhar a linha solta do corrimão que se 
prende ao piso apenas por pontos laterais ao degrau, recurso que privilegia sua leveza e 
deslocamento no ar .(imagem 244)

■!
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Difícil de ser acessado, uma vez que nele foi mantido o desnível natural do terreno, sua presença 
é detectada através de qualquer janela das salas de aula, da escada, ou do saguão. ( imagem 
246)

!

As articulações que coordenam o acontecimento do espaço concebido para estes dois edifícios 
não se fundamentam apenas em princípios exclusivamente construtivos, racionais e modulados, 
mas dependem também de relações despertadas, sensações percebidas por qualquer um dos 
sentidos daquele que frequenta estes edifícios.

0 programa do edifício, abrangendo salas de aula, instalações para administração, 
depósitos e um auditório, está organizado em dois blocos distintos, voltados para uma área 
central ajardinada, ligados entre si por um terceiro volume destinado á circulação. Os 
espaços são articulados de maneira a facilitar a movimentação de deficientes físicos, uma 
das principais exigências do cliente. (WOLF, 1992, p. 47)
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43. Tradução da autora.

L

[...]  com  um  procedimento  exato  e controlado,  o instrumento  escolhido  grava  cirurgicamente  
traços,  sinais  e texturas  na superfície  de uma folha  de papel. Com um gesto  cauteloso  e 
obstinado,  desdobram-se  os contornos  de um espaço  à procura  de formas(p.  63)

0 princípio estrutural que evidencia as escolas deve ser resumido em 20 pontos de 
interseção mostrados abaixo. Cada uma destas soluções é derivada de uma mesma raiz, 
como se fosse a conjugação de um verbo, e juntas elas constituem uma gramática: a 
construção como ordem arquitetônica.

Essa sala é dividida como um Mondrían: um trecho é azul, um pedaço branco, um amarelo 
e um risco preto. A escada é de cimento preto. São ladrílhos de cimento encerado. A sala 
de jantar é azul. Pode-se sentar no sofá dentro do branco e a entrada é um quadrado 
vermelho que encaixa no conjunto. Tudo está ligado a este ideário em relação ao espaço 
e à apropriação de cada usuário segundo seu julgamento sobre a visualidade, e não à 
limitação das paredes". (ARTIGAS, 1997, p. 73)(imagem253)

05 desenhos são mostrados em seqüência aleatóría, e são classificados segundo várias 
interpretações, como : interior e exteríor, esqueleto ou preenchimento com tijolo; peitoris, 
componentes de aço, balanço normal ou aumentado, vigas cruzadas ou conexões em T. 
f...)(HERTZBERGER, p. 24) (imagem 255)

Devemos articular as coisas para tomá-las menores, isto é, não fazê-las maiores do que o 
necessário, e mais administráveis. E como a articulação aumenta a aplicabilidade, o espaço 
se expande simultaneamente. Portanto, o que fazemos tem de se tornar menor e ao mesmo 
tempo maior; suficientemente pequeno para que possa ser usado e suficientemente 
grande para que ofereça o máximo de uso potencial. A articulação conduz, portanto, “ã 
expansão da capacidade", e, assim, a um rendimento maior do material disponível 
(HERTZBERGER, 1999, p. 194)« (imagem 254)

[...] dimensões precisamente adaptadas às funções individuais permitem a máxima 
exploração do espaço. 0 arranjo é prático e espacialmente econômico 
(HERTZBERGER, 1999)
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transitar- fazer caminho; passar, andar, mover-se, percorrer, trilhar.
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continuidade dos espaços, porém de espaços que

apresenta situações
■ I I -—„

indivíduo inserido nestes ambientes,

,JÍ

257 PMR

259 PMR258 PMR

edifício jâ é concebido para promover

256 PMR

l

pavimentos articulados por rampas 
simultaneamente, ao som da chuva ou

í
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TRaNsiTaR (interior X exterior: experimentar)

*—- 
tema da relação entre arte e ciência, inauguração e fabrícacãn ' ° Pr°Jet° °d°t0U ° 
Do ponto de vista espacial, a densidade do cidade
uma especialidade urbana que se compõe de uma "uc^H C°m° 5U9eStS° de

continuidade dos espaços, porem de espaços que se transformam. Sua transformação 
elmvm a necessidade de muros e portas, bloqueios ou fronteiras, pois rea£uma

- - -—

Nas opções de trânsito e permanência que se oferece ao indivíduo inserido nestes ambientes, 
parte das intervenções se dão no intervalo em que dialogam o interior e o exterior. Enquanto os 
sentidos, aguçados por estímulos, tentam desvendar a origem dos fachos de luz natural, das 
correntes de ar ou de ruídos familiares, o espaço recebe informações e qualifica-se das escolhas 
advindas destas investigações.

0 deslocamento dos usuários nos projetos dos cinco arquitetos citados 
inesperadas e provoca variadas composições.

A poética do espaço da casa atemporal, uma casa irresistível como lugar, construção e paisagem 
e cenário a um só tempo. Lúdica e sensual como um castelo. Madura e infantil, masculina e 
feminina.

Não para pessoa determinada, mas que exija personagens.
(ROCHA, 1986, p. 32) (imagem 258)

0 termo oriundo da palavra grega "tropos" caracteriza adequadamente estes desvios e mudanças, 
estas afinidades que se estabelecem entre o espaçe interior que se transforma em função dos 

sinais exteriores.

Primeiro porque o edifício jâ é concebido para Pr°^°'/er “XdaTpared^TpisoÍ em

e o espaço exterior, através de seus vaos, caixilhos, ra p , 
níveis distintos.

em que desfilam personagens, cores e luzes contínua e 
i do vento, manifestações da natureza ou do ruído, vozes 

e passos, produzidos por seus próprios usuários (p.) (imagem ^59)

0 deslocamento provocado por estas orientações, ocasionadas pela ação de um estímulo ext®' ° 
, é tão ou mais essencial, nestes casos, que o deslocamento físico pelo espaço arqurtetomeo, 

considerado isoladamente.

Devido a forma como definem no edifício elementos capazes de estabelecer relações com o 
espaço exterior, estes arquitetos enaltecem movimentos não necessariamente físicos mas que se 
assemelham a um tropismo, reações de aproximação ou de afastamento de um organismo em 
relação à fonte de um estímulo.
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[...] dentro  e fora  que podem  ser  fora  e dentro(p.  41)

260 PMR

261 W

[...] De dentro  para  fora.  0 valor  de todas  as coisas  repousa  em seu propósito,  na semente  
de germinação  [...]
Por  meios  divergentes  nós  atingimos  o centro,  (p. 50)

Caminhar por estes espaços significa submeter-se a uma série de experiências simultâneas, 
interiores e exteriores, que se mesclam continuamente; significa participar e compor este espaço 
como dado nele percebido, como parte dele integrante, como um agente, uma informação para 
quem experimenta este edifício de fora para dentro, e de dentro para fora.

[...] espaços  vazios,  translúcidos  e percebidos  a partir  de seu contorno,  ele mesmo  um ato  
inaugural  das relações  que estão  fora  dele e que se formam,  internamente,  a partir  dele (p. 
58) (imagem  262)

Surge assim uma idéia de estrutura para manter essas coisas no espaço. Uma visão 
tectônica da fabricação disso, ou seja, uma idéia de largos vazios. Fizemos então uma 
estrutura ancorada em dois grandes pilares -paredes, que são pilares decompostos, como 
dois castelos. Interessante desde já, imaginando que dentro da loja cria também um 
vazio[...] A estrutura secundária que aparece é a estrutura desta fachada que fizemos com 
treliças metálicas de grande porte ancoradas nos dois castelos, no sentido 
longitudinal)...]Para o exterior transforma-se num espessura zero que recebe o cristal da 
vitrine, ou seja, a vitrine resulta realmente suspensa no ar. (ROCHA, apud MILHEIROS, Ana 
Vaz, 2000, p. 93)(imagem 263)

Você vê que nesta relação que faz o interior e o exterior, eu tinha um programa para por 
lá dentro muito ambicioso. Agora, o que resulta, o que fica para fora, tem a dignidade do 
programa. É essa a dialética do arquiteto. (ARTIGAS, 1984, p. 19)

Trazer o mundo exterior para dentro.
[...] Para nós, a história da visão é tão importante quanto a do abrigo. E com isso 
queremos dizer, além de ter uma visão do outro, ter uma visão do mundo exterior. Assim 
como influenciam as relações pessoais, as relações espaciais também determinam a 
maneira como nos relacionamos com o ambiente. Mas em vez de manter a oposição 
interior-exterior como contraste fundamental, sabemos, no século XX, que interior e exterior 
são conceitos relativos, que dependem de onde nós estamos e da direção para a qual 
olhamos (HERTZBERGER, 1999, p. 216)

[...] Um jogo  cuja essência  é o movimento  e que objetiva  estudar  estrategicamente as 
possibilidades  de encadeamento  de cada peça para obter  as mudanças desejadas. Ou preve- 
las. (AR�ICULAR,  p. 54)

I

[...] formas  fechadas  prestes  a se abrir(...)Pontos  de apoio que tocam  suavemente  a 
superfície  e expõe vazios para que o olhar  possa penetrar,  com curiosidade,  espaço  
adentrofp.  65) (imagens  260 e 261)

[...]  sombras  e linhas  decorrentes  de filtros  imaginários  que texturízam  as superficies  e as 
individualiza]...]  Passagens cuja demarcação  é sutil,  ritmo  que se estabelece  no 
deslocamento  do olhar  que  percorre  a imagem(p.  38) (imagem  264)

E, além disso, porque o deslocamento físico, neste caso, nunca é um acontecimento que se 
restringe apenas à ação de vencer determinada distância através de um percurso.

■
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267 PMR

268 PMR

Sempre achei que a obra que eu fazia não era para ser olhada do lado de fora, mas era 
para ser um espetáculo para quem desfruta dela e fiquei um pouco surpreso por ter ganho 
o prêmio Auguste Perret porque eu nuca podería imaginar que os homens do congresso da 
UIA, no Cairo, pudessem perceber que tratei os pontos de apoio das minhas obras de uma 
maneira especifica e original. Isso me agradou, de certa maneira, porque é como quem 
tivesse deixado uma marca na relação que sempre me comoveu: colocar sua obra na 
paisagem, com certo respeito pela maneira como ela "senta no chão", como ela se 
equilibra, como ela exprime, através dessa leveza, essa dialética entre fazer e a dificuldade 
de realizar (ARTIGAS, 1997, p. 33) (imagens 269)

Uma casa que pareça muito antiga, para impor sua modernidade. Que diga do seu poder 
ser por dentro e ser por fora, sonora. Diuma e notuma, aberta, submersa na atmosfera. 
Como uma nave mágica feita com pedras( Magritte - Les idées claires). (ROCHA, 1986, p. 
32) (imagens 265 a 268)

[...] 0 espaço  é contínuo,  a forma  deve se inserir,  como  espaço  da civilização,  no espaço  da 
natureza  [...] A casa como  volume  erigido  sobre  pilares  (pilotis),  de maneira  que se possa  
circular  por  debaixo  dela [...] a cidade  que entra nas vias internas  dos edifícios  (LE 
CORBUSIER)
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tramar - passar (a trama) por entre os fios da urdidura, urdir, tecer, entretecer, entrelaçar, armar, maquinar, promover, enredar, intrigar.
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TRAMAR ( construir / associar/ refletir)

flttuX a meditação °enecessários paro que a prece, 

homens. Ero uma questão de hospedar frades e dar a eles silèndoe pa^^esLL^^ 

nossa vida  nos dias de hoje Com este silêncio, os frades...agradama Deus Este 
monasteno de concreto bruto e um trabalho de amor. Ele não se exibe- é a partirão interior 
que ele vive. No intenor  o essencial acontece. p • menor
(CORBUSIER apud CURTIS, 1986, p. 186) (imagem 270)

Aproximar idéias, entrelaçá-las, experimentar as possibilidades deste resultado num suporte que 
se imagina possível. (imagens 271 e 272) H
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[...]  planos  grafitados  em direções,  texturas  e sombreamentos  distintosfp.  38) (imagem  277)

275 HH274 HH

Maquinando estratégias, constrói planos. Planejando ações, arquiteta espaços.

0941

[...]  a natureza  não se deterâ  à soleira,  entrará  na casa (...)
os apartamentos  não estratificados  e sim  encaixados  uns  nos  outros  em múltiplos  níveis;  os 
jardins  nas  sacadas,  a natureza  que entra  na construção  (p. 31)

[...]reações de aproximação ou de afastamento de um organismo em relação à fonte de um 
estímulo.(p. 87)

"A  necessidade de uma grande flexibilidade levou à modulação que permite acomodar 
satisfatoriamente famílias de diferente número de membros e de poder aquisitivo 
desigual"(SAN3VíCl, 1997, p. 9) (imagem 276)

Nos resultados obtidos com a passagem dos procedimentos arquitetônicos entre as malhas da 
grelha, obeserva-se idéias concorrentes em processo de organização onde a trama expõe sua 
imagem.

[...] as aberturas  eventuais  sinalizam  informações  do espaço exterior e resgatam seus
eventuais  personagens  [...] (AR�ICULAR,  p.82)
[...]  a árvore,  imagem  de uma construção  total  (p. 29)
[...] movimentos  [...] cruzamentos  (...) ramificações  (p.29)

Propõe soluções.
Ao articular idéias, passeando de câ para lá e de lá para cá, a trama se transforma em ardil, 
artimanha.

Desenhos inquisitivos esquadrinham o papel, diagramas elaboram urdiduras, idéias tramam 
formas. (imagem274 e 275).

Adquire pigmentos, espessura, intervalos e superfícies. Exibe sombras e luzes, cores e texturas, 
transparências e volumes. (imagens 278 e 279).

[...] o desenho de arquitetura (...) depende da sua habilidade em "comunicar", para 
transmitir uma idéia de espaço ou uma idéia do uso do espaço para si próprio ou para os 
outros. É um veículo investigativof..] (HERTZBERGER, 1999).

44. Tradução da autora.
45. Tradução da autora.

“ 0 lado de dentro e o lado de fora devem alimentar um ao outro, devem informar um ao 
outro". (HERTZBERGER apud BERGEIJK, 1998, p. 18)45(imagens 280)

Pelo pensamento associativo nós podemos gerar novas formas que estão em si mesmas 
relacionadas à história. A história é a "casa da nossa juventude", o "reservatório das coisas 
que não queremos esquecer", "o contêiner dos valores" e a "pedra de toque do que 
estamos fazendo". Mas devemos ir além. Os eventos registrados, as situações observadas 
devem surgir e estimular conhecimento. Eles devem ser libertados da interpretação 
tradicional e devem tomar possível uma interação entre planos associativos diferentes. Eles 
devem ser parte de um "pensamento selvagem" ( pensée sauvage) que não é determinado 
por uma lógica definida, aparentemente clara, mas que é, obviamente, estruturado de 
acordo com leis </e/?nrdos.(HERTZBERGER apud BERGEIJK,1998, p.17)44
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[...] ensaios  destinados  a dar  formas  à idéia  que  se quer  "olhar  com  as mãos"(p.  59)

i

281 LDV

46. Tradução da autora.

I

Sou de uma geração que procurou soluções para todos os problemas. No meu tempo era 
possível ser meio enciclopedista, entregar-se individualmente à tarefa de pensar essas 
questões. Podem ter me condenado, me chamado de sonhador, de comunista, mas foi nisso 
que gastei os melhores anos de minha vida. Sei que fiz uma poesia desse processo todo. 
Fiz uma imensa poética. Dos primeiros aos últimos versos" (ARTIGAS, 1997, p. 33)

A verdade não repousa em extremos
Ela flutua entre duas margens ,
Um fio de água lento, riacho,
Ou um rio vigoroso, torrencial,
Ela se transforma todos os dias (CORBUSIER apud PALMES, 1960, p. 305)46

Essa sinfonia de raciocínios que contemplam a ponta do conhecimento, contemplam 
também usos, costumes e configuram as cidades, deste modo é a essência da questão da 
arquitetura que, na dureza da técnica, da ciência, da mecânica indispensável para que tudo 
aquilo fique em pé, as construções, faz com que também um projeto flua pela poesia, pela 
históría e, num certo sentido, por todos os campos do conhecimento fazendo com que a 
nossa escola na universidade seja estimulante e indispensável. (ROCHA, 1998, p. 15)

"Ninguém pode imaginar o que o outro está pensando; o pensamento só pode se 
manifestar na linguagem, e linguagem exige técnica". (ROCHA, 2002 , entrevista).

Leonardo desenhou como técnico e desenhou como artista. Procurou uma composição onde 
nada fosse arbitrário. Em seus quadros as figuras se inscrevem em formas geométricas 
definidas. Maneira de apropriação do conhecimento científico para informar a sensibilidade 
criadora. Procura da racionalidade. (ARTIGAS, 1997, p. 131)(imagem 281)

"Não fomos discípulos de Artigas, fomos seus alunosj...] 0 aluno absorve e continua a 
linguagem do mestre, enquanto o discípulo a absorve e a reelabora".
(SANOVICZ, 1997, p. 181)

“A obra artística críada, que foi produto do pensar, assume a independência" 
(ARTIGAS, 1997, p.68)

[...] impedir os desenhos do inimigo)...] Portanto, desenho - desígnio: intenção, 
planos)...]
Um século mais tarde o Padre Bluteau registra, no seu magnífico vocabulário português e 
latino : "Dezenhar : - ou dezenha no pensamento. Formar uma idéia, idear. Formam in 
animo designare. Quais as igrejas que dezenhava no pensamento".
(ARTIGAS, 1997, p. 132)
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convidar - convocar, solicitar, atrair, seduzir, incitar, impelir, estimular, excitar, desafiar, oferecer-se, propor-se.
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CONVIDAR : decifra-me ou devoro-te

"A verdade" não existe mais. Dependendo de nossa posição e de nossos objetivos, 
experimentamos uma realidade estratificada, e assim cabe à arquitetura "revelar" mais, 
tomar transparentes, por assim dizer, os diferentes níveis da experiência e, por conseguinte, 
lançar mais luz sobre o funcionamento e a integração das coisas. Seja qual for o significado 
atribuído à experiência do espaço, no século XX ela certamente compreende mais do que 
uma percepção puramente visual. 0 desvendamento pela arte e pela ciência do século XX 

, camadas de significado nunca suspeitadas mudou nossa maneira de ver e, portanto, 
também a nossa maneira de sentir.(HERTZBERGER, 1999, p. 226) 

convidativos, espaços que se oferecem à intervenção, espaços onde ^ntra-se em plena atividade, (imagens 283 a 285).

espaÇ0 para o ensino destas atividades, como testemunhar e provocar experiências, (p.82) 

rte da arquitetura não consiste apenas em fazer coisas belas - nem em fazer coisas
, mas em fazer ambas ao mesmo tempo - como um alfaiate que faz roupas bonitas e UK1 servem E, se possível, roupas que todos possam usar, não apenas o Imperador.
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287 HH[...] a revelação da forma pressupõe a surpresa do olhar reflexivo, curioso e aprendiz (p.64)

286 HH

Formas que despertam dúvidas, formas que exigem respostas: múltiplos usos, funções provisórias 
sobrepondo-se às aparentemente definitivas: peitoris que viram bancadas, bancos que viram 
mesas, superfícies para se deitar, degraus que convidam o corpo a se ajustar à sua necessidade 
passageira, (imagens 286 e 287)

Formas que dispensam explicações e oferecem sugestões para necessidades ante-vistas, pré- 
vistas pelo arquiteto às voltas com os pensamentos com que elabora sua idéia de espaço.

Formas que se deformam em desvios ocasionais, (imagens 288)
Formas intrigantes e incomuns.( imagem 289)
Formas que se transformam.

Estímulos: para transitar ou "assentar", para observar ou exibir, para responder espontaneamente 
ou refletir aguçando os sentidos.

"Irregularidades", tais como diferenças de nível, ocorrem em toda parte, e, em vez de nos 
esforçarmos em minimizá-las deveriamos, ao contrário, nos concentrarmos em articulá-las 
tão conscientemente que possam ser exploradas ao máximo. Parapeito, balaustradas, 
pilares e canaletas são formas de articulação e representam maiores possibilidades de 
conexão. Podem ser usados como elementos primitivos daquilo que poderiamos chamar a 
gramática básica da arquitetura. E ao aparecerem, como de fato aparecem, em formas e 
tamanhos diferentes, constituem um estímulo constante para o uso na vida 
cotidiana.(HERTZBERGER, 1999, p. 147).

Tudo o que projetamos deve ser adequado a cada situação que surja; em outras palavras, 
não deve ser apenas confortável mas também estimulante - e é esta adequação 
fundamental e ativa, que eu gostaría de designar como "forma convidativa": a forma que 
possui mais afinidade com as pessoas" (HERTZBERGER, 1999, p. 174)

A extensão do espaço usável mediante acréscimo de planos extras horizontais ( informais) 
representa a recompensa pela explicitação do que era um requisito implícito)...] o 
essencial aqui é o compromisso do projetista ou do arquiteto ( em geral, em particular) de 
criar este valor adicionado onde for possível, pois os usuários transformarão esses dados 
adicionais em novas vantagens)...] Um pré-requisito para criar a forma convidativa é a 
empatia, a qualidade que faz com que a hospitalidade consista em antecipar os desejos 
dos convidados (HERTZBERGER, 1999, p. 188)

[...]a gente faz e eles explicam, não é? Se a gente quiser explicar tudo também, acaba 
não fazendo nada, perde mais tempo explicando que fazendo, então o melhor é ir fazendo, 
depois se vê o que acontece. Também não acho ruim, é importante ter gente que faça como 
gente que explique. Então, esse é o tal do problema do design nacional. Depois que ele 
surgir, vamos descobrir o que informou essas coisas e elaborar um corpo de doutrina]...] 
Não se joga a história pela janela. (SANOVICZ, 1997, p. 151)

I

[...] Caminhar per estes espaços significa submeter-se a uma série de experiências 
simultâneas, interiores e exteriores, que se mesclam continuamente; significa participar e 
compor este espaçe ccrnc dade nele percebido, como parte dele integrante, como um agente, 
uma informação pare quem experimenta este edifício de fora para dentro, e de dentro para 
fora. (TRAÍÍSHAP., p.88)



[...] a mínima intervenção produz máximos efeitos(p.61)

[...] é a partir do interior que ele vive. No interior o essencial acontece (p.93)

288 AS

Invenção, produção de idéia, resposta.289 PMR

Paredes que respiram, , que transpiram, que espiam.
Espionam.
Estruturas que articulam, transitam, tramam.
Convidam.
[...] mãos manipulam ábaco, teclas, tubos de ensaio, agulhas, pincéis. (ARTICULAR, p. 82)

Em seu aspecto construtivo, as torres foram imaginadas de maneira a explorar a 
translucidez que os pequenos furos de amarração das fôrmas, no concreto, podem oferecer. 
Para tanto, seria necessário dosar a permeabilidade do concreto armado, construí-lo com 
uma densidade de vazios que ainda permitisse que o material desempenhasse sua 
capacidade mecânica. Seriam, portanto, “paredes que respiram". Imaginou-se, assim, uma 
incorporação do brise-soleil, ou do muxarabi, ao próprío corpo do edifício, como uma pele. 
As paredes, por fora, constituiríam, respectivamente, um cilindro e um prisma permeável, 
fechados por dentro com volumes similares de cristal, que garantiram a climatização e a 
conservação dos livros. À noite, com a mudança da transparência e brilho, poderiamos 
imaginar que o processo de cristalização estaría ali, se processando. (ROCHA, 2000, p. 30)

0 prédio da FAU, como proposta arquitetônica, defende a tese da continuidade espacial. 
Seus seis pavimentas são ligados por rampas suaves e amplas, em desníveis que procuram 
dar a sensação de um só plano. Há uma interligação física contínua em todo prédio. 0 
espaço é aberto e as divisões e os andares pratícamente não é o secionam, mas, s 
simplesmente lhe dão mais função.
É uma escola de acabamento simples, modesto como convém a uma escola de arquitetos, 
que é também uma laboratório de ensaios. A sensação de generosidade espacial que sua 
estrutura permite, aumenta o grau de convivência, dc encontro, de comunicação. Quem der 
um grito dentro do prédio, sentirá a responsabilidade de haver interferido em todo o 
ambiente. Aí o indivíduo se instrui, se urbaniza, ganha espírito de equipe 
(ARTIGAS, 1997, p. 101- grifo nosso)

[...] no delineamento das cidades, dos edifícios, dos objetos ancorados ou não; na 
configuração de informações dispostas no plano ou tridimensionalmente, é necessário reter 
na consciência a maior quantidade de dados possíveis para resolver cada um dos problemas 
propostos em qualquer das escalas anunciadas)...] (SANOVICZ, 1997, p.115) 
descrever o indizível, contemplar o invisível(p.)

Parapeitos de janelas, prateleiras e pranchas numa sala de aula, todos oferecem 
oportunidades para que as crianças exponham trabalhos manuais, que geralmente não são 
apenas frágeis, mas também numerosos. Esse é o tipo de coisa que toma a criança capaz 
de se apropriar de um espaço, de se sentir à vontade nele (HERTZBERGER, 1999, p.183)

A condição de manifestação artística é uma condição só da espécie humana. Não há 
animal artístico, quer dizer, a idéia de projeção do conhecimento sobre a forma artística, 
é privilégio do homem. É o que o caracteriza. .4 condição de scc existência. Ou seja, é um 
ser que somos nós, que se inventa. 0 homem é uma invenção lírie mesmo f...]Nós nos 
inventamos e nos inventaremos sempre.(ROCHA, 2000, p. 27)
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Imagine um río jamais conhecido que fosse descoberto agora, in natura. Muito bem, pode ser um 
rio bonito, tem lá seus peixes, sua água cristalina, suas areias brilhantes, mas um río que corta 
uma cidade. Um río com seus cais, suas pontes, como o Sena em Paris, é muito mais bonito que 
um río in natura, evidentemente. Um río em que você pode ver um vaporeto vindo de outro país, 
cruzar suas águas, isso é de uma beleza incomensurávelf. J(ROCHA, 2000, p. 29).

Decifra-me,
A cidade existe antes que se a faça (...)
A Natureza pode ser um desastre, um veneno(...)
0 objetivo da arquitetura é reverter o desastre.(ROCHA, 2002, entrevista)

Nas escolas de Hertzberger, nos prédios para o SENAC de Abrahão, na Ronchamp de Le Corbusier, 
nos prédios para a Forma ou para o MUBE de Paulo Mendes da Rocha, no projeto para escolas de 
Artigas, os sinais estão descobertos e dispõem-se a novas descobertas,

Me comove muito o espetáculo: olhar o movimento das pessoas. Você andar é um 
espetáculo, e você tem que caprichar para que a pessoa não se ridicularize de ir de um lado 
para o outro. Vê, a mulher para subir a escada, eu tomo um cuidado imenso para ver como 
a figura dela se valoriza enquanto dança de um lado para outro. Eu tomo um cuidado 
imenso com estes pormenores[...](MTí<jM, 1984, p.18)

“Parece que é um lugar em que a gente se cobre com luz, e depois põe lá dentro uma 
porção de edifícios diferentes para conviver num espaço fechado".(ARTIGAs, 1984, p.15)

"Este prédio acrísola os santos ideais de então: pensei-o como a especialização da 
democracia, em espaços dignos, sem portas de entrada, porque o queria como um templo, 
onde todas as atividades são licitas". (ARTIGAS, 1997, p. 101)

Artigas confessa que a inspiração para a luz que vem do alto na praça central da FAU, "vem 
de teatro. Pode escrever, tem um lado poético nisso que você tem que tolerar".
(ARTIGAS, 1984, p. 6)

A obra arquitetônica para Paulo Mendes da Rocha supera a Natureza pois ele retira dela 
"o que ela nos oferece de melhor e coloca em seu projeto. A natureza sem seus infortúnios 
não é mais natureza. Conclui-se que esta residência é melhor que a Natureza".
(GOUVÉA, 1998)

I

[...]tem um espaço que se caminha e que precisa ser um espetáculo de alguma maneira. 
Subir aquela rampa é o desfruto de uma série de desigualdades ao seu lado, que você, de 
vez em quando acha bonito. É uma promenade, como dizem os franceses.
(ARTIGAS, 1984, p. 19)

o orgânico como acesso ao geométrico, o irregular que leva ao regular(p.) (imagem 290)

É uma “pequena" construção, pendurada pelos extremos, escrita aérea de um mínimo 
museu de cadeiras que lida maravilhosamente com a movimentada Avenida, abrindo o piso 
aéreo ao estacionamento momentãneo(...
(ROCHA, apud MILHEIROS, Ana Vaz, 2000, p. 93),



[...] planejando a fuga em direção ao ponto que lhe oferece outros planos(p.  36)

1
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Até agora, evidentemente, só falamos sobre detalhes, mas há tantos detalhes em cada 
edifício que, juntos, podem ser tão importantes quanto o gesto grandioso na arquitetura 
em sua totalidade. Para nós, um edifício é a soma de todos os pequenos gestos que, como 
os milhares de músculos no corpo de uma bailarina, criam juntos um todo unificado. É esta 
soma total de decisões, desde que tomadas com a consideração adequada e o devido 
cuidado, que podem trazer como resultado uma arquitetura realmente 
hospitaleira.(HERTZBERGER, 1999, p. 214) (imagem 291)
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reger - dirigir, governar,administrar, guiar, ensinar, lecionar, encaminhar, orientar, marcar o andamento, governar-se, dirigir-se, regular se.
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REGER ( abertura / ritmo/ sustenido)

"Amphion, homme tout primitif et barbare, reçoit d'Apollon la lyre. La musique naít sous ses 
doigts. Aux sons de la musique naissante, les pierres se meuvent, s'unissent: 1'Architecture est 
créée." (p.01)

[...] Alterar disposições, submeter o plano livre que sustenta escolhas diversas a novas  
hierarquias, outras prioridades, inéditas solicitações. (�RAMAR,  p. 93)

Um conhecimento que envolve informações de naturezas distintas, um repertório que deve 
evoluir, modificar-se, ampliar-se.

[...] Sei que fiz uma poesia desse processo todo. Fiz uma imensa poética. Dos primeiros aos 
uúltimos versos (ARTIGAS, TRAMAR, p.96)

Fazia-se necessário mostrar que o campo de atuação profissional estava para se ampliar e 
que se devia formar os quadros para enfrentar as tarefas que víamos necessárias: do objeto 
à cidade e à região, passando pelo edifício, suas formas de representação e informação 
para possibilitar uma eficiência de uso[...] 0 corpo docente se ampliou. A abertura de 
atuação significa educar vários tipos de profissional, fosse aquele que passava do geral ao 
particular, se assim o desejasse, fosse aquele que se fixasse num ou outro campo, porém 
sem perder a visão do conjunto e perceber que a sua atuação específica se insere num 
quadro geral. (SANOVICZ, 1997, p.101-103).

"Esse mistério da criatividade talvez você compreenda na música, não é fácil compreenderf...] 
pergunte para um músico o que leva ele a juntar uns acordes, ele jamais explicará para você". 
(ARTIGAS, 1984)

Pontos de fuga capturados na rede de um diagrama.
Dados observados, organizados, articulados.
Notas que transitam pelo pentagrama em busca do som desejado.
Transições, percursos, aberturas. ®

[,..]ê necessário reter na consciência a maior  quantidade  de dados possíveis para resolver 
cada um dos problemas propostos em qualquer das escalas anunciadas. (SANOVICZ, 
CONVIDAR p.101)
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Organizar a entrada de instrumentos, afiná-los, interpretá-los.

Definir aberturas, estabelecer ritmos, no espaço como no pensamento.

295 HH294 HH
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Reger o espaço, concebê-lo, determinar sua flexibilidade e adaptabilidade; dirigi-lo, marcar seus 
andamentos:
Largo, lento; (imagens 292 e 293)
Adagio, à vontade; (imagens 294 e 295)
Andante, natural; (imagens 296 e 297)
Allegro, alegre; (imagens 298 e 299)
Prestíssimo, rápido; (imagens 300 e 301)

[,..]em vez de nos esforçarmos em minimizá-las deveriamos, ao contrário, nos 
concentrarmos em articulá-las tão conscientemente que possam ser exploradas ao
móximo. (HERTZBERGERT, 1999)

[...]Parapeito, balaustradas, pilares e canaletas são formas de articulação e representam 
maiores possibilidades de conexão.(HERTZBERGER, CONVIDAR, p.100)
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ABERTURA

[...]  o olho  começa  a medir  e termina  estonteante,  (p.44) (imagem  303)

K

303 VA

Prepara-se para as surpresas dos acidentes que elevam o tom da próxima nota, que conferem 
sabor ao convite inesperado : sustenido.

[...] conferem  a este pensamento  arquitetônico  inteligibilidade,  através do registro destas 
imagens, gênese das futuras  formas tridimensionais,  cuja qualidade  é justamente 
representar  o percurso  de um ritual  pedagógico  icônico.  (p.27)

[...] um ser  que somos  nós, que se inventa.  0 homem  é uma invenção  dele mesmo  [...]Nós  
nos  inventamos  e nos  inventaremos  sempre.(ROCHA  p. 101)

Esta escola na sua configuração espacial é uma surpreendente e nova geografia que nunca 
havia antes existido no universo e essa dimensão do raciocínio sobre a cidade toda, e esse 
edifício enquanto caso particular, como uma idéia que alimenta o pensamento sempre: que 
há na arquitetura a necessidade, mesmo para o menor particular, de uma configuração de 
totalidade da dimensão humana, da presença humana no universo. Essa mobilização do 
conhecimento para configurar aquilo que queremos saber e dizer é que torna intrigante e 
maravilhoso o que seria um curso de arquitetura. É o que se pretende sempre nesta escola, 
um caminhamento e pouco a pouco configurar e formar uma mentalidade de arquiteto e 
isso foi dito aqui, é uma espécie de lema ou constante nesta escola: não se ensina 
arquitetura mas se educa um arquiteto.{ROCHA, 1998, p, 17 - grifo do original)

Partindo da interpretabílídade como uma característica inerente à forma, chegamos à 
questão de saber o que torna uma forma - na condição de estrutura -interpretável. 
A resposta deve ser: a capacidade de acomodação da forma, poderiamos dizer sua 
"competência", que permite seja preenchida por associações e conduza a uma dependência 
mútua com os usuários.
Assim, o que nos preocupa aqui é o espaço da forma, do mesmo modo como um 
instrumento musical oferece liberdade de ação ao executante.
(HERTZBERGER, 1999, p.150)

"0 artista não aceita o apoio necessário entre a parede e a força da gravidade, esta lhe 
parece um obstáculo que a idéia e o pensamento podem negar cantando".
(ARTIGAS, 1985, p.45)

Ofato de o ângulo de visão se expandir com a abertura de um canto é uma nítida 
vantagem, mas não é a única. Afinal, vãos acrescentados ou se projetando a partir da 
fachada permitem que fiquemos do lado de fora, por assim dizer, tenhamos uma visão da 
rua. Mas, quando esse canto aberto não é um acréscimo, quando o que se abriu foi o 
próprio canto do edifício, o edifício parece mais leve, menos maciço, justamente nos 
pontos em que se podería esperar força. Esta mudança no equilíbrio resulta de um 
deslocamento de ênfase, e torna o ritmo da estrutura aberto no começo e no fim, como 
um tempo fraco em muitas composições musicais.
(HERTZBERGER, 1999, p. 122) (imagem 302)

[...]é  a partir  do interior  que ele vive.  No interior  o essencial  acontece.  
(LE CORBUSIER, �RAMAR,  p. 93)

I

BIT

■I ü



RITMO

■'W

Sj

£ '■ • • ■ ■ .

304 VA

[...] desenhos  provisórios  para registrar  definitivamente  o passível  de transformação:  um  
percurso  que lapida  a matéria  bruta  até obter  sua essência(p.67)

[...]os  sentidos  aguçados  por estímulos  tentam  desvendar  a origem  dos fachos  de luz  
natural,  das correntes  de ar ou de ruídos  familiares.  (�RANSI�AR,  p.87)

[...] um indivíduo  na constante  busca  por uma forma  de manifestar  sua idéia produz  
imagens  hereditárias  de um pensamento  em evolução  (p. 27) (imagem  304)

(...) recriou uma caixa, apoiada nos topos que, no alinhamento da Avenida expõem, 
primeiro que tudo, como um enorme outdoor, o nome da loja, a sua presença, a sua forma, 
o seu desenho culto, seguidamente é já a enorme vitrina, montra, ecrã, o contentor de 
vidro que se mostra a si próprio voltado ao exterior.(DIAS, 2000, p.90)

[...] o diálogo entre os artistas se faz pelos seus projetos. Não será estranho, pois, que no 
desenvolvimento desta proposta, frequentemente lancemos mão de experiências anteriores 
para criar com elas um corpo de doutrina - a teoria segue a práticaj...] (SANOVICZ, 1997, p. 115)

Em tudo que formos construir, devemos tentar não só ir ao encontro das exigências da 
função no sentido estrito, mas também fazer com que o objeto construído possa cumprir 
mais de um propósito, que possa representar tantos papéis quanto possível em benefício 
de diversos usuários individuais .Cada usuário será capaz então de reagir a ela à sua 
própria maneira, interpretando-o de modo pessoal para integrá-lo ao seu ambiente familiar. 
Como as palavras e as frases, as formas dependem do modo como são “lidas" e das 
imagens que são capazes de suscitas para o ''leitor ''. Uma forma pode evocar imagens 
diferentes em pessoas  diferentes e em situações diferentes,  e, deste modo, assumir  um  
significado diferente, e esta experiência  ê a chave  para uma consciência modificadora  da 
forma. Uma consciência que nos tornará capazes de fazer coisas que possam se adaptar 
melhor a mais situações.
A capacidade de absorver significados, e também de abandoná-los sem mudar 
essencialmente, faz da forma um portador potencial de significado- em suma, 
significável[...](HERTlBERGER, 1999, p.151)

"Formas produzem ruído e são silenciosas; algumas falando, outras escutando [...]” (LE 
CORBUSIER apud PALMES, 1960, p. 166)

(,..)Se o espaço é transparente, de certa forma eu convivo em todos os lugares do espaço, 
e o exercício de qualquer atividade do outro só pode existir na medida em que eu assumo 
a responsabilidade por ela também, pode perturbá-lo ou desajustá-lo(...)
(ARTIGAS, apud TELLES, 1962b)

i
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----

Ao formular um conjunto de colunas dentro de uma escola a gente ritma, como uma 
intenção didática, disciplina clara, de certa maneira. Eu posso medir, na ritmação geral, a 
didática que meu colega propõe. Qualquer um de vocês pode. Ao tratar este espaço ele pode 
ser estetizante e abstrato, mas ele pode ser pedagógico e revolucionário.
Certo que a leitura ou a decifração desse processo ao nível da racionalização, talvez 
precisasse ser, ou fosse, menos entendível, mas o "approuch" pelo lado da sensibilidade é 
sempre possível (...)
A minha tese é sobre a arte como forma de conhecimento e a possibilidade de que, mesmo 
através do nosso tratado do objeto arquitetônico, singularmente como artistas, portadores 
de um responsabilidade social, possamos contribuir para aquilo que podería ser projeto 
nacional. (ARTIGAS, apud TELLES,1968b)
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SUSTENIDO

I
AH, o sol fez uma malandragem lá mas eu não pude programar. Um dia o Darcy Ribeiro 
estava lá no auditório da FAU, e tem uma hora da tarde, agora nessa época do inverno, 
em que o sol passa assim por aquela porta e 'bahl", mete o sol na cara de todo mundo 
que está lá dentro. E o Darcy não agüentou e disse: "Você veja, por causa destes raios de 
sol é que daqui a 4 mil anos alguém vai ter que falar do Artigos." 
Mas o sol fez isto de camaradagem. Não fui eu que arrumei isto.
Você sabe, existem coisas casuais na obra da gente, e parece que a casualidade também 
não é boba, ela sabe o que está fazendo. (ARTIGAS, 1984, p. 16)

Deve-se sempre  dizer  o que se vê, porém,  e isto é mais difícil, deve-se sempre ver 
aquilo  que se vê.
É necessário  saber  tudo  ver, prever, etc. e depois, mas acima de tudo, fazê-lo parte 
do imprevisível.  (LE CORBUSIER apud HERVÉ, 1970, p. 95)

Arquitetura ê construção e arte. Arte não tem livro de regulamento que ensine. Nasce 
dentro de cada um e desenvolve-se como conjunto de experiências. Procure um homem que 
possa dar à sua Casa de Saúde, além das características de um hospital eficiente pelo 
perfeito planejamento das diversas sessões, um valor artístico inconfundível.
0 valor artístico é um valor perene, enorme, inestimável. É um valor sem preço e sem 
desgaste. Pelo contrário, aumenta com os anos à proporção que os homens se educam para 
reconhecê-lo. 0 valor artístico subsiste até nas ruínas. Os anos correm e desgastam o 
material, enquanto valorizam o espiritual(..)(AR�IGAS,  1997, p. 52)(imagem 305)

[...] o resultado  da justaposição  difere  sempre  qualitativamente  (calculado  em expoentes,  
se assim  preferir)  de cada um dos  componentes  considerados  à parte  [...] (AR�ICULAR,  p.54)
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63. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
64. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
65. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
66. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
67. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
68. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
69. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
70. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
71. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
72. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
73. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
74. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
75. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
76. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
77. HH - desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
78. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
79. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
80. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
81. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
82. HH - desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
83. HH - desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
84. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
85. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
86. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
87. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
88. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
89. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
90. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
91. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
92. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
93. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
94. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
95. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
96. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
97. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
98. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
99. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK
100. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK e HAUPTMANN, p.42
101. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK e HAUPTMANN,p.112
102. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK e HAUPTMANN,p.168

em 
em 
em

11. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervodo^rauteo P" !

12. PMR - desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
13. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio ‘
14. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio
15. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio
i:.J-—u-J’----------.... ”....................................................  „WJ „ 1U

17. VA - desenho de Vilanova Artigas publicado em FERRAZ 1965 ’ p 17
18. a 21. VA fotos da Residência Elza Berquó (Vilanova Artigas, 1967) da aL
22. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI 1928 -
23. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI^ 1928 - x.LAaaaxxx
24. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CLXXXXIV
25. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CLXXXXV
26. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCIX
27. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em ......... —
28. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em
29. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em
30. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCVII
31. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCVIII
32. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCIX
33. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCIV
34. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCIII
35. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCC
36. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCI
37. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCII
38. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CLXXXI
39. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CCCV
40. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha CLXXXI
41. LDV desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MAN0SCRIFTI, 1928 - prancha CCCXI



do acervo do arquiteto

p. 56 e 57

BERGEIJK e HAUPTMANN, p. 122

155. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do

p.233 e PALMES,, 1969, p. 271
117. LC - desenho de Le Corbusier, publicado em BAKER,1996, p.305

ir aD io em WILLIAN CURTIS. 1987 n isn

104. Foto da Rotonda de Palladio publicada
105. LC - desenhos de Le Corbusier publicados

159.
160.

163.
164.
165.
166.

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

em DARLING, p. 48 e 49
> em DARLING, p. 54 e 55
- BAKER,1996, p.68

156. PMR- objeto do acervo do arquiteto
157. PMR - objeto do acervo do arquiteto
158. PMR- objeto do acervo do arquiteto

PMR- objeto do acervo do arquiteto
PMR- objeto do acervo do arquiteto

161. PMR- objeto do acervo do arquiteto
162. PMR- objeto do acervo do arquiteto

PMR- objeto do acervo do arquiteto 
PMR- objeto do acervo do arquiteto 
PMR- objeto do acervo do arquiteto 
PMR- objeto do acervo do arquiteto

167. PMR- objeto do acervo do arquiteto
168. PMR- objeto do acervo do arquiteto
169. PMR- objeto do acervo do arquiteto
170. PMR- objeto do acervo do arquiteto
171. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
172. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
173. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
174. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
175. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
176. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
177. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
178. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
179. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
180. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
181. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
182. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
183. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
184. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto

PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto 
AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto 
AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto 
AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto 
AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto 
AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto 
AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
PMR - desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto 
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha publicado em ROCHA, 1998
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha publicado em ROCHA, 1998
PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha publicado em ROCHA, 1998
LC - desenho de Le Corbusier publicado em PETIT, 1968 
LC- desenho de Le Corbusier publicado em PETIT, 1968
HH - desenhos de Herman Hertzberger publicados em BERGEIJK, p. 28, p. 166 .
HH- - desenhos de Herman Hertzberger publicados em BERGEIJK, p.2O3

207. VA- desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
208. VA- desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
209. VA- desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
210. VA- desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
211. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
212. LC - desenho de Le Corbusier publicado em BOESIGER, 1970

.........
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106. LC - desenhos de Le Corbusier publicado em BAKER 1996 n 75
107. LC - foto do Pavilhão de UEsprit Nouveau, publicado em DARI TNC n «
108. LC - foto da Umté D'Habitation, publicado e- T‘- ARLING- P- 32
109. LC - foto dos interiores do Unité, publicado
110. LC - desenho de Le Corbusier, publicado em
111. LC - desenho de Le Corbusier, publicado em
112. LC - desenho de Le Corbusier publicado em
113. LC - desenho de Le Corbusier publicado em _ laol

1981
116. LC - desenho de Le Corbusier publicado em PETIT, 1968
V ;
118. LC - desenho de Le Corbusier publicado em WILLIAN CURTIS 1987 n 180
119. LC - foto da Capela de Ronchamp, publicada em DARLING, '
120. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
121. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
122. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
123. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
124. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
125. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
126. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
127. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
128. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
129. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
130. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
131. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
132. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
133. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
134. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
135. LC - desenho de Le Corbusier, publicado em BOESIGER, 1970, p.38
136. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
137. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
138. AS - desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
139. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto
140. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
141. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
142. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
143. VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
144. VA - desenho de Vilanova Artigas para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP,
publicado em ARTIGAS, 1998 |||T
145. LC desenhos de Le Corbusier publicados em L' ARCHITECTURE D'AUJ0URD HUI, Numero

146. LCtesenhos de Le Corbusier publicados em L' ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, Número
Hors Série p. 47
147. PMR - desenho de Paulo Mendes da Rocha do ace™ do witeo ,IIPTM.WM n
148. HH - desenho de Herman Hertzberger, publicado em BERGEIJK e HAUPTMANN, p. 12
149. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
150. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
151. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiie o
152. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
153. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do ^'^o
154. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha do acervo do a qu teto
155. PMP_ doeonhn Ho Po.,in Mpndps da Rocha do acervo do arquite

HERVÉ, p.21
LE CORBUSIER, 1981
LE CORBUSIER, 1981

115. LC - fotos do detalhe da calha publicadas em HERTZBERGER, 1999'



p.115
em

í

TRANSITAR - PMR - desenho de Paulo Mendes da Rocha, do acervo do arquiteto
256. PMR - foto do Museu Brasileiro de Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha, publicada 
em ARTIGAS, 2000, p. 87.
257. PMR- - foto do Museu Brasileiro de Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha, publicada 
em ARTIGAS, 2000, p. 91
258. PMR - o mesmo que 157 PMR
259. VA -Escola Conselheiro Crispiniano, Guarulhos, SP, (1960/61), obra de Vilanova Artigas, 
foto da autora
260. PMR - foto do Museu Brasileiro de Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha, publicada 
em ARTIGAS, 2000, p.93
261. VA - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, obra de 
Vilanova Artigas, foto da autora.
262. PMR- foto da loja FORMA,, obra de Paulo Mendes da Rocha, publicada em Jornal
Architectos,2000, p.94
263. PMR- foto da loja FORMA,, obra de Paulo Mendes da Rocha, publicada em Jornal 
Architectos,2000, p. 109 e p. 90
264. VA - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, obra de 
Vilanova Artigas, foto da autora
265. PMR - desenho de Paulo Mendes da Rocha, publicado em Arquitetura e Urbanismo, 
out/nov, 86, p. 32-33
266. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha, publicado na Revista IDE, 1998, p.6-15
267. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha, publicado na Revista IDE, 1998, p.6-15
268. PMR - o mesmo que 6- PMR
269. VA -Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, obra de 
Vilanova Artigas, foto da autora.

CONVIDAR- HH - desenho de Herman Hertzberger, publicado em BERGEUK e HAUPTMANN, p. 28
282. VA — desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
283. VA - Escola Conselheiro Crispiniano, Guanjlhos, SP, (1960/61), obra de Vilanova Artigas, foto da 
autora
284. VA- Escola Conselheiro Crispiniano, Guanjlhos, SP, (1960/61), obra de Vilanova Artigas, foto da autora
285. VA- Escola Conselheiro Crispiniano, Guarulhos, SP, (1960/61), obra de Vilanova Artigas, foto da autora
286. HH- foto do foyer para auditório do Vredenrung Music Center, Ultrecht, 1973-78, obra de 
Herman Hertzberger, publicada em BERGEIJK, 1997, p. 64
287. HH - foto das Escolas Apollo, obra de Herman Heitzberger, publicada em BERGEIJK, 1997, p.80
288. AS - mesa e detalhe para o SENAC Jundiai, SP, obra de Abrahão Sanovicz,, foto da autora.
289. PMR- desenhos de Paulo Mendes da Rocha do acervo do arquiteto
290. PMR - o mesmo que 103 PMR
291. VA - o mesmo que 210 VA

TRAMAR - LC - desenho de Le Corbusier publicado em WILLIAN CURTIS, p.158
270. LC- foto do Mosteiro de Sainte- Marie de La Tourette, obra de Le Corbusier publicada em 
DARLING, p.66-67
271. LC - foto de objeto construído por Le Corbusier, publicado em PALMES, p. 61
272. LC- o mesmo que 108 LC
273. LC- foto do interior da Capela Ronchamp, obra de Le Corbusier publicada em DARLING, p. 60-61
274. HH - croquis para o Media Park (1990), obra de Herman Hertzberger, publicada em 
BERGEIJK, 1997, p. 122
275. HH- modelo para o Media Park ( 1990), obra de Herman Hertzberger, publicada em 
BERGEIJK, 1997, p. 122
276. AS- desenho para a implantação do Parque Habitacional CECAD(1975), obra de Abrahão Sanovicz
277. AS - desenho de Abrahão Sanovicz, do acervo do arquiteto
278. HH - foto das Escolas Apollo, obra de Herman Hertzberger, publicada em BERGEIJK, 1997, p. 81
279. AS -detalhe da escada do SENAC Tatuapé, obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
280. HH- - foto das Escolas Apollo, obra de Herman Hertzberger, publicada em BERGEIJK, 1997, p.79 
281 . LDV - desenho de Leonardo da Vinci publicado em I MANOSCRITTI, 1928 - prancha 
CCXXXV

acervo do arquiteto 
acervo do arquiteto
* em PALMES, p.208 

em PALMES, p.115 
em PALMES, p.62 
em PALMES, p.92 
em PALMES, p.93

Vilanova Artigas, 1997 
'1 0 r - ’ ' ' * -

213. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do
214. AS- desenho de Abrahão Sanovicz do „
215. LC- desenho de Le Corbusier publicado
216. LC- desenho de Le Corbusier publicado
217. LC- desenho de Le Corbusier publicado
218. LC- desenho de Le Corbusier publicado
219. LC- desenho de Le Corbusier publicado
220. VA - foto do arquiteto publicada em V
PROJETO,'180? pda60USa C°m deSenh°S Para ° PaÍnel d° SENAC- ^^diaí, publicada

221 HH - desenho de Herman
224. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK p 160 ' P' 30

22Í !h - 0 mesmoatquem8P5rHHtadO Hertzber9er PubLicado em BERGEIJK, p.169

229. HH - desenho de Herman Hertzberger, publicado por BERGEIJK e HAUPTMANN p. 114
230. HH- desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK e HAUPTMANN, p.144

ARTICULAR — desenho de Abrahão Sanovicz do acervo do arquiteto

231. HH desenho de Herman Hertzberger publicado em BERGEIJK e HAUPTMANN p 117
232. LC - desenho de Le Corbusier publicado em PALMES, p. 82
233. AS - foto do SENAC-Tatuapé, obra de Abrahão Sanovicz, publicada em DESIGN DE 
INTERIORES, n° 8, p. 69-73, maio/jun 1988
234. AS _ foto do SENAC- Jundiai , obra de Abrahão Sanovicz, publicada em AU 45, p. 47-49, 
dez/jan 1992,
235. AS - SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
236. AS- SENAC Tatuapé ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
237. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
238. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
239. AS- SENAC Tatuapé ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
240. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
241. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
242. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
243. AS- SENAC Tatuapé ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
244. AS- SENAC Tatuapé ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
245. AS- SENAC Tatuapé ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
246. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autor
247. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
248. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
249. AS- - SENAC Tatuapé ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
250. AS- SENAC Tatuapé ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
251. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
252. AS- SENAC Jundiai ,obra de Abrahão Sanovicz, foto da autora
253. VA- foto da Casa Baeta, obra de Vilanova Artigas, publicada em ARTIGAS,1997, p.73
254. HH- desenho e foto de cozinha para Escolas Apollo, obra de Herman Hertzberger,
publicada em BERGEIJK, 1997, p. 80 k u u . or nilhHr;1H,255. HH- desenho de articulações para Escolas Apollo, obra de Herman Hertzberger, publicada
em ARCHITECTURAL DESIGN, 1984, p. 24
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REGER — VA - desenho de Vilanova Artigas do acervo de Júlio e Rosa Artigas
292. LC- o mesmo que 145 LC
293. LC - o mesmo que 119 LC
294. HH - o mesmo que 77 HH
295. HH - foto da escola Montessori de Delft, obra de Herman Hertzberger, publicada em 
HERTZBERGER, 1999, p, 222
296. AS - o mesmo que 190 AS
297. AS - o mesmo que 241 AS
298. VA- desenho de Vilanova Artigas publicado em ARTIGAS, 1998
299. VA- painel de Mario Gruber,Escola Conselheiro Crispiniano, Guarulhos, SP, (1960/61), obra 
de Vilanova Artigas, foto da autora
300. PMR- desenho de Paulo Mendes da Rocha, publicado em ARTIGAS, 2000, p. 142
301. PMR- foto da Loja FORMA, obra de Paulo Mendes da Rocha, publicada em ARTIGAS, 2000, p. 114
302. HH-desenho e detalhe do teto da escola Montessori de Delft, obra de Herman
Hertzberger, publicada em HERTZBERGER, 1999, p, 222
303. VA- foto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
publicada em VILANOVA ARTIGAS, p. 113
304. VA- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, obra de 
Vilanova Artigas, foto da autora.
305. VA Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, obra de Vilanova 
Artigas, foto da autora.
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2 . 1993.
• NÕTH, Winfried. Panorama da Semiótica : de Platão a Peirce. São Paulo: Annablume, 1995.p.67.
• PEIRCE, Charles S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1977
q PEIRCE, Charles Sanders. Escritos coligidos. São Paulo: Abril, 1974. 291p. [Os pensadores, 36].
• PEIRCE,. Charles Sanders. Collected Papers. 4. ed. Cambridge: Harvard Press, 1978. 8 v.
• PETIT, Jean (dir.). Le Corbusier: suite de dessins . Geneve : Les Editions Forces-Vives, 1968.
• PIGNATARI, Décio. Informação. Linguagem. Comunicação. 9aed. São Paulo : Cultrix, 1989.
• REVISTA CARAMELO, 1998, n° 10. "Aula". São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, p.10-25
• ROCHA, Paulo Mendes da. Entrevista. REVISTA IDE. São Paulo, n°31, p. 6-15, jul./dez. 1998 .
• ROCHA, Paulo Mendes da. Paulo Mendes da Rocha: Entrevista concedida ao Programa RODA 
VIVA , TV Cultura, em 17 de junho de 2002
• SANOVICZ, Abrahão Velvu. Limites indefinidos. Design e Interiores, n.8, p. 69-75, maio/jun. 
1988;
• SANOVICZ, Abrahão Velvu; JORGE, E. ; SOARES, L. SESC Jundiaí, Jundiaí, S.P. Arquitetura e 
Urbanismo, n.45, p 47-49, dez/jan 1992/1993.
• SANOVICZ, Abrahão. Sistematização critica da Obra de Arquitetura para obtenção de título de 
Livre Docente. São Paulo: FAUUSP, 1997
• TELLES, Luís. Entrevista n.° 1: de Vilanova Artigas concedida a Rodrigo Brotero Lefévre em 
18/10/1962 ( 1962 a )*
• TELLES, Luís. Entrevista n.
6/12/1962 ( 1962 b)*
» TELLES, Luís. Entrevistas de Duílio Maroni concedidas a pesquisador não identificado. 73 p.* 
» VALERY, Paul. Histoire d'Amphion. In:. Variété III. 48. ed. Paris: Gallimard, 1936. 
p 89.
• VALERY, Paul. Introdução ao Método de Leonardo da Vinci (1894). Trad. Geraldo Gerson de 
Souza. São Paulo: Ed.34, 1998.
» VALERY, Paul. Leonardo e os filósofos. In:. Introdução ao Método de Leonardo da 
Vinci (1894). Trad. Geraldo de Souza. São Paulo:Ed.34, 1998. p.179-253.
o VALERY, Paul. Variedades. Trad. Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 1991. p.140. 
° VILANOVA ARTIGAS: arquitetos brasileiros. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi: Fundação 
Vilanova Artigas, 1997.
0 WHITE, Michael. Leonardo, o primeiro cientista. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2002.
’ WILLIAN CURTIS, J.R. Le Corbusier: ideas and forms. New York : Rizzoli , 1986
0 WILLIAN CURTIS, J.R. Le Corbusier: ideas y formas. Madrid : Herman Blue, 1987.
° WOLF, José. Exercício da Modernidade [ Entrevista com Paulo Mendes da Rocha] Arquitetura e 
Urbanismo, v. 2, n.8, p. 26- 33, out/nov. 1986

São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 265-6.
Carlos Dias, Cynthia Yendo, Leda^arrifjÍS^-ud SUa CaSa e conced1da aos alunos

0 2: de Vilanova Artigas concedida a Rodrigo Brotero Lefévre em

• ARGAN, G.C. Arte Moderna, f ~
• ARTIGAS, J.B.V.Entrevista aos alunos da FAUUSP. Realizai

p““ÃFsi"d°• *-

on'9in,fe d°d’FAUUSP
SãX^ZOOO (Or3,)' PaUL° MendeS da R°Cha' Sa° Paulo: Cosac & Naify: F^dação Bienal de 
jdO rdULU. lüuu.

• BAKER, Goffrey H. Le Corbusier. The Creative search. London: E&FN Spon 1996 o 97 e 305
• BERGEIJK, Herman. Herman Hertzberger. Basel: Birkhãuser, 1997 ' ' P '
d Br,|RhEL]l<í oor der/ HAUP™ANN, Deborah. Notations of Herman Hertzberger. Rotterdam: Nai 
Publishers, 1998
• CALVINO, ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. Trad. Ivo Barroso. 2.ed. São Paulo- 
Companhia das Letras, 1994. p.106.
• CHERRY, Colin. A comunicação humana. São Paulo: Cultrix/Edusp 1971 p 29
• DAMISCH, Hubert. Skyline ( La ville Narcisse). Paris: Seuil, 1996." p. 9
• DARLING, Elizabeth. Le Corbusier. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000. 80p.
• DIAS, Manuel Graça . A colocação da 'caixa' no ar é tão radicalmente assumida...".Jornal - 
Arquitectos, n° 195, março-abr. 2000.p . 90
• DOURADO, Guilherme Mazza. 0 croqui e a paixão. Projeto n“ 180. p. 49-67, nov. 1994.
• ECO, Umberto ; SEBEOK, Thomas A .(orgs.). 0 signo de três. Dupin, Holmes, Peirce. São Paulo: 
Perspectiva, 1991. p.19.
• EISENSTEIN, Sergei. Reflexões de um cineasta. Lisboa: Arcádia, 1961
• ENCICLOPÉDIA GARZANTI Dl FILOSOFIA. Redazioni Garzanti, 1981.p. 887-8.
• FERNANDES, Francisco. Dicionário de Sinônimos e Antônimos. 7a ed. Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, São Paulo: Globo, 1953.
• FERRARA, Lucrécia D'Alessio. 0 Olhar Periférico. São Paulo: Edusp, 1993. p.171.
• FERRARA, Lucrécia D'Alessio. Os significados Urbanos. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2000.
• FERRAZ, Geraldo. WARCHAVCHIK e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940. 
São Paulo: Habitat, MASP, 1965.
• FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, s.d
• GOUVÊA, José Paulo Neves. Casa em Catanduva. Paulo Mendes da Rocha. São Paulo: FAUUSP, 
1998. [Trabalho para disciplina AUH-136, curso de graduação]
• GRAVES, Michael. Le Corbusier selected drawings. London: Academy Editions, 1981
• HERTZBERGER, Herman. Apollo Schools, Amesterdam. Architectural Design (London, England), 
v.54, p. 23-25, n.11/12, 1984.
• HERVÈ, Lucien. Le Corbusier: l'artiste e l' êcrivain. Neuchâtel- Suisse: Griffon, 1970.
• I MANOSCRITTI e i disegni di Leonardo da Vinci dal MCDLXXXIX al MCDXCIX. Edição numerada 
230/500. Publlicati dalla Reale Comissione Vinciana sotto gli auspici de l Ministero delia 
Instruzione Publica.Epílogo a cura de Adolfo Venturi. Roma : Danesi Editore, 1928.
° JACKSON, W. M. Encyclopedia e Diccionario Internacional. Rio de Janeiro/Nova York, s d. Vol 
I • P-470.
0 L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI. Le Corbusier. Paris: L'Architecture DaujourdHui, s.n., s.d., 
116p. Número Hors Série. . _ , . • T
» LANCHA, Joubert. A Construção de uma idéia: Palladio, Le Corbusier, Terragni. 1999. Tese 
(Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Sao Paulo,

° LE CORBUSIER. Creation is a patient search. Trad. James Palmes. New York: Fredenck A .

LE CORBUSIER. L' atelier de la recherche patiente. Pans : Vincent Freal, sd.2 
LE CORBUSIER. Ouvre Compléte. Zurich: Editions d' Architecture, 1970.
LE CORBUSIER. Sketchbooks ( vol 1. 1914-1948) London: Thames.and Hudson, 1981
LE CORBUSIER. Une petite maison:1923. Zurich: Editions d Architecture, . .


