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Epígrafe

"...L'uomo, da principio, ricercòun /uogo per riposarsi in
qualchezona senza pericoH. Trovata un'area adatta alio scopo e
gradevole, vi si fermò e ne prese possesso. Non volle però che
tutte le faccende domestiche e individual! si sbrigassero nello
stesso ambiente, bensiche il luogo per dormire fosse diverso da
quello per H focolare, e alio stesso modo ciascun luogo avesse
una própria funzione. Si cominciò allora a progettare la
collocazione di una copertura, per proteggersi da! sole e dalla
pioggia. A tal fine si construirono in seguito lateralmente dei
muri che sostenessero H tetto, comprendendo dipotersi difendere
in tal modo da! gelo dalle tempeste e dai venti invernal!. Infine
dalla base alia sommità delTedificio furono aperti nelle pareti
passaggi e finestre, rispondenti alio scopo di dare a chi vo/eva
entrare, di acoggliere luce e aria a tempo opportuno, e di
espellere l'umidità e le esca/azioni che si fossero formate
aH'interno. Tale fu, a miogiudizio, /'edifício aisuoiiniziene!suo
primitivo ordinamento; (...) Moltiprogressi si facero poi, supongo,
con Tesperienza e 1'abilità; si inventarono vari generi di edifici,
si da allargare H campo in infinite diramazioni: construzioni
pubHche o private, religiose o profane, adbite a funzioni di pra
tica necessità o per ornamento delle città o per piaceri
momentanei. Tutte queste varietà, ad ogni modo, hanno
indubbiamente le origini sopra chiarite."1

1ALBERTI, Leon Battista (1404-1472); traduzione a cura di ORLANDI,
Giovanni. L’Architettura De re Aedificatoria. Milano, Edizione II
Polofilo, 1966. p. 1064.

"...O homem no princípio, procurou um lugar para descansar
em alguma área Hvre de perigos. Encontrada uma área apropri
ada ao seu objetivo e agradável, ele parou e se apropriou da
mesma. Não quis porém, que todos os afazeres domésticos e
individuais fossem realizados no mesmo ambiente, mas sim que
o local de dormir fosse diferente daquele usado para fazer o
fogo e do mesmo modo que cada lugar tivesse um uso próprio.
Se começou, então a projetar a colocação de uma cobertura
para se proteger do sol e da chuva. Com este objetivo foram
construídos, em seguida, lateralmente as paredes que susten
tariam o teto, compreendendo o fato de poder se defender do
gelo, das tempestades e dos ventos invernais. Enfim da base
ao topo da edificação foram abertas nas paredes passagens e
janelas, respondendo ao objetivo de dar acesso a quem quises
se entrar, de acolher luz e ar no tempo oportuno, e de expulsar
a umidade e as exalações que tivessem se produzido no interi
or. Foi assim no meu juízo, o edifício nos seus primórdios e no
seu ordenamento primitivo;(...) Muitos progressos foram feitos
depois, suponho com a experiência e habilidade, foram inven
tados vários gêneros de edifícios tanto para aumentar o campo
em infinitas direções: construções públicas ou privadas, religio
sas ou profanas, destinadas às funções de necessidade práticas
ou para embelezar a cidade ou para prazeres momentâneos.
Todas estas variedades, em cada modo, possuem sem dúvida
as origens acima esclarecidas.'2

2 ALBERTI, Leon Battista (1404-1472); traduzione a cura di ORLANDI,
Giovanni. L’Archltettura De re Aedificatoria. Milano, Edizione II
Polofilo, 1966. p. 1064. - Tradução: BOMPIANI, Ferdinando D'Ancora;
FILIZZOLA, Maria Assumpta Giovana e AMARAL JR, Carlos Costa.
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Abstract

Resumo

On these days of the Republic, we understand that the
project can't be only the objective data examination and the
calculation of the materiais resistance or even the materiais
quotation in face of the financial availability, but an active factor of intervention in reality aiming the solution of the contradictions.
The project can't be conceived without a teleological conception of the existence. We study the draw as the ideal technical conception and the architecture operation considering the
history as a human being product. We look for bringing a light
upon some points around the mystery that belongs to the projecting act.
We try to distinguish some concrete transactions that, in
the end, can give life to the space, through a knowledge body,
offering the enjoyment of the complex life. The volumetric aspect must emerge from the studies of the following foundation:
the program; analysis of regio, area, partitio, tectum, apertio
(the six L. B. Albert axioms) and the construction. The limit was
the basic construction type, the house, very present in the
modern production of architecture since the CIAM, with Le
Corbusier proposal "everybody's house", as a contemporary fundamental function of the architect. We analyze ten selected
houses of Architect Joaquim Guedes. Through these houses'
taxonomy. Guedes is the Citizen architect, and believes that the
architecture draw motives the character of the City. He invents
construction elements through an intense and rigorous imagination, that configures the volumes of the dwelling geometry.

Nestes dias da Republica, partimos do entendimento que
o projeto não pode ser simplesmente um exame objetivo dos
dados e um cálculo das resistências dos materiais ou do preço
dos materiais em relação à disponibilidade financeira, mas um
fator de intervenção ativa na realidade para resolver as contradições.
Não se pode conceber o projeto sem uma concepção
teleológica da existência. Estudamos o desenho como técnica
de ideação e operação da arquitetura, considerando a história
como um produto do agir humano. Procuramos trazer luz a
alguns pontos do mistério que se constitui o ato de projetar,
Buscamos distinguir algumas operações concretas que,
ao fim, se configura um espaço, por meio de um corpo de
conhecimento, proporcionando a fruição da vida complexa. A
volumetria deve aflorar dos estudos dos seguintes fundamentos: programa de necessidades; análises da regio, area, partitío,
tectum, apertio (os seis axiomas de L. B. Alberti) e a construção. Limitamo-nos ao tipo básico de edificação, a casa, tão
presente na produção da arquitetura moderna desde os CIAM,
com a proposta de Le Corbusier "a casa de todos", como função fundamental do arquiteto contemporâneo. Analisamos dez
casas selecionadas na obra do arquiteto Joaquim Guedes por
meio de uma taxonomia destas edificações. Guedes é o
arquiteto-cidadão, acredita que o desenho da arquitetura fundamenta o caráter da cidade. Ele inventa elementos da construção, por meio de uma rigorosa e intensa imaginação, os
quais configuram os volumes da geometria habitada.
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Capitulo I - Introdução

"As produções de arte sugerem a ideia de homens mais drado proporcional ao retângulo áureo que define a altura do
precisos, mais donos de si mesmo, de seus olhos, de suas mãos, edifício, rampa interna para ritos fazendo acesso à cobertura
mais diferenciados e articulados que aqueles que contemplam terraço - jardim, cúpula construída em vidro - teto de luz...
a obra feita, e não enxergam os ensaios, os arrependimentos,
Vieram as primeiras perguntas: quantas pessoas sen
as circunstâncias favoráveis - tudo quanto desaparece, tudo o
que está mascarado, dissipado, reabsorvido, calado e negado, tadas? Como acontecem os fluxos - as circulações horizontais e
tudo o que é conforme a natureza humana e contrária à sede verticais? Ainda não havia-se estudado em minúcia estes ele
do maravilhoso - e que constitui, no entanto, um instinto pri mentos. Para Guedes, a arquitetura se qualifica com a beleza,
graça, serenidade, boa proporção, bom acabamento, leveza,
mordial desta natureza."1
construída de maneira simples e clara, em uma palavra - ele
gância; deve ser estudada em relação ao espaço real e à fun
ção específica.
1.1. Considerações iniciais

O início desta pesquisa aconteceu naqueles momentos
de profunda angústia diante da produção da arquitetura con
temporânea. Nesta data, 1992, trabalhava-se na Divisão de
Projetos da Prefeitura do Campus Universitário Sede, da Uni
versidade Estadual de Maringá, onde se praticava o melhor modo
de fazer arquitetura, conforme nosso juízo. Isto é, aplicar física
à construção - controlar a radiação solar, otimizar a ventilação racionalizar o canteiro, exibir crus os materiais da construção
[cobogó], utilizar elementos da arquitetura vernacular, enfim
conhecimento produzido na graduação, cercava-se dos melho
res preceitos que se alcançava.
Por esta época, aconteceu o Urbe 6, Congresso Inter
nacional de Urbanismo promovido pela Prefeitura Municipal de
Maringá com a participação de colegas e personalidades ilus
tres tais como; Álvaro Siza, Joaquim Guedes, Lionello Puppi,
Marc Emery, Milton Santos, Oscar Niemeyer, Rosa Kliass e ou
tros que embora não citados nominalmente contribuíram com
esforços fundamentais. Então, toma-se contato com o arquiteto
Joaquim Manoel Guedes Sobrinho (1932-) e, durante uma con
versa num pequeno grupo, analisou-se uns riscos para a cons
trução da Igreja Cristo Ressuscitado, Maringá [desenho de au
toria do arquiteto Carlos Costa Amaral Júnior]. Edificação verti
cal - altura de oitenta metros, planta circular inscrita no qua-

Em seguida, foi iniciada a docência no terceiro grau no
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Es
tadual de Londrina e junto, a urgência de responder a todas
estas interrogações. Dirigiram-se os esforços para a Pesquisa
do Programa de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Área
de Concentração Estruturas Ambientais Urbanas, Sub-área Pro
jeto do Edifício sob orientação do professor Guedes. O plano
inicial foi questionado pelo orientador, argumentando que so
mente física aplicada à construção não produz arquitetura e
que dever-se-ia incluir estudo de fontes bibliográficas primárias
que fundamentalmente seriam, o monumental tratado
L'Architettura - De re aedificatoria de Leon Battista Alberti (14041514) e Eupa/inosou O Arquiteto de Paul Valéry (1871-1945).

Entende-se que projeto não pode ser tão simplesmente
um exame objetivo dos dados e um cálculo das resistências dos
materiais ou do preço dos materiais em relação à disponibilida
de financeira, mas um fator de intervenção ativa na realidade
para resolver as contradições existentes. Enfim, não se pode
conceber o projeto sem uma finalidade, sem uma concepção
teleológica da existência.
Mas como fazer?
..."Estes fragmentos nos forçam a interrogá-los. Fazem-nos
adivinhar através de que sobressaltos de pensamento, de que
extravagantes introduções dos acontecimentos humanos e das
sensações contínuas, depois de imensos minutos de fraqueza
mostraram-se aos homens as sombras de suas obras futuras,
os fantasmas que precedem.".. .2

Da volição, inicia-se apesar e através do tulmulto do pen
samento, a pesquisar, estudar e analisar detidamente o modo
de desenho do arquiteto Joaquim Guedes, através principal
mente da análise de dez casas selecionadas de sua obra.
luemitico da Igreja Cristo ressusaitado,
Corte esqi
de Carlost 1C. Amaral Júnior
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Utiliza-se como teoria entre outros elementos os seis
axiomas definidos por Alberti em seu monumental tratado De
re aedificatoria.
É objetivo deste trabalho buscar trazer luz a alguns pon
tos do mistério que é o ato de projetar. Algumas operações
concretas que, ao cabo das quais, surge um corpo de conheci
mento rigoroso propiciando solução para a geometria habitada
que surge do programa de necessidades, análise da região,
análise da área, vedo - estrutura e muro, abertura, cobertura e
construção. Na sua conclusão supõe-se mostrar um caminho
possível, construir um discurso que nos auxilie a refletir sobre o
desenho contemporâneo e divulgar os atributos de interesse
identificados nas análises dos edifícios.

O objeto desta dissertação é o desenho como técnica de
ideação e operação da arquitetura, considerando a história como
princípio do agir humano.

Deseja-se investigar em si o edifício e o modo de cons
truir no seu conjunto, detendo-se, em particular, na sua origem
a casa.
A Pesquisa considera inicialmente o senso comum na
Universidade de São Paulo e confirmado por opiniões de mes
tres pares, como também através de bibliografia, quanto à re
percussão da obra de Guedes em diversos nichos da produção
e crítica contemporânea da arquitetura internacional. Considerando-se estes fatos, que a obra possui qualidades notórias e,
portanto, é oportuno um estudo que propõe a investigar e iden
tificar o conjunto de procedimentos peculiares que propiciem
tais atributos.

Ainda, o estudo utilizará as obras como suporte da in
vestigação da taxionomia do desenho de edificação, buscando
identificar elementos que constituíram seus caminhos, para
extrair possíveis lições ou ainda caminhos a evitar, reflexão.
O foco desta pesquisa é uma recolha de elementos sutis
que compõem as vicissitudes do fenômeno através do qual a
coisa desenho é materializada. Melhor dito, o processo de tra
balho do arquiteto; os riscos que documentam os estudos,
suspensos diante do desejo durante o tempo possível, o cultivo
da dúvida, o escrúpulo e os arrependimentos, a tal ponto que
uma obra sempre retomada e refeita adquira aos poucos a im
portância secreta de um trabalho de reforma de si mesma; as
notícias de fontes literárias, depoimentos do arquiteto, os escri
tos, as cartas, desenhos próprios, visitas às edificações, enfim,
dados do episódio.
Selecionaram-se as seguintes casas da obra do arquiteto para
análise: Casa José Anthero Guedes, Casa Antônio Carlos Cunha
Lima, Casa Antônio José Costa Neto, Casa Sérgio Ferreira Leite,
Casa Waldo Perseu Pereira, Casa Beatriz Kerti [Marta e Eduardo
Suplicy], Casa Anna Mariani e Casa Mário Victor Dourado
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1.2. A produção da casa
A atitude dos arquitetos de se ocuparem da representa
ção na arquitetura da Sociedade Civil, "a casa do homem", ao
contrário da representação na arquitetura do Estado e da Na
ção, inicia-se com os arquitetos "neoclássicos-românticos",
Etienne Louis Boullée e Claude Nicolas Ledoux essencialmente.
Eles empreenderam uma profunda modificação na definição de
arquitetura nesta época, transferindo a preponderância da re
presentação na arquitetura do Estado para a representação da
Cidade. Devido a isso, conforme Katinsky, no texto que escreve
sobre Artigas, seus projetos vão se ocupar à "casa do homem".
O grupo de arquitetos reunidos sob a liderança de Le
Corbusier, nos Congressos Internacionais de Arquitetura Mo
derna (CIAM), desde o primeiro em 1928, até o último em 1958,
retomam a teoria e a prática dos fundamentos iluministas. Es
ses conceitos foram difundidos inicialmente pelo abade M. -A.
Laugier, Boullée e Ledoux. O abade autor de Essai sur
LArchitecture escreveu a sugestiva máxima: atenhamo-nos ao
simples e natural. Talvez se possa compreender a génese da
estética de Le Corbusier através dessa idéia. O grupo ligado
aos CIAM assume francamente "a casa de todos" como a fun
ção essencial do arquiteto no mundo contemporâneo.
A classe média, antes do século XX, em nenhum momen
to possui uma expressão arquitetônica peculiar. É possível afir
mar que se abrigava em casas cuja singular distinção em rela
ção à camada dirigente consistia em residir em sobrados, en
quanto a classe média habitava casas de um só pavimento,
com frente reduzida a uma porta e uma ou duas janelas. Com
o progresso económico e social, essa parcela da população au
mentou numericamente e, estava capacitada a demandar sua
própria fisionomia. Por volta de 1914, pode-se afirmar que as
edificações em São Paulo não possuíam distinção, com exceção
dos palacetes de Higienópolis, Campos Elísios, Barra Funda e
nos denominados bairros operários.

Inicia-se o surgimento de uma nova necessidade de habi
tação para classe média, a partir da década de 20, constituindo
as casas isoladas no centro do lote, sobrados ou térreas, res
peitando a rigorosa legislação sanitária, principalmente o tem
po mínimo de insolação em todos os cômodos da casa, critério
que tem sua origem na Escola Politécnica.

Um outro fato é o empreendimento realizado pelo paisa
gista Joseph Antoine Bouvard, que contou com capital inglês
para projeto e construção de bairros adequados às necessida
des dessa camada da população. Para o parcelamento do solo
para os bairros Jardim América, Jardim Europa, Alto da Lapa e
Pacaembu a Companhia City contou com o trabalho de um dos
mais capazes arquitetos ingleses, Barry Parker, colaborador de
Ebenezer Howard, na primeira cidade-jardim e que já trabalha
ra na cidade do Porto como planejador urbano.
Deste modo, nos anos 30 e 40, dois elementos contribuí
ram para o surgimento de experiências em arquitetura
residencial. Uniram-se de uma parte, a exigência de conforto e
expressão suficientemente densa capazes de propiciar trabalho
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a arquitetos, engenheiros e construtores, e de construtores li
cenciados. De outra, a oferta de lotes económicos, eficiente
mente elaborados, evitando o desperdício de terreno provoca
do pelas clássicas quadras de 100 x 100 m. Os quarteirões dos
bairros-jardins, além de possuírem ruas desenhadas obedecen
do a topografia, e desenhadas para garantir a valorização da
paisagem construída e do verde, possuía profundidade de 60 a
70 m, eliminando o miolo de menor valor venal.
Por meio desses parágrafos que antecedem, procura-se,
de maneira reduzida, demonstrar, no nosso entender, a origem
do interesse dos arquitetos de forma geral e as condições só
cio-económicas surgidas em nosso país, que geram essa de
manda pela casa. Entende-se que essa tendência permanece
no período futuro dentro do qual situa-se cronologicamente o
objeto desse estudo.

Embasado num depoimento3 de Guedes procura-se escla
recer e justificar o entendimento do interesse dos arquitetos
pelo desenho da casa.

Então, conforme Guedes, todos os projetos são importan
tes, mesmo os menores e menos relevantes no aspecto social.
São experimentos que possibilitam refletir acerca e elaborar o
espaço humano, seus conflitos, suas complexas necessidades
materiais e tecnológicas, o ambiemte, a luz, a economia, a éti
ca e a política. A casa é uma pequena cidade. Deste fundamen
to permite-se denominar o gupo de arquitetos formados na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo de arquitetos-cidadãos. Esse modo de refletir dirigia e
distinguia os trabalhos de Guedes. Os atributos próprios são
rigor na análise dos elementos e nas soluções dos problemas,
contrários ao ornamento maneirista, à decoração e a adoção
direta dos padrões formais da moda, génese de tantos dese
nhos. Diz o autor: "ignorava e negava quanto e como me im
portava a beleza." Com o amadurecimento constatou que, em
bora angustiado pela expressão na arquitetura, deu-se conta
da exigência inerente à arquitetura de inventar ordenamentos
harmoniosos, elegantes, nítidos, claros, enfim, belos. Buscar a
possível nova expressão na arquitetura da cidade. Mais uma
vez, conforme o autor, "quais são o além de toda retórica, os
critérios para realizar'o belo'? Em que consiste? Como se apren
de? Como se ensina? Como se inventa?

1.3. Biografia científica de Joaquim Guedes
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cia que me foi dada uma espécie de obra humana.
De tanto construir, disse-me sorrindo, creio ter-me construído a
mim mesmo.

Sócrates: Construir-se, conhecer-se a si mesmo, são dois atos,
ou não?

Fedro:... e acrescentou: Busquei nitidez em meus pensamen
tos; a fim de que, ciaramente gerados peia consideração das
coisas, transformem-se, como por si mesmos, em atos de mi
nha arte. Distribuí minhas atenções; reordenei os problemas;
começo no ponto em que anteriormente concluíra, para chegar
um pouco mais adiante... Sou avaro em divagações, concebo
como se executasse. Jamais contemplo, no espaço informe de
minha'aima, esses edifícios imaginários que estão para os edifí
cios reais como quimeras e as górgonas estão para os animais
verdadeiros. Ao contrário, o que penso é factível e o que faço
refere-se ao inteligível... Eainda... Escuta, Fedro (disse-me): o
pequeno templo que construí para Hermes a alguns passos
daqui, se soubesse o que significa para mim! Onde o passante
vê apenas elegante capela, _ é tão pouco: quatro colunas,
esti/o muito simples, imprimi a lembrança de um dia daro de
minha vida. Ó doce metamorfose! Esse tempio delicado, nin
guém o sabe, é a imagem matemática de umajovem de Corinto
que por felicidade amei. Reproduz fieimente suas proporções.
Vive para mim! Oferece-me o que lhe dei..."3

O que permanece de um homem é o que nos leva a
pensar seu nome e as obras que fezem desse nome um ele
mento de admiração, de ódio ou indiferença.
Escolhemos entre tantos critérios utilizar a analogia, isso
porque, de acordo com Valéry1 a analogia é exatamente a ca
pacidade de diversificar as imagens, de combiná-las, de fazer
que a parte de uma exista como a parte da outra. E de compre
ender, espontaneamente ou não, a ligação de suas estruturas.
Desta maneira, o indivíduo carrega consigo imagens, cujo po
der faz seu poder. Nelas ele conta a sua história e elas constitu
em o seu lugar exato. Delas partem aquelas decisões que sur
preendem, perspectivas, interpretações fulminantes, precisões
de juízo, inspirações, inexplicáveis aflições e inutilidades.

Talvez a imagem mais nítida do desenho de Guedes con
cretize-se por meio do esforço de extrair da matéria organizada
pelas técnicas claramente expressas e explícitas, proporcionan
do a fruição da vida complexa.

>

a

~

"Fedro: Certo dia, caro Sócrates, eu conversava a respeito des
'Ú
sas coisas com meu amigo Eupaiinos.
Vrl >■'
_ Fedro, dizia-me, quanto mais medito em minha arte, mais a
exerço; quanto mais penso e faço, mais sofro e me regozijo
como arquiteto; _ e mais me sinto eu mesmo, com volúpia e
clareza sempre mais precisas.
Perco-me em minhas longas esperas; reencontro-me nas sur
Fortificação
F
presas que me causo; e, por meio desses degraus sucessivos Michelângelo,
para o portão> da cidade
(1528-1529)
de meu silêncio, avanço em minha própria edificação; aproxi
A primeira impressão que se depreende desta configura
mo-me de tão exata correspondência entre meus desejos e
minhas forças que tenho a impressão de haver feito da existên- ção é de um desenho militar na acepção do rigor no arranjo de

/V"

I
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cada pormenor desenhando o melhor volume útil. Ilustramos
com um desenho de uma fortificação.
Convém realizar algumas distinções acerca das acepções
usualmente utilizadas para definir os elementos do conjunto
que constitui a edificação. Procura-se clareza no discurso. Des
te modo, aquilo que é definido como detalhe - ou conforme
preferia Artigas, pormenor - julga-se próprio denominar ele
mento construtivo. Tal necessidade ocorre porque Guedes fun
damenta o volume, atributo inerente a cada uma e a todas as
edificações, a partir de um conjunto de pormenores; estuda
cada um desses elementos construtivos como se usasse uma
lente de aumento para desenhar o edifício. A aparência do vo
lume então, é construída por meio do conjunto desses elemen
tos. Esta peculiaridade do desenho de Guedes decorre do inte
resse pelos materiais e a sua elegante ordenação na constru
ção.

Na Casa Costa Neto, (1961), ocupa-se de arranjar uma
solução que utilizasse o vidro fixado diretamente no concreto e,
nessa experiência usou cola. Vê-se na casa de Sérgio Ferreira
Leite (1962) o progresso dessa solução, quando desenha mon
tantes de concreto, produzidos na fábrica, onde os vidros são
encaixados por meio de ranhuras. Deste elemento construtivo,
podemos depreender o rigor na utilização de materiais na cons
trução e resultando um novo atributo ao vidro, tornando-se
matéria da construção e ainda mantendo as outras qualidades:
transparência e vedação.

j|p!
Casa Sérgio Ferreíra leite
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desígnio para aquele outro que define a representação gráfica,
se faz necessário porque busca demonstrar o percurso do modo
de inventar a edificação de Guedes. Todas as operações - ris
cos, cálculos, esquemas, escritos - são rigorosamente contro
ladas para evitar a armadilha da prisão das primeiras formas
surgidas no croqui. Propõe-se que se retarde a representação
da edificação e se dirija o esforço para distribuir conveniente
mente os usos na área, estudar a estrutura, os vedos, as aber
turas, as coberturas e decidir quais materiais utilizar. Destas
operações configura-se o aspecto da edificação como se envol
vesse o espaço com uma superfície protetora construindo o
melhor volume útil. Esta descrição está fundamentada por vári
as afirmações verbais de Guedes durante aulas ou em conver
sas, durante as sessões de orientação e também por
constatações nas inúmeras pranchas estudadas dos arquivos,
tanto aqueles da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura, como
aqueles outros do escritório do arquiteto.

Então, mediante o estudo realizado nessas pranchas,
pode-se inferir a peculiar forma de representação da ideação
do edifício. Inexiste qualquer registro como usualmente ocorre
na produção de arquitetura; o denominado croqui, extrema
mente valorizado em nosso meio. 0 que encontramos foram
diversos esquemas de cortes, plantas e perspectivas da
distrubuição dos usos, dos referidos elementos construtivos e
dos inúmeros outros elementos necessários à configuração do
edifício, tanto em folhas isoladas como também à margem das
pranchas técnicas. Procurou-se demonstrar assim o processo
pelo qual emerge a configuração do edifício, inédita, estranha,
conforme afirma o autor, até para si.
Mas essa maneira de representação não tem qualquer
relação com a feita de competência por parte do arquiteto quanto
às técnicas de representação. Guedes recebeu uma educação
humanista, apegado aos livros e às artes. Incentivado pelo pai
que alimentava o hábito constante da leitura, ele e seus quinze
irmãos mais novos adquiriram o prazer da leitura e o cuidado
pelos livros. Desde cedo ele demonstrou o interesse pelo dese
nho, o que acabou por levar o pai a providenciar um professor.

'Mos sete anos, em Piracicaba, meu pai levou-me a um
professor que marcou muito a minha infância. Frei Pau/o, se
tenta e três anos, mestre de muitos pintores, tinha vivido na
Itália fazendo igrejas, afrescos e ao mesmo tempo tinha uma
certa cultura do fim do século. Nunca estudei história da arte
de forma sistemática com ele, mas acabei assimilando alguma
coisa por meio dos seus desenhos, dos seus riscos e da sua
conversa. Ele morava num convento e eu ia quase todo dia !á.
Comecei a fazer meu curso primário desenhando. Pintava, fazia
bico de pena, carvão, creiom."'

2.6
Ilustramos a argumentação com um auto-retrato pinta
do na adolescência e, também tem-se notícia de um retrato de
Liliana Guedes, este inacabado. Ambos demonstram a
proficiência adquirida e o cultivo de técnicas de representação.

Elementos construtivos da Casa Sérgio Ferreíra Leite

A distinção do significado do substantivo desenho como

Guedes dirige esforços para inventar espaços flexíveis e
versáteis, propiciando a realização plena das atividades huma-
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nas cotidianas. Ele se dedica a cada projeto como um ensaio,
concebe-os condizentes com as necessidades dos usuários, o
sítio e os materiais constituindo cada edificação com suas pe
culiaridades. Desse modo, constata-se no conjunto da sua obra,
uma variedade de desenhos que resultam aparências diferen
tes, ainda que desenvolvidos num mesmo período. Uma nova
experiência é suscetível de redirecionar alguma coisa que con
cluíra como bem acabado e completo, o que confere ao seu
trabalho um estado de contínua pesquisa. Guedes não se limi
tou a nenhum de seus avanços, pelo contrário, continuamente
optou pela variedade, todavia conduzido pelo rigor, como es
tratégia para avançar.

Ele utiliza diversos meios expressivos; volumes compac
tos, prismáticos fechados, ora volumes abertos, ortogonais, oblí
quos, concreto, tijolo, madeira, tudo aquilo passível de se ex
trair racionalidade e economia, rejeitando qualquer elemento
que possa ser suprimido, em outros termos, exibicionismo. Acre
dita que a elegância emerge de um desenho claro, preciso,
produto da correta solução das exigências. Aplica-se na solu
ção das necessidades substanciais, o que transforma o excesso
em coisa indevida. Explora os materiais no limite das suas qua
lidades, constituindo assim, inúmeros elementos construtivos
como parte expressiva do espaço. Segundo Guedes, é interes
sante perceber que essa idéia de material inclui também a téc
nica que possibilitará a solução dos problemas, também incluso
a tecnologia e os materiais de construção. Não há distinção
entre problema e função, material e técnica. Tudo é um con
junto integrado que se completa, que interage e que, ao ser
colocado em atividade e no ato de projetar deve gerar uma
solução, rápida e direta.
Por ocasião, do X Congresso Internacional de Arquitetos,
realizado em Buenos Aires no ano de 1969, encontra com Aldo
van Eyck que lhe apresenta estudos acerca do monumental
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tratado De re aedificatoria, escrito por Leon Battista Alberti em
Roma e publicado em 1452. Este escrito descreve de maneira
fundamental a origem do edifício e os progressos das tipologias.
Constitui-se num dos fundamentos recorrentes mais utilizados
por Guedes para explicar o preciso domínio da relação entre o
edifício e a cidade; seu pensamento seminal - a arquitetura,
como campo principal abrange todas as atribuições que consti
tui o espaço edificado, predominando portanto diante ao urba
nismo.

"E se é verdade o ditado dos filósofos, que a cidade é
como uma grande casa, e a casa à sua volta uma pequena
cidade, não se terá errado sustentando que os membros de
uma casa são essas mesmas pequenas habitações: como exem
plo o átrio, o páteo, a sala de almoço, o pórtico, etc; a omissão
pela indiferença ou descuido de um só desses elementos dani
fica o decoro e o mérito da obra, Deve-se portanto, estudar
com o máximo cuidade e zelo esses elementos, que possui
importância para a obra inteira; e servir-se porque também as
partes mais pequenas resultam seguidas pela regra da arte/*

Guedes foi convidado pelo professor Fernando Escorei,
iniciou sua atividade acadêmica na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, como auxiliar de en
sino na cadeira de Materiais de Construção. Intensificou esta
atividade a convite de Renina Katz e Flávio Motta passando a
lecionar no curso para formação de professores de desenho na
Fundação Armando Álvares Penteado, em 1960-61. Com a morte
do professor Escorei, em 1968, afastou-se do Departamento de
Tecnologia e recebeu um convite de Artigas para integrar o
departamento de projeto dessa Faculdade. Foi professor asso
ciado e Diretor Pedagógico da Escola de Arquitetura de
Estrasburgo, na França entre 1970 e 1973. No ano de 1999 foi
aprovado em concurso como professor titular da disciplina de
projetos da FAU e nesse mesmo ano assumiu a chefia do De
partamento de Projeto. Aposentou-se em 2001.

1 Valery, Paul. Variedades. São Paulo, Iluminuras, 1991. Contra capa.

I l HiiIMUF

2VALÉRY. Paul. Introdução ao método de Leonardo da Vinci. São Paulo, Editora 34, 1998.
p. 19e21.
3 VALÉRY. Paul. Eupalinos ou o arquiteto. São Paulo, Editora 34, 1996, p. 51 e 52
4 CAMARGO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes. São Paulo, Cosac & Nalfy, 2000. p 12.
5 ALBERTI, Leon Batistta De re aedifícatoría Milano, Edizioni II Polifilo, 1966. Capítulo 9, p.
64. (Tradução no Apêndice 4, p.144.)
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Capítulo II - Análise das dez casas selecionadas na obra
do arquiteto Joaquim Guedes

"... Como estudar um projeto de arquitetura?
É preciso imaginar, simular as funções, as situações, os fluxos,
o clima, a luz, os ventos, a topografia, as visuais, mais uma vez
os fluxos, mais outra vez o fluxo. O que se passa, como evolui,
como se transforma. As possibilidades de apropriação, utiliza
ção, assimilação, de destruição. É um lento processo pessoal
de entendimento que, para ser cumprido, exige um comporta
mento sistemático, sereno, que é o método." 1

2.1. Critérios de análise
'... Por definição, é arquitetura tudo o que concerne à constru
ção, e é com as técnicas da construção que se intui e se orga
niza em seu ser e em seu devir a entidade social e política que
é a cidade. Não só a arquitetura lhe dá corpo e estrutura, mas
também a torna significativa com o simbolismo implícito em
suas formas. ..5
A arquitetura é a arte de construir espaços para atender
necessidades humanas, criar linguagens e significados novos.

Utiliza-se como teoria para analisar as dez casas do
arquiteto, entre outros fundamentos, os princípios albertianos:
Regio, Area, Partitio, Parietes, Apertio e Tectum. Através des
ses critérios buscamos identificar nos edifícios suas qualidades,
contribuindo, por meio de sua divulgação, para as possíveis
soluções dos problemas emergentes das nossas cidades.
A teoria de Alberti possui nitidez contundente, estabe
lecendo a relação entre edifício e cidade: a cidade é uma casa,
e a casa uma pequena cidade. Destaca-se também a didática
descrição da génese do edifício em sua configuração primitiva,
a qual é descrita por meio dos modos com quais se organiza e
realiza aquela vontade de construir que é inerente ao ser hu

mano.
A idéia da qual decorre a exigência de construir, que é a
dimensão em que se enquadra a atividade do arquiteto, é a
cidade, não apenas uma construção de matéria, mas uma enti
dade histórica. Conforme Argan, o tratado não era constituído
como uma coleção de leis da construção deduzidas da antigui
dade e nem buscava qualificar como ciência a práxis da cons
trução. A própria distinção entre teoria e práxis não fixava a
clara separação entre o momento intelectual da idealização e o
momento mecânico da execução, mas colocava-se como lógica
interna do processo unitário da arquitetura.

Descreve-se sumariamente cada um dos princípios
albertianos.

Regia é a extensão e as características do terreno que circun
da o local da construção, os fatores naturais que a compõem:
planície, montanha, cursos de água, condições do clima, etc.
Parte disso será área. Região, que o recente tradutor verte por
'ambiente', é também uma extensão territorial definida pelo
sistema de relações que constitui a vida da comunidade. Não
tem medidas determinadas.

Arear. é uma porção do espaço exatamente delimitada e circun
dada por muros para determinados fins. Entra, além disso, na
definição de área cada espaço sobre o qual é possível caminhar
em qualquer parte da edificação. Área se define em termos
geométricos: linhas e ângulos e, nas categorias albertianas,
são ângulos até mesmo curvas.
Partiticr. é o critério com o qual se separa em áreas menores a
área total da edificação.
Parietes: é cada estrutura que se ergue do terreno para o alto
a sustentar o peso da cobertura, ou aparece no interior da
edificação para dividir os vãos, como também correspondem à
exigência de fechar, de isolar.
Apertio: é tudo aquilo que permite entrar ou sair homens e
coisas em qualquer parte da edificação, é qualquer abertura:
porta, janela, vão de escada, etc. Uma colunata é parede por
que funciona como parede, mas é também abertura porque
coloca em comunicação.

Tectumr. é não somente aquela parte da edificação colocada
mais alta que tudo para deter o sol, a chuva e a neve, mas
geralmente qualquer parte que se encontre extensa em largura
e comprimento para proteger quem passa em baixo.

Acredita-se que os conceitos que serão descritos, consti
tuem um caminho útil tanto para estudar os projetos como
para o próprio ato de projetar. Estes elementos foram colhidos
porque são conceitos continuamente utilizados na elaboração
dos projetos de Guedes, como também transmitidos em aulas
e em depoimentos do arquiteto. São eles:
Programa de necessidades é o inventário preciso de
todos os usos que compõem a edificação, deve traduzir neces
sidades e aspirações formuladas pela vida individual e social
dos homens.
Análise do sítio é a história do lugar e é contada por sua
geometria, fruto dos sucessivos parcelamentos do solo; clima;
planialtimetria; tipo de solo; tipo de vegetação; acessos (ruas,
caminhos, rotas aquáticas, rotas aéreas); equipamentos rele
vantes (metrô, ferrovias, auto-estradas, telecomunicações, ae
roportos, heliportos); vistas (como a edificação vê a cidade e, a
situação complementar, como a cidade vê a edificação). O lu-
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gar explica as ambições, as expectativas do habitante.
Subdivisão da área. Tendo definidas as áreas previstas
no programa de necessidades, distribuir e ordenar os usos.

Não separar jamais a ideia do edifício da sua construção.
Cabe ao arquiteto ordenar as matérias informes: pedra, tijolo,
madeira, aço, cobre, plástico, vidro, titânio, enfim, toda maté
ria disponível e oportuna sem nada negligenciar. Construção é
tudo aquilo onde a arquitetura pede a presença da matéria.
"Prescrever o corte das tábuas no veio da madeira, afim
de que, interpostas entre a alvenaria e as vigas que nelas se
apoiassem, impedissem a umidade de penetrar nas fibras, em
bebendo-as e apodrecendo-as." 3

Portanto, procura-se tratar nessas meditações acerca do
processo da invenção do edifício, que o projeto não pode ser
tão simplesmente um exame dos dados objetivos e um calculo
das resistências dos materiais ou do preço dos materiais em
relação à disponibilidade financeira, mas um fator de interven
ção ativa na realidade para resolver as contradições existentes.
Logo, não se pode conceber o projeto sem uma finalidade,
sem uma concepção teleológica da existência.

Outro critério adotado foi o de utilizar os documentos
referentes ao projeto inicial de cada uma das casas, pois em
alguns casos foram realizadas reformas e ampliações. Assim
decidiu-se utilizar os primeiros riscos para evitar representação
gráfica complexa e alongar demasiadamente o conjunto de fi
chas sem acrescentar informações relevantes. Considerou-se
também que a digitalização deste primeiro desenho constitui
uma característica histórica preservando a primeira idéia, pois
há casos em que, além das modificações e ampliações, houve
intervenções que descaracterizaram profundamente o edifício.
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populacional e principalmente económica se estabalece no tri
ângulo de 400 a 600 km de lado, formado por três grandes
cidades - Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

São Paulo está situada sobre uma série de colunas
entrecortadas por vales, o que torna difícil elaborar uma malha
viária lógica e eficaz, tanto mais que seu crescimento não foi
controlado a tempo.

Sem dúvida, o clima foi o fator físico que mais interferiu
na arquitetura brasileira. A região está sobre o Trópico de
Capricórnio, apresentando temperatura bastante elevada du
rante o verão. Portanto, o primeiro problema que se coloca
para os arquitetos é o de combater o calor e o excesso de
luminosidade provenientes de uma insolação intensa.

As teorias e o exemplo de Le Corbusier operaram uma
profunda transformação na tipologia das aberturas, enalteciam
a franca abertura dos edifícios para o exterior proporcionandolhes a penetração do ar, da luz e da paisagem. Entretanto, a
aplicação destes princípios nos países de clima quente exigia
uma certa adaptação ao meio ambiente e o emprego de alguns
dispositivos capazes de combater a insolação e o calor excessi
vos. Foi assim que nasceu o brise-soleil, idealizado por Le
Corbusier no projeto de urbanização de Argel (1930-34) mas
cuja aplicação prática e definição final devemos atribuir aos
arquitetos brasileiros.

Informamos que, circunstancialmente, inserimos legen
das apenas nas imagens que se referem a projetos de outros
autores.

2.2. Regio
Regicr. é a extensão e as características do terreno que
circunda o local da construção, os fatores naturais que a com
põem: planície, montanha, cursos de água, condições do clima,
etc. Parte disso será área. Região, que o recente tradutor verte
por'ambiente', é também uma extensão territorial definida pelo
sistema de relações que constitui a vida da comunidade. Não
tem medidas determinadas.
O exame do meio que a obra se desenvolveu, porque
arquitetura mais do que qualquer outra manifestação artística
depende diretamente das condições materiais, e excluir os as
pectos históricos e geográficos dentro dos quais ela se desen
volveu, implicaria não compreender seu significado e sua pró

pria razão de ser.
No Brasil, país com 8.514.000 km2, a concentração

1 GUEDES SOBRINHO, Joaquim Manoel. Considerações sobre planejamento urbano, a
propósito do Piano de Ação Imediata de Porto Velho. São Paulo, FAUUSP,1972. Tese de
Doutoramento, 2v..

2 ARGAN, Glullo Cario. Arquitetura e Cultura, In História da Arte como História da Cida
de. São Paulo, Martins Fontes, 1980. p. 243.
3 VALÉRY, Paul (1871-1945). Eupalinos ou O Arquiteto. Rio de Janeiro, Editora 34, 1996.
p.192.
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2.3. Análise de dez casas selecionadas na obra de Joa
quim Guedes

2.3.1. Casa José Anthero Guedes (1957)

Assim, o projeto da casa de seu pai de 1957, poucos anos
após sua graduação foi fundamental. Estava em evidência na
quela ocasião a ordenação binuclear sistematizada por Mareei
Breuer - usos de permanência diurna separados daqueles de
permanência noturna, divididos pelo setor de serviços que
obteve grande prestígio com a exposição de seu trabalho no
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque em 1949, oportunida
de que foi construído um protótipo nos jardins do museu.

R
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Casa Mareei Breuer, MOMA, N. I.

Cabe acentuar, contudo, que o arquiteto cita uma usual
maneira de ocupação do terreno utilizado pelos paulistas para
explicar sua estratégia de ordenação dos compartimentos - a
casa comprida, com cozinha e banheiro juntos.
Percebe-se um evidente progresso iniciado a partir dos
fundamentos racionalistas de Le Corbusier - do homem abstrato - em benefício dos conceitos orgânicos por meio do estudo
da obra de Alvar Aalto, o qual considera o homem no âmbito do
concreto, da vida cotidiana, buscando um desenho que abrigue
o fluir da existência desconsiderando, portanto, tudo que é con' trário a esse critério. Uma edificação para habitar propiciando

circunstância de vida, ao invés de impelir um protótipo de vida,

A casa J. A. Guedes consistiu francamente, do princípio
do confronto entre teoria e modo de operar conhecidos na fa
culdade frente às possibilidades concretas. Não utiliza-se a palavra método porque faz pensar em alguma ordem muito bem
definida de operações e têm-se em mente apenas um hábito
singular de transformar todas as situações do espírito, confor-

me Paul Valéry.
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As soluções fundamentadas na forma, a estratégia da
utillização de pilotis, membranas e panos de vidro, não se ajustavam ao problema.

15

vés do terraço, pois apesar de contar com a área generosa (15
x 4m) é estreita.
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O desenho da planta inteiramente voltado para o interior
do lote compõe-se junto ao espaço urbano por meio de um
recuo frontal utilizado como jardim. O programa distribui-se
numa planta linear de um só pavimento onde os cômodos são
dispostos um após outro na usual ordenação dos terrenos es
treitos. Todos os espaços externos são integrados ao interior,
sem todavia, suprimir a contingência do aconchego e da priva
cidade. Os jardins foram projetados por Liliana Guedes.

~
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Todas as aberturas, exceto as da cozinha e do banheiro
são portas. A ligação interna dos compartimentos se mostrou
eficiente excluindo a clausura dos páteos internos que aconte
cem usualmente em lotes parecidos.

0 generoso recuo de fundo requerido pela legislação, pro
piciou a disposição dos usos de permanência noturna próximos
à rua, proporcionando a utilização dessa área ao fundo
incoporada à área de permanência diurna através da varanda e
do terraço.
A área de serviços foi reduzida ao mínimo, já que para

secar roupa de tanta gente era necessário todo o terreno, con
forme descreve Guedes. A cozinha e os banheiros, no centro,
são convenientes aos quartos e à sala. Da cozinha vigia-se todo
o espaço - da rua aos fundos - o que é conveniente quando há
muitas crianças.

Os dormitórios estão voltados para um jardim elevado e
ensolarado (face noroeste). A entrada se faz por um caminho
paralelo, entretanto em cota mais baixa, o que confere aos
quartos privacidade. Quando se percorre o acesso desde o portão
da rua, são descobertos espaços cada vez mais abertos. A sensação de conforto da sala, deve-se à iluminação unilateral atra-

■

" 1

-- ---O esforço produziu elegância, extraída da matéria orde
nada cruamente conforme procedimentos construtivos franca
e rudimente explícitas onde os fenômenos ocorrem complexa e
serenamente, contudo nos impregnasse de sua realidade cons
trutiva, evidência contínua do esforço de invenção dos seus
autores.
Os muros receberam um tipo de acabamento, conforme
Guedes, típico do modo inglês, que consiste na aplicação de
uma fina camada de argamassa a qual é retirada o exesso usando
um pano úmido, subtraindo-se o excedente e simultâneamente
adoçando a argamassa junto aos tijolos e interstícios das fiadas. Este tipo de acabamento proporciona uma regularização
dos frisos das fiadas de tijolos crus, contudo revela ainda sua
textura, mais doce e pronta para receber uma demão de tinta.
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2.3.2. Antônio Carlos Cunha Lima (1958)
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0 volume útil da construção, mantido elevado do solo e
ligado à rua por meio de uma ponte, é sustentado por quatro
pilares centrais que se esgalham para suportar os planos mais
pesados, unindo como um tronco esse volume ao solo. Os volu
mes, produtos destes esforços, constituem-se numa espontâ
nea ordenação de espaços, de uma configuração na paisagem
e de uma estrutura. Conforme Guedes, a estrutura não consis
te apenas no sistema de sustentação do edifício, mas um siste
ma capaz de engendrá-lo e organizá-lo.
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Considerando o grande declive do terreno, não era
exequível construir volumes que estivessem simultaneamente
ao nível da rua e apoiados no chão, o que propicia circulação
simples e ligação direta com os jardins. Para o sólido erguido
do solo, uma disposição empenhada unicamente com a cons
trução do espaço, revelando progresso da forma e ordem des
tituída de fundamentos conforme os quais as formas artísticas
bastam-se a si mesmas em detrimento do conteúdo - o
formalismo.

Transcreve-se a seguir um trecho de Ludwig Mies - que
adotou o sobrenome da mãe mais tarde, Van Der Rohe, funda
mentado na obra do arquiteto holandês Hendrik Petrus Berlage.
"...Berlage era um homem muito sério que nada aceitaria
de falso, e foi ele quem disse que não se deveria edificar nada
que não fosse claramente construído. Foi exatamente o que
Berlage fez. E o fez a tal ponto que seu famoso edifício em
Amsterdã, o Beurs, é de natureza medieva/ sem ser medieval.
Ele usou o tijolo como as pessoas o usavam na idade média. A
idéia de uma construção clara surgiu-me a!i, como um dos pon
tos fundamentais que devemos aceitar. Podemos falar sobre
isso com facilidade, mas a dificuldade está em fazê-lo. É muito

difícil apegar-se a essa construção fundamental, e depois erguêla em forma de uma estrutura. Devo esclarecer que, na língua
inglesa, vocês chamam tudo de estrutura. Na Europa não é
assim. Chamamos uma cabana de cabana, não de estrutura.
Temos uma idéia filosófica a respeito de estrutura, a estrutura
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é o todo de cima até embaixo, até o último detalhe - com as
mesmas idéias. E é isso que damos o nome de estrutura."'

Essa casa é uma das primeira experiências de Guedes
utilizando o concreto aparente. A possibilidade de moldar a "pe
dra artificial" conforme Le Corbusier. A ossatura sustentada por
quatro pilares centrais constitui-se demasiadamente flexível e
conduz a expecificas dificuldades construtivas, cuja solução
define vigorosamente a aparência da edificação. A alvenaria de
tijolos de barro e o concreto aparente, na mesma face, são
separados por uma junta de dilatação que frisa a aparência da
volumetria.

Os caixilhos são acoplados desde fora aos volumes de
alvenatria e concreto. As persianas dos dormitórios funcionam
com um sistema de contrapeso e basculam de maneira que
quando abertas, proporcionam proteção contra o excesso de
luminosidade e contra os raios solares inconvenientes. Conforme o arquiteto, à figura do edifício imaginado, não cabia ne
nhuma solução de tipo beiral, o tipo de cobertura utilizado - a
laje de concreto - possibilita o escoamento das águas pluviais
por meio de dutos inseridos na estrutura ou gárgulas.
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0 concreto cru constitui o espaço e está explícito nele. A
cada período da história humana corresponde a invenção de
um espaço específico, utilizando os novos materiais e as novas
técnicas. Conforme o modo de construir da Idade Média, do
Renascimento, do Barroco... Afora resolver certas exigências,
conforme Santa Maria del Fiore de Filippo Brunelleschi, a nova
técnica deve acompanhar os novos usos. Os materiais de cons
trução antecedem o desenho e possuem elementos essenciais
na definição dos espaços, da estética.
1 Mies van der Rohe, Ludwing. in: Frampton, Kenneth História crítica da arquitetura moder
na, São Paulo, M. F., 1977. p. 193.
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2.3.3. Casa Antônio José Costa Netto (1961)

5^

No entanto, ajusta sua manifestação de robustez com a
leveza proporcional, outra vez, utilizando a oposição entre a
expessura dos planos horizontais e a seção reduzida dos quatro
pilares de apoio situados fora do perímetro da planta.

A laje da cobertura sustentada pelos quatro pilares perifé
ricos abre-se para a melhor vista a qual corresponde a face
norte. No entanto, o vigor da luz solar é controlado pela dispo
sição de terraços no pavimento superior e a fachada sul situada
no limite determinado pelo recuo não contém abertura.

A Casa A. J. Costa Netto com sua aparência distinta é
expressão do êxito financeiro e social do dono. É peculiar a
composição de sua contundente laje de cobertura oblícua, que
vai afinando nas pontas, associada à articulação de balcões, de
escadas, de mezaninos ressaltados; em todos os casos
construídos em concreto aparente, utilizando a expressão do
mestre Le Corbusier, ordenada desde a Unidade de Habitação
de Marselha e dos edifícios em Chandigarh.

«

A proposta da estrutura supostamente singela é produto
de uma imaginação rigorosa e intensa frente às exigências do
programa de necessidades, cuja elegância emerge do
dimensionamento justo dos seus elementos que permitiu dis
por uma articulação de balcões, escadas e mezanino dispen
sando a exigência de apoios internos.

í
Foi na oportunidade desta edificação que Guedes realizou
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as primeiras experiências com montantes de concreto para a
construção de panos de vidro, realizadas por meio de uma so
lução que elimina a mediação do metal ou madeira e consolida
um novo campo de pesquisa volumétrica, composto por super
fícies e volumes transparente-refletentes. O estudo deste ele
mento construtivo, conforme depoimento do autor, surgiu com
o conhecimento do projeto do Convento de La Tourrette em
Eveux-sur-Arbresle de Le Corbusier.
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2.3.4. Casa Sérgio Ferreira Leite, 1962
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turas envidraçadas desproporcionais e permitiam um super aque
cimento decorrente da insolação, o que conforme G. Baker1,
induziu Le Corbusier a inventar o brisa soleil.

Casas Jaoul, Le Corbusier

Contudo, nos anos cincoenta, Le Corbusier havia realiza
do uma inflexão e sua produção do pós-guerra apresenta um
desenvolvimento de seus critérios face às exigências das novas
circunstâncias.
Num âmbito residêncial, as Maisons Jaoul manifestam
essa mudança de estratégia, propondo uma tipologia na qual
modifica essencialmente as técnicas e as idéias dos anos vinte.
Cabe acentuar conforme R. Banham2, que impropriamente Le
Corbusier denominou as abóbadas "catalãs" contudo as cons
trói com concreto armado.

Essas casas estão localizadas em Nevilly, elegante su
búrbio de Paris, nas cercanias ao Bois de Boulogne. Buscando
proporcionar uma eficiente distribuição dos usos para acomo
dar a família, desenhou duas edificações, uma para os pais e
outra para o filho, sua esposa e filhos. O cotidiano entre pais e
o filho juntamente com sua família, dirigiu essa solução de Le
Corbusier.

No final da década de vinte, a admiração de Le Corbusier
pela máquina iniciou a recuar em benefício de uma compreen
são particular da natureza. Modelos naturais, como ossos, con
chas e a figura humana foram inseridas em seus quadros e nos
anos trinta, desenhou um conjunto de edifícios primitivos, ru
des, utilizando na construção pedra e madeira. Essa aproxima
ção decorre do contínuo interesse de Le Corbusier pela
arquitetura vernacular e revela um experimento em elaborar
uma expressão contemporânea com a utilização de materiais
naturais. Talvez uma reflexão acerca dos fundamentos orgâni
cos.
Essa estratégia é consequência de vários fatores, dentre
os quais o malogro funcional de algumas edificações dos anos
vinte. Os lucernários do ateliê de Ozenfant foram retirados e
algumas aberturas construídas com esquadrias metálicas de
diversas edificações enferrujaram e se degradaram. Várias cons
truções (o próprio apartamento de Le Corbusier) possuíam aber-
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A casa Sérgio Ferreira Leite possui grande porção de
itens construídos em fábrica. As abóbadas são constituídas de
vigas retas pré-fabricadas, tijolos furados planejados com rigor
e montadas sobre cambotas de madeira. 0 consumo de madei
ra foi ínfimo, não há tirantes, a estrutura é hiperestática. A
caixilharia de concreto armado também é construída na fábrica
e os vedos são constituídos de placas de concreto celular.
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Neste projeto, como também em outros projetos de sua
autoria, a intenção foi atender a um conjunto de circunstâncias
e exigências. Contém exclusivamente o desejo de resolver os
problemas concretos e não acredita na possibilidade de inven
tar um tipo ideal de habitação.
Fundamenta seu esforço para experimentar configura
ções de espaço, refletindo em cada traço, em cada pormenor,
as experiências cotidianas acumuladas pelo homem, a história.
Observa-se por exemplo, que os pilares às vezes não estão
alinhados (direção norte-sul), contrariando uma proposição re
corrente do primeiro racionalismo. 0 interesse é determinar e
construir o melhor conjunto de volumes úteis, que se conforma
a um determinado lugar e a um determinado programa de ne
cessidades com suas inerentes possibilidades. Ainda, além des
ses atributos conforme acentua Guedes, fazer arquitetura de
manda competência e bom desempenho para distribuir os usos

III

Plantas e corte. Casa Jaoul, Le Corbusier

Outra qualidade peculiar desse período e explícita nas .
casas Jaoul, se refere à iluminção. Reflexo do novo critério para
desenhar as aberturas, a luz se propaga com drama e serenida
de, de tal maneira que os ambientes emanam uma atmosfera
peculiares provocando um teor emocional e uma qualidade im
provável se utilizado os critérios anteriores.

Interiores da Casa Jaoul, Le Corbusier

i
I

Casa José Ferreira Leite | O desenho da arquitetura e o caráter da cidade

Kl

49

teriais. Elimina a mediação do metal entre o concreto e o vi

' ■‘WH E.

dro; o vidro adquire a qualidade de elemento contrutivo. Con
forme afirma Guedes, o volume é o pormemor da máquina de

<?.'•-A

abrir e fechar a sala-terraço da casa Liliana Guedes, por exem

plo e podemos extender essa acepção a estas soluções ora

I 1

apresentadas. 0 paisagismo foi elaborado por Robert Francis

Cardozo.
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convenientemente - articulação e continuação dos espaços -, e
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um conhecimento das técnicas construtivas que demandam uma
demorada instrução.
Existe continuadamente um cuidado com a clareza e com

a racionalidade - os elementos construtivos são aquilo que apa
rentam ser. Os caixilhos de concreto, que recebem o vidro

diretamente sem a mediação de outro mateiral, são construídos

j.
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em fábrica.
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A aparência dessa casa progride na mesma gramática
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da casa Dalton Toledo, contudo a experiência de combinar a
estrutura de concreto armado aparente junto a alvenaria

revestida foi realizada pela primeira vez.
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Busca-se demonstrar que a configuração da volumetria
das edificações são compostas de pormenores, os quais

constroem o espaço. Neste momento, o arquiteto por meio de
um rigoroso desenho procura racionalizar a utilização dos ma-

1 BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
p. 230.

2 BANHAM, Reyner EI Brutalismo en arquitectura: ?Etica o estética? Barcelona, GG, 1967.
p
p.85.
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Os pormenores do terraço interno consistem em elemen
tos determinantes do desenho da estrutura e o vínculo vidroconcreto quando o vidro se constitui em matéria da construção
eliminando a mediação da esquadria. A telha de fibro-cimento
está distante da viga 6 cm, proporcionando a desejada ventila
ção e é visível de todos os lados por onde se olhe.

te
*

x II L

Observa-se a decisão de não utilizar a usual solução de
laje impermeabilizada retomando o material simples como o é
a telha ondulada de fibro-cimento.

0 desenho é dirigido pela busca de progressos técnicos.
Desse modo, optou-se por não utilizar fibro-cimento como es
trutura, a madeira é mais versátil, e ainda pode servir de estru
tura do forro. A cobertura escalonada liga os espaços da sala e
dos dormitórios. Essa estretégia é fundamental na ordenação
dos usos e na aparência dos volumes e é visível por todos os
ângulos.

O desenho das janelas externas é constituído por vidros
fixos e postigos, equipados com veneziana e elemento opaco
para controlar a ventilação. Constitui uma experiência no pro
gresso sistemático procurando integrar as aberturas e os volu
mes construídos. Subtrair matéria. Guedes nesse projeto reto
ma a construção com tijolos, material respeitável pela estabili
dade, aparência, versatilidade e custo.

—!

No desenho desta casa o arquiteto resgata, por solicita
ção do cliente, a técnica construtiva simples utilizada na casa
de seu pai. A estrutura foi elaborada especialmente com pórti
cos de cocreto armado aparente, de alturas variadas - constitu
indo um telhado escalonado - do qual foi gerada uma volumetria
movimentada. Vista da rua a casa pode ser compreendida niti
damente e percebe-se sua ordenação em módulos - sete - co
mum na produção de Guedes. A disposição dos volumes revela
o conteúdo do espaço interior.

O progresso no controle desta técnica se evidencia com a
solução eficiente de uma junta elástica entre a estrutura de
concreto armado aparente e alvenaria revestida na Casa Cunha
Lima. Nesse projeto o problema consistiu na integração e na
continuidade entre os elementos construtivos, concreto apa
rente, tijolo, vidro e fibro-cimento.
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2,3.6. Casa Waldo Perseu Pereira (1967)

s

zado como material de vedação, assim como também entre o
vidro e os volumes de concreto armado utilizados com estrutu

ra

ra.

\

A ordenação primordial na face noroeste constitui uma
composição empregando o vidro e o concreto em meio ao es
paço interno e espaço externo do qual o elemento triangular
constitui o remate. O vidro adquire a qualidade de matéria uti
lizada na construção, deixa de ser somente transparência e
passa a construir volumes prismáticos transparente-refletentes.
Une-se diretamente ao concreto, eliminando os caixilhos, por
meio de juntas internas.
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íd« » ■«^“"Zd. paro <"»««>■
encosta Mncamen
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pauto, assim as fachadas noroeste foram desenhadas de modo
a evitar o aquecimento inconveniente. No pavimento térreo al
gumas árvores foram previstas próximas aos planos de vidros

M|ll

integradas com a geometria oblícua. No segundo e terceiro
andares, onde as arvores não projetam sombra, construíramse proteções apropriadas, os quebra-sóis.
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A edificação dessa maneira, voltada para a paisagem, pos
sui as salas principais localizadas em meio a um jardim de sol e
um jardim de sombra, proporcionando ventilação cruzada tão
útil no Brasil para amenizar o calor.
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Os principais usos do programa de necessidades; estão
ordenados num plano abaixo da rua e acima do l®rr
Possui acentuado declive para o fundo. A edificação e

Por-se de maneira distinta, contudo, contida, seren

_ Esta "casa-apartamento", foi ordenada sobre pilotis,^

também utilizada na Casa Cunha Lima. c
a se faz por meio
uma ponte pela cobe u '
to-jardim com abrigo de autos, saleta e esc
Pequena sala desce a escada que conduz à gra

* 15'°0m) onde num único espaço estão orgam
IUrt1°s: comer, estar, biblioteca e música.

„ntiCo
Desta

(7,50
os usos
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cando a eficiente utilização do material. Amplas abas construídas
de concreto aparente, configuradas em diversas alturas e di

mensões proporcionais aos tamanhos e disposição das abertu
ras, desenvolvidas desde a estrutura, atuam como dispositivos
de proteção à insolação inconveniente. Nesta construção foi
retomado o uso de caixilho de madeira, preterido há 15 anos,
desde a Casa Cunha Lima.
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Os usos noturnos e os serviços foram distribuídos line
armente, similar à solução usual dos apartamentos edificados
em terrenos estreitos. Entretanto, uma particularidade con
siste no afastamento do dormitório do casal, disposto numa
Posição distante aos dos filhos, separados pela grande sala

i

■

!■'

Pelosos serviços.

b i '

Conforme depoimento do autor, a ordenação do do
* do casal foi inspirada na Casa ... de Le Corbusier. Adisfânc

dos outros dormitórios confere privacidade ao dormi 0
PO'5 que, no entanto, quando a sala é utilizada e a
Porta que se abre diretamente para esse ambien e
'otegra o dormitório e permite observar a fruição a
«Ião. A mobila do quarto era composta, entre outros odj
de um divã, disposto no limite desta grande porta que qua
Se abre, permite usufruir do aconchego dessa orgam
Deste pavimento principal suspenso que abr g P’

nos que a totalidade dos usos do programa, um
duz desde a sala, onde afluem as circulações

jjUrnos
alcan-

e dos serviços à continuação da escada que es
^rido o espaço sob os pilotis com a piscina con

A estrutura em concreto aparente foi minu
, em fun^'ada de modo que a nervura da laje fosse
madeira, bus-

das menções das placas de compensa
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3 8 Casa Beatriz Mangabeira Kerti (1971)
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nica construtiva utilizada na casa do senhor Breyton. A principal diferença entre os dois projetos talvez seja a topografia,

! ij

pois a orientação magnética é muito semelhante, assim como a
Projeção do volume edificado no terreno e sua geometria. Na

i<
•

X

geometria da planta na casa Kerti, no entanto, o bloco dos
dormitórios possui uma disposição dinâmica, oblíqua em rela
ção ao bloco de serviços enquanto que na casa Breyton é disposto ortogonalmente.
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A casa é toda organizada no pavimento térreo, nesta ex
periência, conforme descrição do autor, buscou-se inventar es
paços francamente determinados, ou seja, permanência diurna
e permanência noturna, espaço interior e espaço exterior, cons
tituindo uma relação contínua com o jardim em todas as dire
ções embora o jardim principal esteja situado ao norte. A dis
tribuição dos usos desenha blocos autónomos, um abrigando

'^811

v<Ki
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kV

é composto essencialmente da ordena-

., a_se*'9enc|asd0 programa de necessidades, do estudo da
i uaçao do lote urbano juntamente com um progresso da téc-

&ft

MM

aquelas outrac
h
qUe aS 9eradas Pela natureza quanto
Aduelas outras produzidas pelo homem, as ditas artificiais.

.“2UL’*°-

sete dormitórios e a sala das crianças e o outro os serviços,
sete uu--- ----------------integrados por uma ampla sala de estar.

'
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A grande parede de vidro constituída por linhas quebra
'

ndo ânoulos diversos protege a sala de estar. As
F Tnsoarentes conforme denominação do arquiteto, são
partes transparen ,
por mei0 de ranhuras mj.
encaixadas dn-e m^^^ °
no

■ntensode6 imaginação dos volumes contido por um obstinado

kí
■ [

rigor na disciplina construtiva.

No ano de 1966 Guedes projetou a casa de Jacques Bre^od
^Pode-se afirmar que a casa desenhada para Beatriz Manga
fetti em 1971 deriva da mesma estratégia de ocupaçao

ote- distribuição dos usos e técnicas construtivas.

Suor P0Steriormente a casa foi adquirida por Eduardo
?>e reafeou modificações para adequa-la as neces
desiJa família.

0 arQuiteto sublinha reiterada mente a importâna

|
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Os poucos materiais utilizados, a estrutura de concreto
aparente, o tijolo de barro revestido, o vidro e revestimentos
de ardósia do piso se articulam diretamente, sem mediação de

outros materiais, determinando por meio do elemento constru

tivo minucioso a configuração do volume.
Destaca-se o plano de vidro construído por elementos o
quos, que liga e separa a sala de estar do amplo jardim,
aparência é um sólido transparente-refletente com

tenuamente visíveis sobre o jardim ao norte.
A estrutura de concreto aparente que sustenta a P

de vidro é independente daquela outra que suporta a

abertura, condição que facilitou a solução da pare e
Além do movimento das linha oblíquas em plan '

g

Ço de estar tem a laje de cobertura inclinada favore
^ção de luz e para proteger o interior do^^^ verticais

"Or°este, o arquiteto construiu penduradas, lâr^aS . 0 rlt_

de dimensões variadas, dispostas obe
§0
k da Série Fibonacci. Os quebra-sóis conta^™ Ccircundante,
arem retirados após o crescimento da vege 5a
r°feto paisagístico de Liliana Marsicano Guedes.
.. :?Í ;
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39 casa Anna Mariani (1978)
encontrada no comércio, revelam a atitude recorrente de utili
zar os materiais comuns e expor a matéria crua.

ter 5

VIDRO F(xo

VIDRO FIXO

I
A casa de campo que desenhou para Anna Mariani, loca
lizada em Ibiúna é, reconhecidamente, um de seus edifícios
que expressa sua contínua pesquisa pela verdade e beleza.
Pode-se utilizar a acepção para a verdade como sendo o signi
ficado da coisa clara mente construída.

Sensibilizado por questões de gênero pessoal e a e
aPlica seu esforço nesse projeto de pequenas dimensoe
m2). Procura reduzir no programa de necessidades o
essenciais para o fluir da vida neste sítio encantador,
fundaria, encontrada semi-degradada.

VIDQO FIXO

■zs.

PORTA DECORRER

m-z
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O^, Piso ç °'° COrno material principal, empregando como
fQ ^ado ern ^vestimenta da estrutura de concreto armado.
°S ^'Xilh r° Cirnento' interrompido junto ao muro, o forc°nstruídos utilizando madeira padronizada

corte, a*

i
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corte e>e
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A cozinha está localizada na interseção das duas alas. Es
sas alas e o prolongamento das suas fachadas curtas, configu
ram um páteo quadrado, fechado por muros muito altos e, com
um dispositivo para fazer fogo, discretamente construído no
solo ao centro do páteo referido.

Estudando a Casa Anna Mariani, percebe-se semelha ças, inclusive citações diretas de outros autores comparando^
Gsade Muuratsalo de Alvar Aalto. Transcreve-se a seguir uma

breve descrição do projeto finlandês que auxiliou no entendi

Em 1953 incorporou-se uma ala em madeira com dois
dormitórios para convidados e auxiliares do escritório que per

noitassem na casa. O conjunto incluía além disso uma pequena
construção rústica, uma sauna e um embarcadouro para lan
cha "Nemo Propheta in Patred'.

mento desta obra.

No decorrer da edificação municipal na cidade vizi

nha Saynãtsalo, Aalto e sua assistente Elissa, aquela que em

A configuração da casa de Ibiúna se dá em dois setores
perpendiculares, então, no setor aberto à face nordeste estão
distribuídos três dormitórios e no outro, uma única e ampla

pouco tempo seria sua esposa, encontraram um terreno atra

sala (4,10 x 8,27m, pé direirto de 8,40m), o quarto principal,

ente na costa pouco explorada da ilha de Muuratsalo. Neste

cozinha, copa, despensa e dois banheiros. Estes são cobertos

sitio, edificaram em 1952-1953 uma casa-estúdio que deveria
servir como lugar dirigido ao ócio. Também como canteiro de

por um telhado de uma única água, que é a mesma solução
utilizada por Alvar Aalto na casa de veraneio em Muuratsalo.
Em Muuratsalo Aalto utiliza inclinação de quinze graus com te-

um conjunto de experimentos arquitetônicos imaginados, de
acordo com os fundamentos aaltianos, de que os arquitetos
deveriam ter oportunidade de ensaiar suas novas idéias, como
num laboratório.

lha de barro, enquanto Guedes, devido às características técnicas da telha empregada resolve a inclinação com nove graus,

il r 'i

;/j
ÍW
A Casa Anna Mariani está situada no relevo de maneira
que a inclinação da cobertura se dá num plano perpendicular à

r •■ •'•■

€F

declividade do terreno, marcando desta forma a paisagem, en
quanto que em Muuratsalo a inclinação do telhado é oposta a

@6, ■• •••

pendente do relevo. Contudo considera-se que a maior seme
lhança talvez fosse a qualidade dos espaços configurados com

Ml

a utilização de materiais tão modestos juntamente com as pe

■M

culiaridades de ambos os sítios.

«ff
par*
A casa em questão é um edifício modesto, construído
Config
u"
Qa'niente com tijolos descartados da obra
situado

em duas alas perpendiculares, uma das qu
5313 estar (vigorosamente particularizada pe

jnc|Usão de

' ao estilo de Le Corbusier - destinado à P_
°utra que abriga três dormitórios e um ban ei

'^Casa

^Uuratsalo, Alvar Aalto

r

>
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JO casa Mário Victor Dourado (1999)
2.1’

das atividades do casalT!S'dadeS nesta ocasiao foi c°mposto

2

gências dist ub ■
ente o uso de
T
POrcionara
T

3

confiai.™
fedÍ9aS da rotina doméstí«- Esta
onfigUraçao constituiu num p ,sma retangu|ar com |argura de

$

i<_

6

e' Conforme as
Vertal e fez “nveniaqUÍI° qUe a Elogia P-

, m, comprimento de 7,96 m e altura de 12,25m, contando
o guarda-corpo do terraço-jardim. Tal sólido está recuado da

ivisa sudoeste 2,84 m e, se estabeleceu recuo variável de 1,78
m a 1,92 m no alinhamento junto à Rua Padre Jocob Saliba (a

sudoeste), como também está recuado na face nordeste de
5,30 m a 5,56 m. Contudo na face noroeste está situado junto
a linha de divisa. Todos os usos estão ordenados rigorosamen
te neste volume, com exceção de um depósito na cota -1,10 m.

55

EBí-tO-

a cota 0 00 m está localizada na interseção das linhas de
divisa noroesteeoalinhamentop^aRua«^

Portanto na face sudeste, na esqui

||R

’**'
. , enEsta casa construída no Jardins, é o segundo proje
Rendado ao arquiteto pelo senhor Dourado, médico. P
eira foi edificada no Morumbi em 1974 e o programa

previa usos para o casal e dois filhos.

«'* segund. pro)et„, a estratégia * Guedes to

ota é 115 m e final-

- Pi 110 m O arquiteto desenhou abrigo para
No piso nível -1,10
a áreg de estar/
dois automóveis, elvador, eS" empregada, banheiro, lavande-

depósitos, dois dormitori
ria, escada externa que d

cisterna/ equipae o ^p^ento de

mento da bomba de dren
Este equipameni o
aprOximadamente 1. 0

,rj0 p^que o lote situa-se a
do Ri0 Pinheiros,
característicos de charco, so

portanto, decorrem os p
rnado à insuficiente rede de e y
bon.^

d0 município. Previu-seuma
a agua de en

Alnda, conside—

**» a distribuição dos usos tace à

cbente

do terreno que é um trapézio medindo ,
e
li"’ «ua Oliveim Pinto na fece nordeste, a
K
5 m divisando com a construção contígua, ao ud^
Í ^bém divisa com construção vizinha e finalm^

junto com as
^pyo.Então, previu
^^assm
gia ■*»» “
p„,ed« * «Xisessenciais nesta
a gaS °
como os e -dor

^ern«fe 16,00 m com face àRua Padre JacobSa

na cota -1,10 m abriga ga-

situaçaOd

orgarijeSenhou cinco Pisos contando a laje da
a caj^ harmoniosamente as máquinas do a^c°ngu|o a um
um
terijçp . a0ua, destinando a porção maior o

«eosas é comum o

°doXt°móvei5'

tenheiro, dormitón-

^^evador, ^t0S^e55O a cozinha, gerador, cistem ,
e$

externa que

r

| O^daarqulteturaeoarter[)aa^

Ifl.

0 pavimento situado na cota +1,56 m abriga sala ri
Br,lavabo, escada, elevador, refeições e cozinha. 0 acesso
dpal se pela face sudeste a partir do portão na esquina'0'

0 pavimento do mezanino, está situado na cota +4 22

me abriga sala de estar, quarto de costura, escada, elevador e
pequeno terraço.
No pavimento no nível +6,88 m estão distribuídos o dor
mitório do casal com banheiro e quarto de vestir, outro dormi

tório com banheiro, escada que dá acesso aos pavimentos infe

riores e escada externa que leva ao terraço jardim na cobertu

ra. A cobertura na cota +10,12 m abriga área técnica - caixa
d’água, aquecedor, ar condicionado e terraço jardim.
Isooiétnca da estrutura

Neste edifício são utilizados os seguintes tipos de aberturas:
portas, janelas, vãos de escada, poço de elevador e mezanino.
As portas ora são construídas com esquadria de alumínio e
folha de vidro laminado duplo transparente, ora são opacas,
construídas em madeira e noutra situação construídas com ve
nezianas de alumínio. Quando são transparentes, integram o
interior e o exterior e trazem luz. Nas situações opostas, quan
do são opacas, conferem privacidade.

As janelas são basicamente quatro tipos. O primeiro é
aquele construído com esquadria de alumínio e folha vidro trans
parente fixo. Este tipo traz luz, permite olhar para fora, e am
plia o ambiente. O segundo também é construído com esquadria
de alumínio e folha de vidro transparente, porém com sistema
de ventilação, é porta-janela que divide o vão em duas partes este tipo é utilizado na sala de estar e mezanino. Traz luz, per
mite olhar fora, traz ventilação como também dá acesso para
manutenção daquela outra janela, fixa instalada contígua.

0$
~
tituídoç°a 530 constru|dos com tijolos, sendo os externos consde o 05 de Afiadas com 0,10 m, ora com espaço entre fiada
Xncç- '
uma câmara de ar para proteção tersendo uma com 0,10 m ou-

O terceiro tipo é aquele denominado basculante máximo
ar, construídos também em alumínio e vidro utiloizado na cozinha, banheiro, área de serviço, dormitório e jardim. Traz luz, ar
e permite olhar para fora ou nao conforme a posição. O outro
tipo, quarto, é construído com esquadria de alummio vidro
laminado mais persiana de enrolar - uMrada nos dormdonos , tal tipo permite mz, ventilação e op»dade quando con„.

tituerç
m e espaço de 0,02 m. Ambas configurações cons3cúst>ca QSSa Para inércia térmica e mais uma vez proteção
®'10iq
Turos internos são construídos com uma fiada de

deernamente e internamente as paredes recebem uma
fes|na acríii^arnassa P^^iba P°r Pintura branca à base de

Pàstilh
NaaC°2'nfla e banheiros as paredes recebem aplicação

v*dro coloridas que extendem-se até o teto uni
H^eamente as partes e confere sensação de contí

Vi9as niieStrUtura é simples, constituída de estacas,
1 ares e lages de concreto armado - a planta i

blocos,

' ~i do volume pnnupu. e constituída de vigas; e laje
principal
de concreto armado, impermeabilizadas com imanta
A cobertura

maciça c-

r

Dourado 1 °<,eSen,X> da í'rT,u'tetura e o

da cidade
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Sobre esta laje se instalou um deckde
20
deck de madeira
madeira, 00,20
550'a para sombrear a laje e servir de piso para o terraço-

1,1 ’ As águas pluviais são escoadas por um ralo através de
j^tores internos à parede dupla. A cobertura do portão de
principa! é construída em aço e vidro. Nas lajes de
^oda sala de estar e no mezanino foram aplicadas uma ca

mada de celulose para proteção acústica, atrás do forro tipo

I

!

colmeia.

u

:t-n<
’’u

Ri,

Sua aparência exterior é de poliedro, limitado lateral

mente por paralelogramos, e por dois polígonos retangulares
iguais e paralelos nas extremidades - o prisma retangular. Essa
casa foi escavada por dentro em níveis interligados por escadas

e elvador e num anbiente configura espaço com pé direito du
plo.

É interessante observar a coerência do arquiteto quanto
3o desenho do volume, pois é possível afirmar que o volume
veste rigorosamente os usos, é definido pelos recuos e está
colado na divisa contígua na face noroeste. Resulta do espaço
Possível, contrariando uma observação menos atenta, que este
edifício é uma experiência cubista do autor e, mais uma vez,
demonstra coerência para constituir o volume sem restrição a

Qualquer geometria desde que o interior seja plenamente re
solvido.
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Capítulo UI- Conclusão

"... Ora, de todos os atos, o mais completo é o de cons
truir. Uma obra exige amor, meditação, obediência aos teus
mis belospensamentos, invenção de leis peia tua alma, e muitas

3.2. Projeto do Campanário da Igreja São João Batista

Apresentamos o projeto e edificação do Campanário da
Igreja Matriz São João Batista na cidade de Moreira Salles,
outras coisas que ela extrai maravilhosamente de ti e que não
Paraná, realizado no ano de 2000. Desejamos ilustrar, na nossa
suspeitavas possuir. Emana do mais íntimo de tua vida, sem
opinião, um possível progresso acerca do desenho e também
contigo se confundir. Se dotada de pensamento, pressentiria lições apreendidas de reflexões desde aquele estágio, quando
tua existência, a qual Jamais conseguiria provar ou conceber elaboramos o estudo de viabilidade da Igreja Cristo Ressussitado
daramente. Serias para eia um Deus..."1
comentado na introdução deste trabalho.

3.1. Atributos do desenho de Joaquim Guedes
Estes escritos procuram aprofundar a fruição da estética
por meio da ordenação do pensamento no árduo caminho pelo

ç
OJ

I

qual construímos as nossas verdades e percebemos o longo
período necessário para que se tornem nossa carne, livre das

contaminações, das incompreensíveis inquietudes e tolices.

IlJ

11

exemplo, a solução do vidro fixado diretamente no concreto ou

ainda a tipologia de caixilhos constituída com uma parte opaca
e a outra transparente, respondendo às necessidades de venti-

i
h

I

<

J
DET.64

DCT.65

|
1

Ottn
V.I3
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Guedes com sua contínua postura crítica agrega algumas
inovações tecnológicas e invensões ao desenho do edifício. Por

«ftr

I

IF ■ '
X

IL-

;.Í PLV.7

lar<ilumiilnar e,
____
__________
se propício,
olhar___para fora. Ainda
^ele- -uHoiuu
utilizado na
na cozmna
cozinha ua
da Casa Costa Neto e
. en_
tlalFTiSC° Landi que P055^ T"??Istiaações de Le

aara3 035
das aberturas
aterturas flue
de
1925g 35
as^
que UCItUii—r de um equipa
^nto
qua's Passaram
a receber
o atributo

>
is ^odo fat:eridesse as exigências de ventilação e iluminação
do ed'f IC'en^e/ Cuía con^QuraÇão é fundamental na aparênlc'o, ao invés de considerá-la como um obstáculo.

financeiros e tecnologia modesta,
Com poucos recursos
circular, inscrevemos neste círculo um
desenhamos uma base i o lado medindo 3,00 m, destes vértitriângulo equilátero com”, no topo fizemos construir a cober's emergem três colunas,
tronco de cone cujo perímetro é um
> cume da cobertura foi colocado a cruz. Sob

instalou-se três sinos pesando 378 quilos.
Utilizamos
a cobertura i- na construção concreto, aço, madeira e cobre.
Fez-se útil a construção das vigas de travamento das colunas
em aço mesmo que esta solução acrescente mais um tipo de
matéria no conjunto da edificação. Jusbficamos esta decisão,

porque as condições de execução eram realmente modestas.
HtUra f ° arquiteto cidadão, acredita que o desenho da arEle x

uhdarnenta o caráter da cidade.

I
c^= l odKmhoda
Concedemos esta ampliaçao do número de materiais h,
uma execução segura e bom acabamento. Avaliamos a -S"00

a^‘^raeoarátcrdadda(te

dades de concretagem na interseção das colunas e a’’
travamento provavelmente com formas rústicas (nã
935
^com bons carpinteiros, entretanto dispúnhamos^’

A disposição das traves obedeceu os <'
cálculos de estabilidade, contudo foram posicionadas utilizando
-J o retângulo áureo.

L

■

es e montadas na sua configuração fina| no canteiro na posição por guindaste. Encerrando a descrição relatamos Õ
empenho do engenheiro elétrico que propôs a solução do páraio. a de utilizar uma das barras de aço da armadura da coluna
para fazer escoar as descargas elétricas no solo.

i

I

Este estudo proessupõe uma revisão após a arguição para
ajustar-se às correções e sugestões propostas pela banca as-

|

sim como a realização de uma última
revisão> em alguns ele
------ ------mentos que nos parecerem propícios, procurando produzir um
volume melhor acabado para a biblioteca desta Faculdade.

j

3.3. Considerações finais
Escolhemos um pequeno trecho do início dos escritos da
tese de Livre Docência para elaborar essas considerações fi
nais. O trecho trata da gravidade inerente ao desenho, diz "so
mente quem teve alguma vez a oportunidade de traçar o pri
meiro risco de uma obra, edifício (não importa o tamanho) ou
cidade, conhece a gravidade, a densidade, os significados, os
compromissos e a invenção existentes num simples traço sobre
o papel". Risco e traço, conforme o autor, querem dizer idéias,
números, conceitos, realidades, vida. Ou seja, uma acepção do

$

j

tsta
..
.
termo desenho.
Cja tsta Pequena edificação proporcionou uma rica expenenção ACamp0 do desenho como também no campo da construQ gto de projetar sobrepõe-se às metodologias e racionaÇão d Uand° batamos com as pessoas encarregadas da fundi- ijzgç^es je que depende. Sua existência e a edificação que dele
zjd ° terceiro sino, testemunhamos operações que são realiém est§0 de tal modo vinculados à sua operação que não
0 J ha séculos pela mesma família, com as mesmas técnicas. Dré.existem/ ist0 é, não ^tão determinados em fundamentos
nXtoÍSés' mesmo que existam, não permitem valorizar o
e^oi COrnovente é a confrontação da informação recebida na
sécul COm 3 rea'‘dade, melhor dizendo, nesta família que há ato e a obra. Há que se revelá-los fazendo.

nica °S PrOduz sinos (imigrantes italianos que trouxeram a técda c P3ra 0 ^sil) somente um dos irmãos conhece o segredo

inúmeras lições colhidas das análises
Deduzimos que as
i um significativo progresso na nossa
novn mposição do bronze
__________________
a ser fundido na construção de cada dos projetos constituíram
, examinando o resultado do projeto do camsin<l0- Constatamos então a organização das corporações formação, conWdoJ^
’”r nlie 0 eXercício do projeto é essencideOf.- .
—-««uiiu;, então a oryaniiav““ --------rormav"-' —
afirmar
que o exei
Por Cl°- como também a grande feição que eles desenvolviam panári0/ podemos
ios transformar as nossas verdades em caresse
SSe trabalhi
trabalho.
<al para que possami

ne.

Poucn Utr° fato relevante foi a utilização do cobre, ma eri
so™?5300 na região. Com sorte, contamos com um ha n
ipidamente as
'nstrUr~'r° de ori9em alemã que compreendeu rapidamen

PaWo ? de Um artesão de or*9ern italiana radÍCad° t mnÇão a 3 Ceadas, e que foi levado ao canteiro para es
'
e a cruz foram construídas na fábrica em pa

-3 revisão após arguição para
£5se estudo Propõe uma
sugestões proposta pela banca
ajustar-se às correçoes e .
,vi5ão para os volumes da Biblioteca.
objetivando uma rei
,íuto São ra*-E®°ra H 1996, p'169'
,
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- Referências

4il, Bibliografia específica:

GRAEFF, Edgar Albuquerque Edifício - Cadernos Brasileiros

Livros
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR6023:
Informação e documentação - referências - elaboração. Rio

de Janeiro, 2000.
- NBR10520: Informação e documentação - apresentação
de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2001.
- NBR14724: Informação e documentação - trabalhos aca
dêmicos - apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
ACAYABA, Marlene Millan. Residências em São Pauio 1947-

de Arquitetura São Paulo, Projeto, 1978.
LEVI, Rino (1901-1965). Arquitetura e cidade / Rino Levi;
[Renato Anelli (pesquisa e texto); Abílio Guerra (coordena
ção editorial); Nelson Kon (ensaios fotográficos) ]. - São Paulo:
Romano Guerra Editora, 2001.
MÚLLER, Werner, VOGEL, Gunther. Atlas de arquitetura 1. Generalidades. De Mesopotamia a Bizancio. 2. De!
românico a la actualidad. Madrid, Alianza Editorial, 1985.
p.606.
TELLES, Sofia da Silva. Joaquim Guedes, dossiê 2. Campi
nas, 19??. V 1-3. Monografia, Departamento de Arquitetura
e Urbanismo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
VALÉRY, Paul (1871-1945). Eupaiinos ou O Arquiteto. Rio

de Janeiro, Editora 34,1996. p.192.
- Introdução ao método de Leonardo da Vinci.
São Paulo, Editora 34, 1998. p. 258.
- Variedades. São Paulo, Iluminuras, 1991. p. 231.
ZEVI, Bruno Benedetto (1918-199?). Saber ver a arquitetura

São Paulo, Martins Fontes, 1994. p. 276.

^9r' 1997‘ P-^-137 6 P' M’ Bardl/Funda^° Vilanova
T'GeoffreyH L -

_ Metragem
' ’-------- oeDVD:
Filme, Longa
STANLEY Kubrick - Imagens de uma Vida (Life in Pincrures).
Direção Jan Harlan, Produzio por Warner Video Home, 1 DVD,

2001.

- ?Etica
7 1"5‘

Foster Barcelona, Editorial Gustavo

Periódicos: In catálogo da Exposição Arquitetos Brasileiros,
Depoimento.
21 de outubro 1987, Galerie d' Actualité do IFA - Institut
Français d' Architecture, Paris, França, São Paulo, Ed. Pini,
1987. pp. 46-47.
Residência José Anthero Guedes. Bem Estarn. 4, p. 17-9, mar./

p3(j|n » ' René (1596-1 sem
0/r.' Martins Font
U ' D,scurs° d° método. São

XBp.

c^-

abr.1959.
8a Bienal de São Paulo.
Residência Cunha Lima: diploma na
Arquitetura n. 41, p. 12-3, nov.1965.
ResioèiiGa do arquiteto. ACArquitetura e Construção 173) n

”*■< -

UnÍ aÇã° de ^rtaçõese tesesna
: ' 1996‘ P-^2.

ReSÍdênda d°
30-1, jan./mar.l967.
House", in: KokusaiKenchiku, Tóquio, Jul. 1967.

Cgu
Cario's Se rSldadeBibhoteca
de Sao Paulo.
Escola
Engenha\êSSVB1BL
'"2 ed
- rev- de
e am
PL Sa° "Cunha Lima Acrópole n. 357, p. 13-4, fev.1968.

19?° Paulo s°a0LHANA de PLANEJAMENTO DA GRANDE
3, ’'' escaia i. Sistema Cartográfico Metropolitano,
331 541

' fOlhaS 33L631' 331'433' 331-431'

fo|ha 33Í 331'344' 331.324; 331.141 e escala

unetria
JoaPu'm Manoel (1932-). Gem.
^. ^LERY' Pa“>- eupa/inosouO
de Janeiro, Editora 34, 1996. p.7-17.

B. Toledo, Piracicaba, SP; construção de Israel
Dep°imenta
Residência 1, D. B. Toledo,
riia^
'
d. 15-7, fev.1968.
Residência
2, A.
SP; construção de C. C. A.
NObre
Gil' arq
' C. Lima, Pacaembú,
'
Cia Constr. Associados; paisagismo de Liliana Guedes, arq.

^riêná
Acrópole n. 347, p. 18-23, fev.1968.
Residência 3, A. J. da C.

r
iWttênd.
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feavCi968A' Cia

EhXdózo, arq. Acrópole n^p.^9'^Obert‘
.0

EDES, J. Casa José Anthero Guedes à Rua Geórgia,
BrookHn, São Paulo. 1957. 9 f. Plantas e detalhes diversos.
Originais em papel vegetal e manteiga - aramzenado no acervo
da biblioteca da FAU USP.

Qvil Ltda. Acropole n. 347, p. 34-7, fev.1968.

9enhana

GUEDES, J. Casa Antônio Carlos Cunha Lima à Rua Silvio

Residência 6, Jacques Breyton, Jardim Afonso Celso qp. .
tnjçãodeConstr. Dumez. Acrópole n. 347, p. 15.7, feví968nS’

Portugal, Pacaembú, São Paulo. 1958-1963. 88 f. Plantas,
detalhamento de móveis, caixilhos e gradil, modificações. Pro
jeto original em papel vegetal, manteiga e cópias heliográficas

Residência no Jardim Guedala, São Paulo. Acrópole n isn a
18-23, abr.1969.
Poren.360,p.

- Armazenado no acervo da biblioteca da FAU USP.

GUEDES, J. Casa Antônio José Costa Neto à Rua Fábio
’
■'
_____ 1 f. Plantas, detalhes
diversos, levantamentos
I
planialtimétrico, complementares e
Residência A. C.^Cunha Lima (1959). A Construção São Paulo eStUdo para
c------- ' vegetal e manteiga— reforma- Ori9'nais; em
papel
n.1674, p.
_ 23, 10-03-1980.
aa ,aoa
armazenado no acervo da biblioteca da FAUUSP.

Residência Waldo Perceu Pereira (1966). A Construção São Pau/o
n. 1771, p. 19, 18-01-1982.

Residência do arquiteto (1971). A Construção São Paulo n. 1805,

p.. 23,13-09-1982.
•>■> o nn mo-.
Residência Beatriz K. Mangabeira Albernaz (1973). A Constru
ção São Paulo n. 1829, p. 21, 28-02-1983.

Residência Mariani, Ibiúna, SP; proj. Joaquim Guedes.
Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.71, dez./jan, 1995/96.

Residência J. A. Guedes (pai), São Paulo, SP; proj. Joaquim
Guedes. Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.66, dez./jan, 1995/
96.

&Ca_Cunha Lima, São Paulo, SP; proj. Joaquim Guedes.
Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.66, dez./jan, 1995/96.

Residência Perceu Pererira, São Paulo, SP; proj. Joaquim Guedes.
Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.67, dez./jan, 1995/ •
Residência M. e E. Suplicy, São Paulo, SP; proj.
------ - x..___ /upiiuy, Jau rouiu, _>r ,
Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.68, dez./jan, 1

/nc

/

Residência L. Guedes, São Paulo, SP; projArquitetura e Urbanismo n. 63, p.69, dez./jan,

^ênda Marta e Eduardo Suplicy,
—riaiid C tc
Abril
c~- Paulo,
A . ago.. igg8
Abril, São

^idência Dr. Mário Dourado, Reformar e Constr
Mo:
Ação: Sãi
São Paulo, maio 1999.
Depoimento; "A pequena notável". Revista Arquitetura &
Lonstrução, n 9, p. 80-7, setembro de 1999.
n,. pREVISTA INTERNACIONAL DE
’ CG; primeiro trimestre 2001. Trimest

GUEDES, 1. Casa Sérgio Ferreira Leite à Rua à Rua
Corrientes, Alto da Lapa, São Paulo. (1962). 43 f. Plantas,
Q0'rXss' elevações, complementares e detalhes. Projeto original
em pape| manteiga e vegetal - armazenado no acervo da bibli

oteca da FAU USP.
GUEDES, J. Casa Francisco Romeu Landià Rua Prof. Gui
lherme MHward, Butantã, São Pauio. 1965. 23 f. Plantas,
cortes, elevações e detalhes. Projeto origial em papel vegetal e
3 folhas em cópias heliográficas - armazenado no acervo da

biblioteca da FAU USP.
GUEDES, J. Casa Waldo Perceu Pereira à Rua Araxiá, 255,
^G^sã;Paulo^.^
p|an.
tas, cortes, elevações, detalhes construtivos e modificação nos
banheiros - armazenado no acervo da biblioteca da FAU USP.
1967-1975.
complementares,
detalhes
— ■ - 76 f. croquis,
óvejs e projetos
levantamento
planialtimétrico.
Proconstrutivos e de móveis e levantamento planialtimétrico. Proconstrutivos e de
mantejga e cópias heliográficas
JCLU Uliymw -... |---- r "**>
jeto original em pape veg ,-----------,Çr Nonra
,
- documento particular do novo proprietário da casa: Sr. Nerval

Ferreira Braga.

_________

— ’ Casa Joaquim e LHiana Guedes à Rua Prof.
.
""l construtivos
154
doMihes
e do
ff. Croquis, projetos completos, detalhes construtivos e dos ar
planialtimétrico. Projeto original em pamários, levantamento
manteiga, e algumas cópias heliográficas pel vegetal armazenados
e
documentoa
no acervo da biblioteca da FAU USP.

“DESJ

GUEDES, J. Casa Beatriz Mangabeira Kerti, atualmente
Eduardo e Marta Suplicyà Rua Grécia, 309, Jardim Eu
ropa, São Paulo. 1971-1972.105 f. Estudos, plantas, comple
mentares, detalhes construtivos. Projeto original em papel vee manteiga, com 3 folhas em cópias heliográficas.

EL cR0quis - Herzog & deMeuron - L981'20^^ núme-

Editorial, edicáão conjunta, ampliada e re
r°s60e84, 2000.
1998-2002. Madri, ElCro-

EL croquis - Herzog & deMeuron Uls Editorial, número duplo 109-110/ 20

'r°ietos

GUEDES, J. CasaAnna (Moreau) Mariani em Ibiúna, São
Paulo 19V-1978. 87 f. Estudos, plantas, cortes e elevações,
|ementares, detalhes construtivos. Projeto original em papel
vegetal, manteiga e sulfite - documentos armazenados na bibli
oteca da FAU USP.

PS J. casa Mário Victor Dourado à Rua OH\ ■
^04 Jardim Paulistano, São Pau/o. 1999.15 f. pi,
VeiraPin.
W' éievações e caixilhos. Projeto original em papel
tantas,
^documentos armazenado no escritório do
manteiarQuiteto joaquim Guedes-

reses e dissertações

findas

SOBRINHO, Joaquim Manoel (1932). Um Projeto e
seus Caminhos. São Paulo, FAUUSP, 1981. Fls.237 (tese
Lívre Docência).

!991. p.439.

p236°S

,ra ocidental.
DeS'9n Moderno■ Portugal, Ulisseia,

XeW/E^+PhrCUradOr)' Le°n Battista A'berti. Milano,

vetti/Electa, Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di
naiazzo Te-Mantova, 1994. p.565.
.Considerações sobre planejamento urbano, a propósi SOARES, Luciano Margotto. Arquitetura de Álvaro Siza
to de Porto Velho. São Paulo, FAUUSP, 1972. Fls (tese
Vieira: estudo de três casos. Dissertação de mestrado Doutorado).
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da universidade de
■ Memorial. São Paulo, FAUUSP, 1987. p.144; 29 cm (Apresen
tado para provimento de cargo de Professor Titular junto a
FAUUSP).
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«N, Giulío Cario (1909-199VX;

P’42Z

projeto. São Paulo CaraL'metod°'°9ia
■ Pmgettoe destino MH
-L'ArteModerna-Dairmum-”

' Ppl56'17^ 1993.
1977 P-3™

Sm° a‘m°VÍmentí

^temporanei

'^cepto^Z ™
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SUMMERSON, Sir John (1904-). A linguagem clássica da
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SCIACCA, Michele Federico. Historia da Filosofia - do

Humanismo a Kant. São Paulo, Mestre Jou, 1962. p. 218.
WITTKOWER, Rudolf. Los fundamentos de la arquitetura

nosécu/oXVri. ^^ZTw^p\~JarteH°,andesa

1994- p^

N^va Vision, 1966 „ 1'°3rgi//tecto'J'^ Buenos Aires,

en la edad de!Humanismo. Madrid, Alianza Editorial, 1995.
p. 231.
WÕLFFUN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História
da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 1989. p. 278.
VENTURI, Uonello. Para compreendera pintura- de Giotto

a Chagai. Lisboa, Estúdios Cor, 1954. p. 209.
A pura visibilidade e a estética moderna. São Paulo,
FAUUSP, 1969. p. 13.
VENTURI, Robert. Complexidade e contradição em
arquitetura. São Paulo, Martins Fontes, 1995. p. 231.
ZEVI, Bruno B.. (igiS-Wg^/f/stórrâ^^í/rtefí/ramorfer-

^*"0. Mta Efco,r,J6

«W'*
Torino, Giulio Einaudi
^Pretestí ^critica architettonica. Torino, Giulio Einaudi

Renascimertto
nhia das Letrac

Christoph (1818-1897). A cultura do

Itá'Ía: Um ensaio‘Sã0 Paul°, Compa

GuedessobrT '199L p408-

Editore, 198T ^348^
itetura. LiSboa, Publica
A /inausgem moderna «
çõesDomQuixote, 1984. p. 261.

^áitaçãoe ^'9oa^uim Manoel (1932-). Problemas de

p?

anifícação do Brasil. São Paulo,Tema, 1965.

4.3. Fontes orais
]oh^nne^°rPara SSo Pau,°- P-33' 43cmCessor, 198o n o e°na d° Conhecimento. Coimbra, Su
Esta categoria de fontes secundária para todos os asSW, Edmund
'
suntos que não se refiram a um passado recente, é, pelo con** Investi
- 859‘1938)- Investigações Lógicas-Sex trârio, essencial para uma matéria relativa a um período con^^nrenoió30 ^Plementos de uma Elucidação
temporâneo e a fatos próximos no tempo. O testemunho direto
Cwtarai 1 qq °9lca do Conhecimento). São Paulo, Nova qe indivíduos que participaram do progresso da nova arquitetura
^MSlçy j-,. 6’ P' 224‘
no Brasil, constitui uma insubstituível documentação de fonte
Qí^o c ■10 Roberto- EnsinarAprender - Por uma edu primária. Assim, são essenciais as informações colhidas por meio
' C'dnci 'ad°ra' 8ao Paulo, FAUUSP, 1999.
de aula nesta Faculdade, conversas, conversas durante visitas
de.
3 e Arte no Século XV. In, SANTILLANA, Giorgio aos edifícios com o arquiteto e proprietários como também
• Opa ® e Arte no Século XV. In, SANTILLANA, Giorgio arquitetos colaboradores e contemporâneos.

. PaWo c.,,da arte no Renascimento científico. São

°X
Kar
^ero

P'198L P-52.

^9^')- Dialética do concreto. Rio de Janeiro,

Xj?'1976- P- 230.
bsdoa

A Perspectíva como Forma Simbólica.

^.-4
70' 1993-P-157.
'W < V°'Uçao do Conceito de Belo. São Paulo, Martins
'199«-P.259.
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ApíiWice 1

Apêndice 1

«lógico da obra de Joaquim Guedea; mestres „„temp<Jr.neoi.

1954

B. J. S. M. Pati - R. José Vicente Horto Florestal São Paulo - obra construída

L. Mies van der Rohe
-Edifício da Seagran Administration New-York.

Plano Diretor de Ourinhos - Membro da equipe de
Sajmaes

1955

L1

Le Corbusier
-Notre Dame du Haut,
Ronchamp, France (19501954)

Le Corbusier
-Casa Jaoul em Neuilly-surSeine (1951-1955)
-Casa sra
Manorama
Sarabhai; Ahmédabad, índia

Igreja e Escola de Vila Madalena - São Paulo obra construída e divulgada

E. M. Carioba - Rua Afonso Ferreira, 175 - São
Paulo - obra construída

fel l tf

/I JI ,
•
~
: ■
I

Alvar Aalto
-Igreja de Vuorksenniska ■ i;,
Imatra,Finlândia (projeto
1955; construção 19571959)

1956

Rino Levi
_s=
-Plano Piloto de Brasília —
(concurso, 3° lugar)

Plano Piloto de Brasília - J. Guedes e outros - ’
obra divulgada

Conjunto Habitacional para Ericson do Brasil S. ;
arquiteto
Carlos Milan. São José dos
A., com or
.
Campos - SP.
SPCasa C. Santos - reforma - Sede Fazenda Cotia /> Ã

'-4»

W'

“ SP. - obra construída

Casa A. F. Montoro - Rua Antônio de Gouveia
Giudice, 172 - São Paulo - obra construída
Casa L. c. Santos - Campos do Jordão - SP.

-B-'
^•^eT-São Paulo

^Concurso para o Plano Pi'

loto de Brasiha
■

JBK . ■
""B

Alvar Aaltotouis Carré,
-Casa L —--Guyonne,
Bazoches-^
França

índia

I

Apêndice 1 ■ Quadre
10 "“Wo 10 desenho
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195S

to arquitetur
Jra c 0 caráter da cidade Ufi

„ josé Antero Guedes - Rua Geórgia, 419 gjooklin São Paulo - obra construída e divulgada

Casa A. C. Cunha Lima - Rua Silvio Portugal São Paulo - obra constr. e divulg.

Planejamento da PUC/SP, compreendendo r ^1
setores da habitação, auditório, biblioteca, filo- L h
sofia e direito.
['rj

u
tej
M
"

Escola de Noviciado dos Padres Dominicanos,
com Carlos Milan - São Paulo
Convento para os Padres Dominicanos, com C.
Milan - Belo Horizonte - MG.

City Hall and Civic Square, com equipe concurso
internacional, Toronto - Canadá
Docência FAUUSP
Departamento de Tecnologia

Alvar Aalto
Museu Aalborg, Dinamar
ca, (concursol958; cons
trução 1969-1973)
-Edifício de apartamentos
"Neve Varh", Bremen, Alemanha (projeto 1958;
construção 1959-1962)
-"Casa daCultura" Helsinki
(1952-1958)
—Centro
Cultural
Wilfsburg, Alemanha (con
curso 1958; construçãol959-1962)
-Centro Cívico, Seinãjoki,
Finlândia (projetpo)

rifa t

J. B. V. Artigas
-Casa Rubens de Mendon
ça, São Paulo

Trabalha com Carlos Millan e Liliana Guedes

Walter Gropius
-Panamerican Brwais, New
York

1959

Fórum de Itapira - São Paulo - obra construída
e divulgada

Escola Paroquial São Francisco de Assis Cristalândia - GO - obra construída e divulgada "

Igreja Matriz de Osasco, para os Padres I
Passionistas São Paulo - obra divulgada
i

S.
K
"
i

Plano de Desenvolvimento do Juizado de Meno
res da Comarca de São Paulo, com José Pinheiro
Cortez, Eduardo Bastos, João Paes de Almeida,
en9° Glauco d'Alessandro e economista J. M.
Rodrigues.

Alvar Aalto
-Opera House, Essem, Ale
manha (concurso 1959, Io
prémio; Projeto 1961- ■
1964; construção 19811988)
. .
-Igreja de Vuorksenmska
lmatra,Finlándia_ (projeto
1955; construção 195/
1959)
-Museu da Finlândia Cen
tral jyvãsklya, Fmlandja
(projeto 1959; construção

Vociedade EnsoGutzeit, Helsinki, Firdand'a
(projeto 1959, construção
1960-1962)
,
Casa Louis carre,
Bazoches-sur-Guyonne,
França (1956-1959)

j b V. Artigas
-Casa Mário
Bitencourt

•960

Taques

•>r°jeto de Urbanização em Guarulhos
Via9em à China

A- Costa Neto - Rua Itapunhaú - São Paulo

BB

construída e divulgada

Teatro Leopoldo Fróes para o Teatr
'da Decker-São Paulo
Rpf
Orma do Teatro oficina - São Paulo

JWfe
íH

CarTibridg6'
ELJA ■ da Assembléia/

1 SSs»"■H

Franca

I

Apêndice 1

.São Domingos (concurso) - Rua Bartira
G'^izes-São Paulo
J. B. V. Artigas
-Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade
de São Paulo

rnipo Escolar Ataliba Nogueira - IPESP - Itapira
_ SR - obra construída

Rino Levi
-Edifício Plavinil-Eldor, São
Paulo (1961-1964)

1962

Casa D. Toledo - Piracicaba SP - construída e
divulgada

Alvar Aalto
- Palácio dos Congressos
com Sala de Concertos,
Helsinki, Finlândia (projeto
1962; construção 1967- C™!
1971)
1“*
-Edifício Banco Nórdico, I
Helsinki, Finlândia (projeto 1
1962; construção 1962- .
1964)
-Centro Cultural Wilfsburg, ,
Alemanha (concurso 1958; I
construçãol959-1962)

Casa S. F. Leite - Rua Corrientes, 214 - São Pau-

lo
obra construída e divulgada

fc
k

Reforma do João Sebastião Bar - São Paulo
obra construída e divulgada

3

J
••

yjl

Sofá cama, concurso Ambiente Indústria e Co
mércio de Móveis S. A. - São Paulo - constr. e
divulg.

Projeto de Urbanização da Praia doTenórioe Praia
Vermelha - Ubatuba, SP - divulgada

L. Mies van der Rohe
-Galeria Nacional, Berlim,
Alemanha

Grupo Escolar Areia Branca - Taubaté - SP

J. B. Vilanova Artigas e ’
Carlos Cascaldi
- Casa Ivo Viteritto
i

1963

Le Corbusier
-A Casa do Homem em Zu
rique (Centro Le Corbusier) j
1963-1965
«

Grupo Escolar paróquia Imaculada - Campinas SP
Obra construída
Conjunto de Matemática e Estatística da Cidade
Universitária Armando Campo Sales de Oliveira,
compreendendo os edifícios de matemática e os
Departamentos de matemática e Estatística da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni
versidade de São Paulo

Alvar Aalto
-Biblioteca, Seinajoki, Fin- j
lândia (projeto 1963; cons
trução 1963-1965)
-Biblioteca, Rovaniemi,
Finlândiaprojeto 1963;
construção 1965-1968)

Rino Levi
-Banco Sul-Americano do
Brasil, São Paulo (19601963)

HansScharoun
-Philarmonic Concert
Berlin (1956-1963)

Alvar Aalto

>964

'

|jtéc.

ksa Joaquim Guedes - reforma - AI. Mmist
cha Azevedo, 373 - São Paulo - obra constru
d|vulgada

M. Moraes - São Paulo

R^vipfirÍ9«Tlor'

H. d'Albertas - Ubatuba - SP

paulo (I961

SuPermercado Festival - Santos - SP

>965
Mote|dap„-

divulg

•

QUatr° ROdaS (C°n' ■

f
reforma -São Paulo
-Ja e divulgada

>jandaia

Alvar Aalto
Colégio
-Bibli°tecad0 Monte dos
Beneditio° do EUAÍP^'
«nins Oregon,
^?965-1966í construção

HM *
,_____ ;

,.J
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Casa J. Breyton - R. Prof. Guilherme Milward São Paulo - construída e divulgada

1
I

Casa F. Landi - R. Prof. Guilherme Milward - São
Paulo - construída e divulgada

.1 . TT
Escritório de Arquitetura em São Paulo construída e divulgada

I;-

Monumento à Mãe - SP (concurso) divulgada

Edifício de Escritórios - Av. Paulista - 1.800 m2

____ l=i

Conjunto de Edifícios no Parque das Perdizes
São Paulo

h
í
|
I
|

Rino Levi
-Centro Cívico de Santo
Míiure,
André, àK
SP ^lybb-iybb)
(1965-1968)
-Edifício Araucá ria, São Pau lo (1965)

J. B. Vilanova Artigas
- Casa Mendes André, São
Paulo

Morre Le Corbusier - 27
VIII

Alvar Aalto
-Helsinkí University of
Tecnology, Espoo, Otaniemi i
(concurso 1949, construção ' .
1953-1966)
,J

1966

1967

li

j

Condomínio Tibiriçá São Vicente - SP - construída

Indústrias Hélio S. A., SP (concurso)

1967-1970)
-Edifício de apartamentos
"Scõnbuhl'1 Lucerna, Suíça
< (projeto 1965; construção
U 1966-1968)

Casa W. Perseu Pereira - Jardim Guedala - São
Paulo - obra construída e publicada

J. B. V. Artigas
-Casa Elza Berquo, São
Paulo
®

iiíi

Casa M. Carvalhosa - reforma - São Paulo - obra
construída e publicada

Congregação Salesiana Escola Técnica de
Eletrónica ETEC - Campinas SP - construída

WfEá

-CECAP - Conjunto
Habitacional Zezmho MagaIhães, Guarulhos, São Pau-

Reforma
Reforma para
pai Marsicano S/A Indústria de Con
dutores Elétricos - São Paulo - construída

Ginásio
Salesiana S|
Sorocaba São
- SãoJosé,
PauloCongregação
- obra construída
Faculdade de Filosofia de Lorena para Congrega- L

ção Salesiana - obra publicada

^Conjunto Residencial Cidade Nova Araraquara

Conjunto Habitacional para COHAB - Cia Metro
politana de Habitação de SP - obra publicada
Plano Urbanístico Básico de São Paulo, modelos
de estruturas urbanas, convidado do Consórcio
ASPLAN, Daily, Montreal, E. Wilburn Smith. Res
ponsável pelos estudos de modelos e uso do solo

e desenho urbano.

Casa J. C. Lima - Campos do Jordão - SP
Casa M. Reinach - Bragança Paulista - SP

Instituto Preparativo de Educadores para Congre
gação Salesiana - Jandira - SP
Plano Preliminar para o Município de Londrina, com
J. Guedes e outros (concurso fechado)

Escola Agrícola Cel. José Vicente, para Congrega
ção Salesiana, Lorena - SP
^draSlIeHall, uni

1968

Casa Liliana Guedes
Ginásio Estadual Vila Galvão para o FECE - Fun
do Estadual de Construção Escolar - São Paulo -

construído
Conjunto Habitacional em Vila Guilfierme,SP

Biblioteca Central da Bahia Salvador - Bahia (con
curso) - publicada

MÈS lUS

versity of St. Andrews,
Scotland (1964-1968)

g| gg

■” jfri
íl.

r
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Casa Roberto Guglielmo
PUB São Paulo
Rino levi
■Centro Cívico de Santo
André, SP (1965-1968)

Edifício de Apartamentos à AI. Ministro Rocha Az
vedo - Sao Paulo
Escola Técnica Federal de São Paulo (concurso)

Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado
para a Estância de Ubatuba com J. Guedes e ou
tros

1969

L. B. Alberti
[Buenos Aires
Aldo van Eyck]

Flávio Império e Rodrigo
Lefèvre
-Casa Juarez B. Lopes, São
Paulo, SP (1968-1969)

Docência Departamento
de Projetos FAAUSP

Morre Mies van der Rohe 17 VIII
1970

Casa 1 M. Monteil - Itanhaém - SP - construída

1. Guedes - Praia vermelha

Docência Estrasburgo

1971

Casa B. Kerti - Rua Grécia, 443 - São Paulo obra construída e publicada
Casa P. T. Santos - reforma - Rua Heitor de
Moraes, 481 - São Paulo - obra construída e
publicada

li*

Alvar Aalto
-Palácio dos Congressos
com Sala de Concertos,
Helsinki, Finlândia (projeto
1962; construção 19671971)

Escola de Arquitetura de Estrasburgo com Paul
Chemotov, Jean Chomel e outros - Strasbourg França - responsável pelo projeto
1972

Casa C. Moraes - Rua dos Ipês - São Paulo construída
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, com
parte do Plano de Ação Imediata de Porto Velho,
Rondônia - obra publicada

Centro Cívico e Cultural do Município de MogiGuaçu - São Paulo - obra publicada
Casa A. André - Cascavel, PR

Alvar Aalto
-Museu Aalborg, Dinamar
ca
(concursol958; construção
1969-1973)

Rino Levi
- Edifício Siemens, Pirituba,
SP

Casa I. Perre - Santos, SP

Casa B. Loiseau - Aix-en-provence - França
Palácio do Governo do Território de Rondônia -

Porto Velho, RO
Defendeu a tese de doutorado
1973

Casa E. M. Carioba - reforma- Rua Afonso Pererira,
175 “ São Paulo - obra construída
Plano de Desenvolvimento Urbano de Marabá, PA
para o SERFHAU - Serviço Federal de Habitação e
urbanismo, com L. Guedes, C. A. F. Monteiro e

outros - obra publicada
Proposta e realização do Estudo de Viabilidade Fase
Pos Núcleos Urbanos, Equipamentos Sociais e
Infraestrutura para o projeto Carajás (exploração,
escoamento e exportação de minério ferro) Ama
zônia Mineração S. A., com Guedes e outros - obra
Publicada

J- M. Monteil - Aix-em-Provance - França

Proposta e estudo preliminar para o aproveitamen
to da Fazenda Mooca (12 Km de praias e- 7.000
',nnn

J. B. V. Artigas
. I
-Estação Rodoviária de Jau, ,
São Paulo
Jorn Utson
Opera House, Sydney, Aus
trália (1957-1973)
-Museu Aalborg, Dinamar-

(concursol958; construção
1969-1973)
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Norman Foster
central óos seguros
Willis, Faber & Dumas em
Ipswich (1973-1974)
1974

Casa M. V. Dourado - Av. Albert Einstem - '
Morumbi - São Paulo - construída e publicada
Conjunto Habitacional Padre Manoel de Nóbrega
área de 65.000 m2, com 670 apartamentos para
a COHAB - Campinas, SP
Obra construída e publicada

Marsicano S/A Indústria de Condutores Elétricos
- reforma de seção de plásticos - 800 m2 - Rua
Padre Adelino - são Paulo - obra construída

,

J- B. Vilanova Artigas
- Casa Domschke, São Pau
lo, SP

Norman Foster
- Sainsbury Centre for the
Visual Arts, Norwich (19741978)

Estudo preliminar para aproveitamento da ilha
de Tamanduá em Ubatuba, 1500 ha., projeto de
3 praias e hotel, porto e instalações de apoio,
clube, edifícios de apartamentos e residências.'
Estudo preliminar para o Desenvolvimento Urba
nístico da Fazenda Rio Grande - 1.700 ha., São
Bernardo do Campo
1975

Casa 1. M. Monteil - Fazenda Maçaranduva - Itaí,
SP - construída

1. B. Vilanova Artigas
- Laboratório Nacional de
Referência Animal - Lanara
- Pedro Leopoldo, MG

Casa 1. R. Brasiliense - São Paulo - obra
construída
Unidade de Radioterapia do hospital das clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo - construída

- Balneáreo de Jaú - Jaú,
SP

Hotel com 12.000 m2 , além de um pavilhão de
escritório co área de 15.000 m2, para NOVOTEL
- Hotelaria e Turismo Ltda. - obra construída
Estudo preliminar de arquitetura e viabilidade
económica par o Centro de Convenção em Foz
do Iguaçu - Governo do Estado do Paraná - com
PLANJETO - Planejamento e projeto Ltda.

Plano de Desenvolvimento de Piracicaba

1976

J. B. Vilanova Artigas
- Escola Estadual de Pnmeiro Grau Conceiçãozinha,
Guarujá, SP

Casa F. Beer - Rua Jacupiranga, 50 - Jd. Ameri
ca - São Paulo - construída e publicada
Casa S. Romero - Rua Tavares - Campinas, SP
obra construída
Anteprojeto do Edifício da Biblioteca Pública Mu
nicipal de São Bernardo do Campo, SP

1977

1. H. Haenel - São Sebastião, SP
Hospital materno infantil de Campinas

Campi

nas, SP
Plano Urbanístico do Taquaral - Piracicaba, SP

A. - zona urbana 370 ha. Distrito industria
caras residenciais - Piracicaba, SP

Sido Vitor Brecheret, São
1978

Paulo, SP

culada à extração de minério de co
,^rtjca
de caraíba. Localizada na região semi^
g jj_
do sertão da Bahia, para 15-00° ™?nimos men- ■
75% com renda de até 3 salán m
de
|
sais, sem qualquer
atividade
balho organizado, exercendo ate
opra
rural atrasada e em geral analfa
publicada
Plano Urbanístico da F^a_ pémám^uco''

|
I
|

o Grupo Brennand - Recue

»

£
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Casa Mariani - Património do Carmo - Avaré, SP
- obra construída e publicada

Rino Levi
-Edifício Sede d»
da FIESPC^P-SESI, São
-«u Paulo
(1969-1979)

Casa Joaquim Guedes - Fazenda Avaré, SP

1979

Proposta de projeto da Biblioteca Central de São
Paulo - Vergueiro, a convite da EMURB, classifica
do em 2o lugar

1980

Plano Urbanístico de Barcarena - Pará
Núcleo de apoio urbano ao complexo portuáno e
industrial de alumínio ALBRÁS / ALUNORTE, in
cluindo estudos para o desenvolvimento da microregião de Abaetuba e da microárea de abrangência
do complexo, chegando a elaboração de diretrizes
e recomendações para os núcleos urbanos e áre
as rurais existentes; bem como plano diretor do
novo núcleo a ser implantado no município de
Barcarena, incluindo análise e proposta a nível
económico, social, demográfico, físico e
institucional, minuta de lei de zoneamento, pro
grama executivo de implantação, programa global
- publicada

J. B. Vilanova Artigas
- Casa Mário Taques
Bittencourt

Centro Cultural e Desportivo "José Papa" - Servi
ço Social do Comércio - SESC - São Paulo
Proposta a realização de estudo preliminar urba
nístico e de viabilidade económica de uma área de
10.000 ha. Cidades de paulista e Igarassú, na re
gião metropolitana de Recife, para a Companhia
de Tecidos e Família Lundgren, Pernambuco, com
equipe.

1981

Consultório Médico Marta Suplicy - Rua Grécia,
411 - São Paulo - construída

Marsicano S/A Indústria de Condutores Elétricos
20.000 m2 - Rodovia do Açúcar - Salto, SP construída

Rino Levi
,
- Projeto para concurso pú- ff.
blico de Reurbanização do
Vate do Anhangabaú, São J
Paulo, SP

Livre Docência

1982

Casa Akio Wada - Maracanã - Atibaia, SP construída

Casa Michio Terada - Maracanã - Atibaia, SP obra construída

1983

Casa L. V. M. Guedes - Campinas, SP

obra

construída

Casa Toshio Kobayashi - City América - São Pau

- obra construída
Banco da Bahia Investimentos S/A - Pr^etobra
obra
reforma (diretória) - Rio de Janeiro

construída

_ Aclimação Templo Dotoku Kaikan - reforma
São Paulo - obra construída
Projeto reforma Banco da Bahia-Belo Horizonte,
MG
,;b.a Turismo
Reforma Agência Paulista Tunibr_
Nipobrasileiro-Edifício TopCenter são
- Paulo -

obra construída
Plano do Distrito Industrial do Núcleo de Barca
- Pará

Herzog & deMeuron
- Estúdio Fotográfico Frei, ( j
Alemanha (1981-1982)
Ad
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do Morumbi - Sao Paulo, com equipe externa
Escritório Av. Nove de Julho

1984

Casa Yasuwo Shimabukuro - Rua Diná Silveira
de Queiras - City América - São Paulo - obra
construída

Sede da Companhia Side
rúrgica Nacional, Barueri,

Brasil Companhia de Seguros Gerais - projeto de
edifício 3.407 m2 - Rua Frei Caneca, 739 - São
Paulo - obra construída

Escola Estadual de Primeiro Grau Jardim Paraíso
- Cruzeiro, SP - obra construída

Herzog & deMeuron
- Edifício de apartamentos
em Schútzenmattstrasse,
Basilea, Suíça (1984-1993)

Banco da Bahia - reforma do Centro de
Processamento de Dados - Rio de janeiro - obra
construída
Banco da Bahia - reforma — projeto de instala
ção de programadores e analistas de sistemas Salvador, BA

Companhia de Seguros da Bahia - reforma para
salas da diretória - Av. paulista - São Paulo obra construída

Projeto de reforma da Unidade de Radiologia e
Radioterapia do Hospital das Clínicas - FMUSP

Norman Foster
- Carré d'Art, Nimes (Praça
da Comédia) (1984-1993)

Plano Urbano do Núcleo de Village para Brascan /
Companhia de Mineração Jacundá - Rondônia Plano geral. Projeto de escola de primeiro grau,
refeitório, centro cultural e esportivo, viveiro,
arruamento e praças - com equipe externa.

1985

Herzog & deMeuron
Casa
de
Madeira
contrachapada,
Bottmingen, Suíça (19841985)

Casa Franco Neto - Tijucopava - Guarujá, SP obra construídaEscola Estadual de Primeiro Grau
(reformas)
Casa Pedro Mariani, Jardim Botânico, Rio de Ja
neiro - obra construída

Morre J. B. Vilanova Artigas

4

Plano da Região Administrativa de Santana
SEMPLA Secretaria Municipal do Planejamento
Bayer do Brasil S. A. - reforma - Socorro - São
Paulo

Norman Foster
- Sede do Banco HSBc, Hog
Kong (1979-1986)

1986
S/A - BANESPA 22.000 m2 - Praça da Repu
- São Paulo

Biccoca (concurso)

i.T

Casa Bigliani - reforma - Rua Atlantica, 840
Casa Bigliani - reforma
São Paulo - obra construída
Escola Estadual de Primeiro Grau São.a n
São Miguel Paulista, SP - obra construída

■.

Teatro Tuca - reforma 5.100m2 -Rua Monte
Alegre, 984 - São Paulo - obra constru

publicada

«r.t

- —— -*•*

1

>s

EEPG Vito Carmine Cerbasi - Sumaré, SP
EEPG Luiz Campo DalLOrto Sobr° - Sumaré
EEPG Nossa Sr3 Auxiliadora - Sumaré, SP
EEPG Jardim Maria Antônia - Sumaré, SP
EEPG Jardim Minessota - Sumaré, SP
EEPG Manoel Inácio Silva - Sumaré, SP
EEPG Cel Domingos Ferreira - Monte-Mor, SP
EEPG ProP Terezinha Franchi - Capivan, SP
Total: 4.029 m2 de obra construída

.'

?~

Apêndice 1 - Quadro cronológico | O decento da arquitetura e o ca,te da cidade 125

1987

Escola Salesiana São José - ampliação - Av.
Almeida Garret, 267 - Campinas, —
SP -- obra
construída

Alvar Aalto
-Centro da Cidade,
Seinãjoki, Finli
cursos: 1952 para estudo
do centro Paroquial e 1959

•

Casa Joseph Blumenfeld - Praia Vermelha do Sul

'

- Ubatuba, SP - obra construída

para

estudo do Centro Adminis
trativo e Cívico; construção
1962-1987)
■Opera House, Essem, Ale
manha (concurso 1959, 1°
prémio; Projeto 1961-1964;
construção 1981-1988)

Casa Eduardo Reis - Jardim Europa - Assis, SP - 9
obra construída
'
«
Banco da Bahia reforma 6° e 7° andares - Praça
Pio X, 98 - Rio de Janeiro - obra construída

Casa M. C. Manani - Angra dos Reis, RJ
Casa H. M. Novaes - Guarujá, SP

1988

Fazenda Tuiuiú

Centro Cultural Belém, Lisboa
SESI Mogi

SB;-,-.
1989

',

-*** V*

• . . fe—’My

•v .

i'

Herzog &. demeuron
- Edifício de Apartamentos
Hebelstrasse, Basilea, Suíça (1984-1988)

fe-

, i®. . í
Herzog & deMeuron
- Galeria de Arte Goetz,
Munique, Alemanha (19891992)

BBM Salvador

1990

1991

Herzog & deMeuron
- Nave para Armazém e
ampliação da Fábrica
Rícola, Laufen, Suíça
(1986/1987-1989/1991)

Prof. Titular Projeto FAUUSP

Casa Dourado, São Paulo, SP.
Casa Clara Mariani, RJ

1992

Projeto de reorganização para o campus da

PUC - São Paulo

1993

_
?

Rafael Moneo
-pilar and Joan Miro
Fundation, Palma de
Mallorca (1987-1992)

Herzog & deMeuron
- Edifício Roche Fama,
Basilea, Suíça (1993-2000)

ili
ri

8r ■■■■

fcsh
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1994

Pavilhão de Esportes, Rio de Janeiro, RJ

--

1995

°

Herzog & deMeuron
- Fúnf Hõfe. Cinco paisa
gens comerciais em Muni
que, Alemanha - Primeiro
Prémio em concurso (1994-2003)

Teatro Municipal de Londrina, PR
Herzog & deMeuron
- Posto de sinalização
4 Auf Dem Wolf,
Basilea, Suíça (19921995)

1996

Prefacio m: Eupalinos ou o Arquiteto - "Geometria
Habitada"

1997

Herzog & deMeuron
- Edifício de Apartamentos
na Rua dos Suíços, Paris,
França (1996-2000)

Herzog & deMeuron
- Adega Dominus em Napa
Valley,
Yountwille,
Califórnia, EUA (1995-

1997)

Herzog & deMeuron
- Centro para lesões medu
lares e cerebrais, Basilea,
Suíça (1998-2002)

1998

1999

í

uj

Casa Pedro Mariani
Chefia Departamento Projetos

Herzog & deMeuron
-Muse Tate de Arte Moderna, Lodres, Reino Unido - m
Primeiro lugar em concur- I '
so - (1995-1995/2000)
I ■

2000

2001

2002

Centro Integrado de Abastecimento de São
Paulo - Prémio IAB/SP (projeto urbanismo)

2003

Teatro Tuca - São Paulo

«p&xiwa-R^
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Apêndice 2

Relação completa das obras de Joaquim Guedes e levan
tamento dos projetos

Lista completa de obra de Guedes juntamente com levanta
mento integral do acervo doado à Biblioteca da FAUUSP; le
vantamento parcial dos projetos depositados na fazenda do
arquiteto em Avaré, SP; levantamento parcial acervo armaze
nado em seu escritório; levantamento das publicações referentes especificamente a cada obra.

Antero Guedes". Bem Estar n° 4, pg.17-19, mar/abr 1959.
. Casa José Logullo - reforma - São Paulo: Mapoteca, rolos n°
61, 88
. Edifício de apartamentos - São Vicente, SP: Mapoteca, rolo n°
60
SAGMACS d'Alessandro e economista J. M. Rodrigues: n/e
Tubário, tubo n° 189

1958
D -1 •
. Industria Dentaria Brasileira
42 e Tubário, tubo n° 158

n ,
Sao Paulo: Mapoteca, rolo n°

1-954
. Casa Benedito José Soares de Mello Patti - Tremembé - São
Paulo: Mapoteca, rolos n° 29, 97
. Garagem - Rua da Consolação - São Paulo: Tubário, tubo n°
198
. Plano Diretor de Ourinhos, membro da equipe de Sajmaes: n/
e

1955
• Casa Joaquim A. Passos: Mapoteca, rolo n° 110
• Casa Everardo Muller Carioba - Rua Afonso Ferreira, 175 São Paulo: Mapoteca, rolo n° 88 e Tubário, tubo n° 33
• Igreja e Escola de Vila Madalena - São Paulo: Tubário, tubos
n° 131,159, 293 e Fazenda, caixa n° 67

. Casa A. C. Cunha Lima - Rua Silvio Portugal - São Paulo:
Tubário, tubo n° 363 e Fazenda, caixa n° 62
Publicações: Residência Cunha Uma: diploma na 8a Bienal de
São Paulo. Arquitetura n° 41, pg. 12-13, nov. 1965.
- Xavier, A., Lemos, C., Corona, E., in Arquitetura Moderna
Paulista, Editora Pini Ltda. 1983, pg. 48.
- Revista Acrópole n° 347, Edição Especial, Editora Max
Gruenwald e Cia., Depoimentos,fev /1968, pg., 18-23. Projetos
de Arquitetura.
- "Arquitetura Brasileira após Brasília". Comissão de Estudos de
Arquitetura - IAB/RJ, 1978. A Construção em São Paulo n°
1674, pg., 23, mar/1980.
. City Hall and Civic Square, concurso internacional, Toronto Canadá: Tubário, tubo n° 03
. Convento para os Padres Dominicanos, com C. Milan - Belo
Horizonte, MG: Mapoteca, rolo n° 86
. Escola de Noviciado dos Padres Dominicanos, com Carlos Milan
- São Paulo: Tubário, tubo n° 03
. Planejamento da PUC/SP, compreendendo setores da habita
ção, auditório, biblioteca, filosofia e direito: Tubário, tubo n° 03
. Docência FAUUSP - Departamento de Tecnologia
’ Escritório Carlos Milan e Liliana Guedes

1956
■ Casa Guarujá, SP: Mapoteca, rolo n° 82
H"iu".vM.
MaFranco
POteca,Montoro-KU
rolos n°-88,
e Tubário,
tubos Giudice,
n° 112,
. Casa SP:
André
Franco
Montoro
Ruad117
Antônio
de________
Gouveia
-----

.

z

.

L- .U^z- r-»O

112

169, 413

■ Casa L. C. Santos - Campos do Jordão - SP: n/e
■ Casa Sebastião Sampaio - Sumaré, SP (com Liliana Gu

esj.

Tubário, tubo n° 62
, 0 in7
• Casa Romeu Chioca - São Paulo: Mapoteca, rolo n iuz
• Casa C. Santos - reforma - Sede Fazenda Cotia
•n ,
■ Casa Sra Maia - São Paulo: Mapoteca, rolo n 11
'
caixa n° 78
■ Conjunto Habitacional para Ericson do Brasil
A-' com
arquiteto Carlos Milan - São José dos Campos - SP- n/
• Edifício Capricórnio - Praia Grande - São Paulo: Tubano,
n 297
-r k -rinn ibos n°
■ Plano Piloto de Brasília-J. Guedes e outros: Tubar -^
1°8, 109 e Publicações: "Arquitetura Bra$
B^0ia". comissão de Estudos de Arquitetura
'Estaríamos criando uma capital de proveta.
^hor Vogue n° 8, 1978.
cp. MaDOteca, rolos n°
■ReformaGranja Carolina-Guarulhos, SP. M po
99 e Tubário, tubos n° 83, 126, 214,.12,
■ ^udo para Casa Rural - Ia Bienal do Museu

1959
. Escola Paroquial São Francisco de Assis; Cristalândia, GO:n/e
. Granja Maria da Conceição - Guarulhos, SP: Tubário, tubos n°
254 de Itapira - São Paulo: Tubário, tubos n° 88, 296,
.31,
Forum
Fazenda, caixa n° 276 e Publicação: "Arquitetura Brasileira após
Brasília". Comissão de Estudos de Arquitetura - IAB/RJ, 1978.
. Igreja Matriz de Osasco, para os Padres Passionistas São Pau
lo: Tubário, tubos n° 121, 283
Plano de Desenvolvimento do Juizado de Menores da Comarca
de São Paulo, com José Pinheiro Cortez, Eduardo Bastos, João

Paes de Almeida, eng° Glauco

1960
CasaRossi:
Rossi:Tubano,
Tubário,tutubo
n° 371- São PauIoL: Tubário,
• .Casa
reforma
Edifíciode
deapartamentos/
apai
-1™' J - m
. .Edifício
tubo n°
no 64
64
- em GuarU|hos: Tubário, tubos n° 64;
tubo
. .Projeto
Projetode
c_Urbamzaçao
332
HenriqueRobba - anteprojeto - Sao Paulo.
332
• Apartamento
AP^^0^’
'Tubano, tu
Moder- , Viagem à China

na: Tubário, tubo n° 307

1957
, • 419-Brooklin São
■Casa José Antero Guedes - Rua
«Resjdência José
Panlo: Tubário, tubo n° 329 e Publicação.

. Casa A. Costa Neto - Rua Itapunhaú - São Paulo: Mapoteca
1961
rolo n° 30; Tubário, tubos n° 274,320, 320a, 366 e Publicação'
Revista Acrópole n° 347, Edição Especial, Editora Max Gruenwald
e Cia.,Depoimentos, fev/1968, pg., 113. Projetos de Arquitetura

r
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,

_

sp:

Apartamentos e Escritórios .
. Ginásio São Domingos (concurso) - Rua Bartira - iw
São Paulo: Mapoteca, rolo n° 31 e Tubário, tubo n° 16?
, Grupo Escolar Ataliba Nogueira - IPESP - Itaoir-A - qd

“
,

Fazenda, caixa n° 70
'
' Jy/ e
. Reforma Casa Guilherme Georgi - São Paulo: Tubário tubo n°
176 e Fazenda, caixa n° 62
'
. Reforma do Teatro Oficina - São Paulo: Mapoteca rolo n° 03
e Tubário, tubo n° 77
'
. Reforma do Teatro Leopoldo Fróes para o Teatro Cacilda Becker
-São Paulo: Tubário, tubo n° 426

1962
. Casa Dalton Toledo - Piracicaba, SP: Tubário, tubo n° 219 e
Publicação: Revista Acrópole n° 347, Edição Especial, Editora
Max Gruenwald e Cia., Depoimentos, fev / 1968, pg., 113.
Projetos de Arquitetura
. Casa Sérgio Ferreira Leite - Rua Corrientes, 214 - São Paulo:
Mapoteca, rolo n° 66; Tubário, tubo n° 347 e Publicação: Re
vista Acrópole n° 347, Edição Especial, Editora Max Gruenwald
e Cia., Depoimentos, fev / 1968, pg., 113. Projetos de Arquitetura
. Grupo Escolar Areia Branca - Taubaté - SP: Mapoteca, rolo n°
23
r------ - Taubaté,
-------- . SP: Tubário, tubo n° 311
. Ginásio-------de Esportes
■ Projeto de Urbanização da Praia do Tenório e Praia Vermelha
..
- Ubatuba, SP: Mapoteca, rolos n° 15, 16 e Tubário, tubos
n°n

317, 420
■ Reforma do João Sebastião Bar - São Paulo: n/e
■ Sofá cama, concurso Ambiente Indústria e Comércio de Mo
veis S. A. - SP: Tubário, tubo n° 298

1963

■ Grupo Escolar Paróquia Imaculada - Campinas, SP. Tubário,
tubo n° 20

‘s tequim Gueaes. reMa. A1.

~

do, 373 - SP: Tubário, tubo n° 20 e Publicação. ~Re orm ,
'ntervenção do arquiteto" - Arquitetura e Construção, jan/ma
1

•Casa Mauro Ribeiro Moraes - São Paulo: Mapoteca, rolos n°
5, 27 e Tubário, tubo n° 180
•Casa H. d'Albertas - Ubatuba - SP: Mapoteca,
215

.

0 04;
1«1

■ Gmásio São Domingos - São Paulo: Tubá™'lUb°r(?0 n° 40 e
■Supermercado Festival - Santos - SP: Map
'
'ubário, tubo n° 79
i z» ção Paulo: Publica■ Casa J. Breyton - Jardim Afonso Celso
. Edjtora Max
?0; Revista Acrópole n° 347, Edição
P
•
jetos de
Gruenwald e Cia., Depoimentos, fev/1968.

Publicação: "Reforma"?Sa° P-ulo: MaP°teca, rolo n° 32 e
e ConsWo, jan/már 9g7rvençao do arquiteto'’ - Arquitetura

‘ Indústrias Hélio S A -.t,

.

■ Monumento à Mãe - SP (concurso)- Publi™™M°nument0 Mãe- Arquitetura n° 39 pg. 6-8, ago i965

1966
'• Banco da Bahia de Santos, SP: Tubário, tubos n° 200, 256

1967
■ Casa W. Perseu Pereira - Jardim Guedala - São Paulo:
Mapoteca, rolos n° 57, 103 e Publicação: "Residência no Jardim
Guedala in Revista Acrópole n° 360, abril / 1969, pg. 18 a 23.
- "Joaquim Guedes, Pereira House", in Revista Global Interior G
I. - Latin América n° 2, A. D. A. Edita Tókio Co, pg. 32, Japão.
- "Arquitetura; uma experiência de espaço e de luz". Casa &
Jardim n° 189, out. 1970, pg. 12-18.
- Xavier, A., Lemos, C, Corona, E., in Arquitetura Moderna
Paulista, Editora Pini Ltda. 1983, pg. 86.
- "Arquitetura Brasileira após Brasília". Comissão de Estudos de
Arquitetura - IAB/RJ, 1978.A Construção São Paulo n° 1771,
janeiro / 1982.
. Casa M. Carvalhosa - reforma - São Paulo: Fazenda, caixa n°
62
. Casa Caio Graco S. Prado - São Paulo: Mapoteca, rolo n° 108
e Tubário, tubo n° 24
. casa J. Cunha Lima-Campos do Jordão-SP: Mapoteca, rolo
n° 12 e Fazenda, caixa n° 62
. Casa M. Reinach - Bragança Paulista - SP: Tubário, tubo n°

178
. Congregação Salesiana Escola Técnica de Eletrónica ETEC . cunyi cya^aw _ _____ ______
tubos n°
Campinas SP:
Sr. Tubário,
TuLá.io, tubcc
n" 138,148,
138,217,
717 251,
7C;1 331
. Conjunto .’Habitacional
._LL__L
,para <COHAB
'nuAD —
- r-nmnanhia
Companhia Metror
Metropolita
na de Habitação de São Paulo: n/e
. Escola Agrícola Cel. José Vicente, para Congregação Salesiana,
Lorena — SP: Tubário, tubo n° 337
~
Filosofia UC
de UUi^nu
Lorena para Congregação Salesiana:
. Faculdade
Faculdade de
oe niosuua
Mapoteca, rolo n° 45 e Tubário, tubo n° 141
. Ginásio São José, Congregação Salesiana
Mapoteca,
rolosMarsicano
n° 43,197
S/A Indústria de Condutores Elétricos
f. Reforma* para MarsicanoS/Alnauscnaue^unuuuv.^.
--------paM
314 e
eTubári0;
-. Reforma
São Paulo:
Mapoteca, rolos n0
n“ 25,314
Tubário, tubo
tubo n°
n° 368
368
— - •
—i —l-»—
if-i ir3C
ni->nn
1 irhanístico Básico de São Paulo,
modelos
dertr+ri
estruturas
^no Urtrantourbanas,
convidado do Consórcio ASPLAN, Daily, Montreal, E.
.. 2 " •’ "-'-nonsável pelos estudos de modelos e uso do
wiihurn
Smith.Respi
solo e desenho
urbano: Fazenda, caixas n° 125, 51 e Publica
^QCOn
hn urbe Básico de São Paulo, Prefeitura do Munição: Plano
Urbanístico
' < da São Paulo, co-autor / consultor, in Asplan,
cípio de
Montreal, Leo Dale e Wilbum Smith, 1969.
..Instituto
—
Preparativo de Educadores p/ Congregação Salesiana
1 Jandira, SP: Tubário, tubos n° 99, 103, 107, 124, 205, 269,

sos - —,.

275,
Plano
276,
Preliminar
304, 305para 0 Município de Londrina,com J. Guedes
ê outros (concurso fechado): Tubário, tubos n° 399, 400
'

- Bahia (concurso): Publiie JOhum-,

s—•-

I, Ed. Gruenald, setembro /
« ,S"1967): Mapoteca, rolos n 20,9
Gruenwald e Cia., caçao.
0 354 pg.i8,
Mpofe no 347, Edição Especial, Editora
de Arqditetura’
Revista Acropole
aunutcsa Central da Bahia" - 2° prémio in
D!P0imentos, fev / 1968, pg.,38-40 ProgrdizeS _ são Paulo: 1968para Bjblioteca
n° 74, pg. 18, do Instituto de Arquitetos do
Conjunto de Edifícios no Parque da
. 5?ta Arquitetura ’•
•
ubano, tubo n° 239
„ nt,pca r0|0 n° 100 e Fa- Revista1 Arqisto’/1968
1968..
■ D«alhes de mobiliário - Julian: Mapoteca,
Brasil, agosto
enda, caixa n° 62
• Edifício de Escritórios - Av. Paulista

x 800 m2 - São Paulo1-

I
**> compfa. d. obra * jKX|„,m

. Biblioteca Central da Bahia [2.
Guedes. Arquitetura e Urbanismo n- 63, p.67,
96.
. Casa Liliana e Joaquim Guedes: Mapoteca:
tubon°
270e Publicação: "■
"Arquitetura
ZsS JSSt'
_

(o

°°

i

"o qq X°
’at? de Port° Velho,
Rondônia: Tubário, tubos
..c!_j 1//,
Í'L'. 3U8, 430 e Fazenda,
Fazenda Caixa
caív n° 39
. Sintese Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de MogiGuaçú: Tubário, tubos n° 17, 215,346, 385; Fazenda Caixas n°
_
■ -■■ «unuaçao: considerações
51,124,
276 -e Publicação:
Considerações sobre PlanejaPlaneia3 T°PÓSit0 d- ° plano de a^° ímediata de Porto
Velho
Z,
h° ((2
?nvvolumes).
°Jumes). Tese
São Paulo, dezemVelho
Tese de
de doutoramento
doi
bro de J,1972,
972' FAUUSP
’■ D
efendeu a tese de doutorado(2
volumes) doc. 17/327
Defendeu
douh
-----1973
■ Casa E. M. Carioba - reforma - Rua Afonso Pereira, 175 - São
Paulo: n/e

Comissão de Estudos de Arquitetura - IAB/RJ, 1978.
'
. Obras y Proyectos Del estúdio de Arquitecto Joaquim Guedes
y Associados. Summa n° 137, pg,. 54-57, 1979.
- Modern Brazilian Architecture Process; Architecture n° 17 nn
71-72, 1980.
’ p9'
- Architecture em Amérique Latine Projet de Ville Nouvelle à
Caraíba. Tecniques et Arquitecture n° 334, pg. 68-73, 1981
- Por uma nova cidade, por Joaquim Guedes. Arquitetura e
Urbanismo n. 2, p. 67-9, abr. 1985.
~ Aix-em-Provance - França: Mapoteca, rolos n°
. Casa Roberto Guglielmo: Tubário, tubo n° 150 e Fazenda 34 34
Caixa n° 68
. Plano de Desenvolvimento Acelerado de Jahú para a Prefeitu. Conjunto Habitacional em Vila Guilherme,SP:
n/e
ra de Municipal de Jahú - São Paulo: Publicação: Proposta Téc--------------------------------------. Edifício de Apartamentos à AI. Ministro Rocha Azevedo - São nica / Proposta financeira - Guedes Planjeto, PDA-JAHU, Pia
no de Desenvolvimento Acelerado de Jahú.
Paulo: Tubário, tubos n° 139, 174, 100, 372, 377
.Escola Técnica Federal de São Paulo (concurso): Tubário, tubo • plano de Desenvolvimento Urbano de Marabá, PA para 0
n° 415
SERFHAU - Serviço Federal de Habitação e urbanismo, com L.
. Ginásio Estadual Vila Galvão para 0 FECE - Fundo Estadual de Guedes, C. A. F. Monteiro e outros: Tubário, tubos n° 91,195,
Construção Escolar - São Paulo: Tubário, tubo n° 309
206, 218, 238, 316, 402; Fazenda, Caixas n° 12,129,148,178
. Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado para a Estân- Publicação: Yoshioka, R., "Avaliação de Implantação de Núcleo
cia de Ubatuba com J. Guedes e outros: Tubário, tubo n° 412 Urbano na Amazônia - Exemplo de Nova marabá - Pará , 1986,
São Paulo.
lggg
. Proposta e realização do Estudo de Viabilidade Fase dos Nú. □ Aihprfi
cleos Urbanos, Equipamentos Sociais e Infraestrutura para 0
m 0005 a- 0
projeto
Carajás
(exploração,
escoamento
e exportação
miLú
nério ferro)
Amazônia
Mineração
S. A., com
Guedes e de
outros:
Aldo van Eyck]
Tubári0 tu'bo n0 432
Docência Departamento de Projetos FAUUSP
propo'sta e estudQ pre|iminar para 0 apr0veitamento da Fa

1970
. Casa J. M. Monteil - Itanhaém - SP: Mapoteca, rolo n° 112 e
Tubário, tubos n° 84, 330
. Casa Joaquim Guedes - Praia vermelha, Ubatuba, SP :
Mapoteca, rolos n° 02, 64; Tubário, tubos n° 97,102 e Publica
ção: Xavier, A., Lemos, C., Corona, E., in Arquitetura Moderna
Paulista, Editora Pini Ltda. 1983, pg. 134.
■ Docência Estrasburgo

1971
■ Casa
Beatriz
M. Kerti
Rua
443 - São Paulo:
Mapoteca:
rnln
no^T/.
T/.K-'
''”7-u'
““ Grécia,
n nJn ',m.
r=>iv=c
no 47
270 e P1 ihtrT ~an ¥ tUb° An 259' 35r' rnrnna
'
2/0 e Pubhcaçao: Xavier, A., Lemos, C., Corona,
EvinArquitetura Moderna Paulista, Editora PiniLtda. 1983, pg.
o 74Onn
7?
- A casa se volta para o sol". Casa & Jardim n° 248pg., 68-/3,
set. 1975.A Construção São Paulo n° 1829, fev / 1983.
• Casa Paulo de Tarso Santos - reforma - Rua Heitor de Moraes
~ SP: Mapoteca, rolos n° 37; 58; 58a; 113
■ Escola de Arquitetura de Estrasburgo com Paul Chemotov,Jean
Chomel e outros - Strasbourg - França - responsável pelo projeto: Publicação: École d'Architecture de Strabourg. Mimeo.
doc. 12/228
. „ .
• Reforma / casa Fernando Nobre Filho / Banco Francês e Brasileiro - Av. Higienópolis - São Paulo: Tubário: tubo n 70
1972

o

,

zenda Mooca (12 Km de praias e 7.000 ha.) em Ubatuba - BR
101 - com Flávio Marinho Rego, Luiz Paulo conde - Rio de
Janeiro: n/e
1974
Casa M. V. Dourado - Av. Albert Einstein - Morumbi - São
Paulo: Mapoteca, rolo n° 38; Tubário, tubos n° 119, 240, 252,
348, 360 e Fazenda, Caixa n° 100
. Conjunto Habitacional Padre Manoel de Nóbrega, área de
65.000 m2, com 670 apartamentos para a COHAB - Campinas,
SP: Mapoteca, rolos n° 49, 47; Tubário, tubos n° 129, 133,
253; Fazenda, Caixa n° 28 e Publicação: "Uma città di nuova
fundazione e um quartiere popolare in Brasile", in Spazio e Società
_
2 n° 7 set / 1979 pq 35-45
_ Qbras'y pro^ectosDe,
de Arquitecto Joaquim Guedes
y Associados. Summa n° 137, pg,. 47-53, 1979.
pre|jmjnar para aproveitamento da ilha de Tamanduá
em ubat(jba, 1500 ba, projeto de 3 praias e hotel, porto e
jnsta|aç8es d'e apoio, C|ude/ edifícios de apartamentos e residência’ Mapoteca, rolo n° 85; Tubário, tubos n° 127; 340; 391
pub|jcaçâo: Guedes CNEC e outros, Projeto Ilha do Tamanduá,
Estudo pre|jminar, 1975
Estudo preliminar para o Desenvolvimento Urbanístico da Fazenda Rio Grande - 1.700 ha., São Bernardo do Campo, SP:
Tubári0( tubos no 140; 260 e Fazenda, Caixa n° 35
Marsicano S/A Indústria de Condutores Elétricosreforma de
secão de plásticos - 800 m2 - Rua Padre Adelino. SP: Tubano,
tubos n° 22, 72, 74, 303 e Fazenda, Caixa n° 235

• Casa José Afonso de André - Cascavel, PR- Mapoteca, ro o n

.
01 e Tubário, tubo n° 95
■ Casa B. Loiseau - Aix-en-provence -/rança: n/e
• Casa Cecy Moraes - Rua dos Ipês - Sao Paulo.Mapoteca, ro
n° Hl; Tubário, tubos n° 75, 192 e Fazenda, Caixa

:S

:

sí

tob. no 15

rolo
n° 67
Centro
de Industrialização de Semem - Avare, SP: Mapoteca,

- São Paulo:

rolo
n° 77
Estudo
preliminar de arquitetura e viabilidade economica para
0 Centro de Convenção em Foz do Iguaçu - Governo do EstadQ dQ paran^ _ com plaNJETO - Planejamento e projeto Ltda.:

P a'

Mapoteca,
n°m2
26,, 96
Hotel com rolos
12.000
+ um pavilhão de escritório com área

*

d»

Rondônia - Porto Velho, RO: n/e
.
• Plano Urbanístico do Município de Mogi-Guaçu

.1975
Casa J. M. Monteil - Fazenda Maçaranduva - Itaí, SP: Mapoteca,
rolo n° 39 e Tubário, tubos n° 241, 264
Casa José Raul Brasiliense - Butantã - São Paulo: Mapoteca,

Mapoteca, rolo n° 44
com parte do
■ Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, com p

Apêndire j

K

de 15.000 m2, para NOVOTEL - Hotelaria p t, ■
Mapoteca, rolo n° 14; Tubário, tubos n° 236 248^4
Fazenda, Caixas n° 91, 110
'
336 e
piano de Desenvolvimento de Piracicaba: Tubário t„h
„
30, 69,110 335; Fazenda, Caixas n<> 5, 7, 52, %%
ÍÕ9,122ePublicação: "Planode Desenvolvimento de°Pi'X9' k°^'
-'mento de Piracicaba"
^"SJ^nica-Pianoq^
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crescer", in Revista A^onX^-^l"9forma de se imPlantar e
Paulo.
3 A Construção n° 1751, 31.08.81, pg. 4, São

y ^^^Sma^o^^n^ «qaLtect0 Joaquim Guedes

. 17, 1980,

Plano dedeDesenvolvime—.rado- Prefeitura do -Município
Pirada

. unidade de Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculda
de de Medicina da Universidade de São Paulo: Tubário tubos
tubos
n° 401; 428
'

96
“•

d/ Cldade planeíada de Ca'raíba, BA; proj Joaquim
Arqu'tetura e Urbanismo n. 63, p.70, dez./jan, 1995/

PrcXmZm " "" “a*”" baÍana' P°r R' V’ Zein'
1976

. Anteprojeto da Biblioteca Pública Municipal de São Bernardo -Architecture em Amérique Latine Projet de Ville Nouvelle à
do Campo, SP: Mapoteca, rolos n° 10, 10a, 10b e Tubário Caraíba. Tecniques et Arquitecture n° 334, 1981, pg. 68-73.
■ Plano Urbanístico da Fazenda Paiva, 553 ha., para o Grupo
tubos n° 98, 111, 207
Brennand - Recife - Pernambuco: Tubário, tubos n° 86; 94;
. Casa Fabrizio Beer - Rua Jacupiranga, 50 - Jd. América - São 203 e Publicação: "Plano Urbanístico Paiva" - relatório final',
Paullo: Mapoteca, rolos n° 68, 95; Tubário, tubos n° 73, 93, 1979, São Paulo, elaborado por arquiteto Joaquim Guedes e
243; Fazenda, caixas n° 100, 239 e Publicação: Xavier, A.' Le
Associados.
mos, C., Corona, E., in Arquitetura Moderna Paulista, Editora
Pini Ltda. 1983, pg. 184.
1979
- "Arquitetura Brasileira após Brasília". Comissão de Estudos de . Casa Herta Rhodobes - São Bento do Sul: Tubário tubo n°
Arquitetura - IAB/RJ, 1978.
367
- Obras y Proyectos del estúdio de Arquitecto Joaquim Guedes . Proposta de projeto da Biblioteca Central de São Paulo y Associados. Summa n° 137, pg,. 58-61, 1979.
Vergueiro, a convite da EMURB, classificado em 2o lugar: Fa- Modem Brazilian Architecture Process; Architecture n° 17,1980, zenda, caixa n° 30
pg. 76-77.A Construção São Paulo no 1845, jun/83.
. PBI Bloco de Apartamentos (estudos) - Vitória, ES: Tubário,
- Architecture em Amérique Latine Projet de Ville Nouvelle à tubo n° 171
Caraíba. Tecniques et Arquitecture n° 334, 1981, pg. 68-73.
■. Plano Básico Inhangueta - Vitória, ES: Tubário, tubo n° 179
. Casa Silvio Romero - Rua Tavares - Campinas, SP : Mapoteca,
1980
rolo n° 41 e Tubário, tubo n° 175
. Casa José Raul B. Carneiro - Butantã- São Paulo: Mapoteca,i, . Centro Cultural e Desportivo "José Papa" - Serviço Social do
Comércio - SESC - São Paulo: Tubário, tubos n° 137,190,212,
rolo n° 13 e Tubário, tubo n° 263
213, 267, 343, 392
. Plano Urbanístico de Barcarena - Pará: Tubário, tubos n° 12
12,
113, 147, 222, 223, 224, 226, 230, 234, 237, 242, 249, 265,'
1977
113, 147, 222, 223, 224, 226, 230, 234, 237, 242, 249, 265,
■ Casa Ana Mariani - Património do Carmo -Avaré, SP (Ibiúna):
272,
z/z, z/j,
273, 278,
z/o, 282,
zoz., 43, i"Fazenda,
q4x.hJóz caixas
ccbcs n°
r.n 2,
9, 49,
^2, 192
192, 216,
01
12 Z*iz4-»rl£Kt'"_
Cidades"- Mnj/o
Nova'
~ n
Tubário, tubo n° 01 e Publicação: "Joaquim Guedes, uma casa 219, 392 e Publicação: Oliveira, F. de "As
de campo, Ibiúna, São Paulo, Brasil" in A Revista do Fibrocimento Barcarena (Pará) in
inRevista
Revista AU - Arquitetura e Urbanismo n°
n° 25, pg. 28, Verlag Kramer & Co., Abril / 1980.
10, Editora Pini, Fev-mar. / 1987, pg. 66, São Paulo.
- riuiiw v,.

°

Dará / ÇÃn Paulo,

y Associados/Summa n° 137, pg,. 62-64,1979.
■ Mofem tazilian ArcMtecturé ericeis; Mleflure n» 17, W. elaborado por arquiteto Joaquim Guedes
Maã-3e Associados, 1980.
uuu 14/316,
x-r/uxo,14/361-1,
,
172"
■*.
73-75 1980
doc.
14/361-2,
J.
- "O homem e a mata, o racional e o orgânico criam uma pro
' "Ibiúna, São paulo, Brasil - uma casa de campo". Revista do •posta de cidade; Barcarena, Pará". A Construção São Paulo n°
Fibrocimento n° 25,198O.Residência Mariani [Ibiúna, SP]; proj.
1805, setembro /1982.
Joaquim Guedes. Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.71, dez./ - Adeus às ilusões / depoimento de Joaquim Guedes a Haifa Y,
São Sebastião, SP: Mapoteca, Sabbag / AU Arquitetura e Urbanismo n° 10, fev-mar / 1987.
jan, 1995/96.
- , -.p
'
. proposta a realização de estudo preliminar urbanístico e de
• Casa Dr. João Gustavo Haenel - f
viabilidade económica de uma área de 10.000 ha. Cidades
rolos n° 09, 09a e Tubário, tubo n° 128
de Paulista e Igarassú, na região metropolitana de Recife,
■ Casa Joaquim Guedes - Avaré, SP: Tubário, tubo n
para a Companhia de Tecidos e Família Lundgren, Pernambuco,
Publicação; A Construção São Paulo n° 1829, Junh°/^ .
c/ equipe: Tubário, tubos n° 142, 261, 281, 326, 394 e Fazen■ Estudo preliminar urbanístico e de viabilidade econ
-->, 79/166<
-ra lf.f, 218
uma área de 700 ha. Para Dedini S. A. - zona urbana
•
n0" 43
Distrito industrial e chácaras residenciais - Piracicaoa, s ■
Tubário, tubo n° 388
SP:
• Hospital Materno Infantil de Campinas
250 417,
MaPoteca, rolo n° 104 e Tubário, tubos n° 167,168, 2bu,
i,

418
• Plano Urbanístico do Taquaral - Piracicaba, SP: Mapoteca,

tolo n° 76 e Tubário, tubos n° 87, 115, 292

„a
'' apoi
2/'.„
■Plano Urbanístico de Caraíba - Bahia. M
^a.«
'34 -a170' j72~
87,115, Tubário, tubos n° 7 a H, 25, 2 ,_2 , ,
172/'
66, 76, 80, 81,105, 116,120,132, 145, 1
302,
191, 208 a 211, 220, 225, 227 a 229, 231
/
Fazenda,
322, 327, 334, 345, 350 a 354, 356 375 383,^
Caixas n° 19, 22, 88, 135, 138 13^.^ poiare in Brasile", m
citta di nuova fundazione e um quarti
P ^^5
Spazio e Società - ano 2, n° 7, set / > 1

.1981
Consultório Médico Marta Suplicy - Rua Grécia, 411 - São

Paulo:
n/ede Apartamentos - Pituba - Salvador, BA: Mapoteca,
. Edifício
rolo n° 28; Tubário, tubo n° 155 e Fazenda, caixa n° 159
. Marsicano S/A. Indústria de Condutores Elétricos
20 000 m2 - Rodovia do Açúcar - Salto, SP: Tubário, tubos n°
151, 160, 161, 164, 184 a 188, 196, 339, 429
Livre Docência - "Um Projeto e seus caminhos", Tese de Livredocência para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - fauusp - julho / 1981
. Casa Akio Wada - Maracanã - Atibaia, SP: Tubário, tubo n°
1982
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^«Michio Terada - Maracanã - Atibaia, SP: Tubário, tubo

1986

nEst. Prel. Igreja e Salão Comunitário N. Sra das n™»
itapecirica da Serra, SP: Tubário, tubo n° 05
S D°res '

' Bicocca (concurso)- Tuhário > u
355- 434; Fazend^calx™'isr^k,16' l53'154'277'295'
curso Pirelli - Bicocca vPnrÍ
Pabllcaça0: ^rda, M. Conar9uiteto Joaquim mfPrjocnCed0reS da ia tese» Proposta do

1983

u

■

- - * •eSS; séSttKsK
(dSoria) - RJ: Tubário, tZo^lt^

de ref°rma

PeNTaloccSPurbánta

’ Pr°9etti M concorso

. casa Luis V. M. Guedes - Campinas, SP: Tubário, tubo n° 02 e maio 1 1986'
Fazenda, caixa n° 280
'
- Secchi, B„ Di Biagi, P„ Gabellini, P., Bohigas O "Le occasioni
. Casa Toshio Kobayashi - City América - São Paulo: Tubário De Br°9ett0 Bicocca", in Casabella no 524, Revista Internaciotubo n° 135
' nal de Arquitetura, maio / 1986, pg. 4 a 29.
. Casa Yishio Tsuzuki - São Paulo: Tubário, tubo n° 301
’ Uma cidade P|uralista e variada / Concurso Pirelli - Bicocca
. Templo Dotoku Kaikan - reforma - Aclimação - São Paulo- Prajet0 n° 90' ago 1 1986-AU Arquitetura e Urbanismo n° 23,
Tubário, tubos n° 71, 143, 246
' P9'115’117, abril-mai / 1989.
. Plano do Distrito Industrial do Núcleo de Barcarena - Pará- ‘ C'asa Franco Net0 Tijucopava - Guarujá, SP: Tubário, tubo
Mapoteca, rolo n° 102
’ n° 89 e Fazenda, caixas n° 207,226, S/N
. Projeto reforma Banco da Bahia - Belo Horizonte, MG- Tubário V?— Bi9l!ani “ reforma - Rua Atlântica, 840 - São Paulo:
tubo n° 201
Tubário, tubos n° 157, 271 e Fazenda, caixa n° 239
. Ref. Agência Paulista - Tunibra Turismo Nipobrasileiro - EdifíM/dani ’ ref°rma " Ri° de Janeiro' W: Tubári0'
doTopCenter, SP: Tubário, tubo n° 82
°y. D. . r
M .. .
„ M. .
. Escola Estadual de Primeiro Grau Sao Martmho - Sao Miguel
Paulista, SP: n/e
1984
. Projeto arquitetônico do edifício de escritórios e agência ban
. Banco da Bahia - reforma - projeto de instalação de progra cária do Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA 22.000
madores e analistas de sistemas - Salvador, BA: Mapoteca, ro m2 - Praça da República - São Paulo: Mapoteca, rolos n° 72,
los n° 105,106 e Tubário, tubos n° 32, 279, 410
78, 79, 80, 81 e Tubário, tubos n° 23, 92, 92a, 245, 294, 299,
. Banco da Bahia - reforma do Centro de Processamento de 310, 398, 427
Dados - Rio de Janeiro: Tubário, tubo n° 378, 379
. Plano Urbanístico Básico de Americana - Americana, SP :
■ Brasil Companhia de Seguros Gerais - projeto de edifício
Tubário, tubo n° 262 e Fazenda, caixas n° 186, 211
3.407 m2 - Rua Frei Caneca, 739 - São Paulo: n/e
. Teatro
leatru Tuca
IULd - reforma 5.100 m2 - Rua Monte Alegre, 984 ■ Casa Yasuwo Shimabukuro - Rua Diná S. Queirós - City Amé- sao pau|o: n/e
rica - São Paulo: Tubário, tubos n° 18, 146
■ Casa Tomijiro Tanaka - São Paulo: Tubário, tubo n° 125
1987
■ Companhia de Seguros da Bahia - reforma salas diretória - . Banco da Bahia - reforma 6° e 7o andares - Praça Pio X, 98 Av. Paulista, SP: Tubário, tubo n° 380 e Fazenda, caixas n° 101, Rio de Janeiro: Tubário, tubos n° 96,173, 381
. Casa Eduardo Reis - Jardim Europa - Assis, SP: Tubário, tu159
• Escola Estadual de Primeiro Grau Jardim Paraíso - Cruzeiro, bos no 358, 408, 409 e Fazenda, caixa n° 169
SP: Fazenda, caixa n° 238
. Casa H. M. Novaes - Guarujá, SP: Tubário, tubo n° 365
■ Plano Urbano do Núcleo de Village para Brascan / Companhia . casa joseph Blumenfeld - Praia Vermelha do Sul - Ubatuba,
de Mineração Jacundá - Rondônia - Plano geral. Projeto de SP; Tubário, tubos n° 14, 65, 414 e Fazenda, caixa n° 104
escola de primeiro grau, refeitório, centro cultural e esportivo, . casa Maria Clara Mariani Bitencourt - Angra dos Reis, RJ:
viveiro, arruamento e praças - com equipe externa: Tubário, Tubário, tubos n° 15,182,183
tubos n° 67 68 134 341 342 382
. Casa Hélio Gaspari: Tubano, tubo n 291
cnT...
• Projeto derefórma da Unidade de Radiologia
. Escola Salesiana São
e Radioterapia do Hospital das Clínicas - FMUSP: Tubano, tu- tubos n° 29, 56, 106, 286, 287 e Fazenda, caixa
32,
FMUSP: Tubário, tubosn° 114, 221, 289, 290

Sao Paulo: Tubário,

1985
• Bayer do Brasil S. A. - reforma - Socorro
>, tubo n° 04 e Fazenda,
tubo n° 130
• Casa Kupermam - São Paulo: Tubário,
• Escola Estadual de Primeiro Grau (reformas)Tubario, tubo n

163
EEPG Vito Carmine Cerbasi - Sumaré, SP ,
EEPG Luiz Campo DalFOrto Sobr° - Sumaré
EEPG Nossa Sra Auxiliadora - Sumaré, SP
EEPG Jardim Maria Antônia - Sumaré, SP
EEPG Jardim Minessota - Sumaré, SP
EEPG Manoel Inácio Silva - Sumaré, SP
EEPG Cel Domingos Ferreira - Monte-Mor,
EEPG Profa Terezinha Franchi - Capivan, SP
Total: 4.029 m2 de obra construída
SEMPLA secre• Plano da Região Administrativa de Santa
4Q7 e
teria Municipal do Planejamento: Tu^no tubos
Fazenda, caixas n° 39,164,193,204,224,z
■ Reforma apartamento Ana Helen
Mapoteca, rolo n° 90

pau|o:

1988
.Apartamento
Roberto Bielawski- reforma -São Paulo: Tubário
t-ubo no 270; Fazenda, caixa n° 276 e Publicação: Residência
Roberto Bielanski, São Paulo, SP; proj. Joaquim Guedes e Asso
ciados. Design e Interiores n. 31, p. 66-9, set./out, 1992.
. Casa Horst Wittmaak - Alphaville, SP: Tubário, tubo n° 364
. Centro Cultural Belém, Lisboa: Tubário, tubo n° 344; Fazenda,
caixa n° 162 e Publicação: Convite à Imaginação / Centro Cul
tural de Belém - Lisboa, Portugal. AU Arquitetura e Urbanismo
19,jogo
ago-set/88.
-n°Um
acabado. AU arquitetura e Urbanismo n° 47, pg. 34-

37,
jan /1992.
. Fazenda
Tuiuiú: Publicação: Residência Brasil Seguros / Fazen
da Tuiuiú [Rio Verde, MT]; proj. Joaquim Guedes. Arquitetura e
Urbanismo n. 63, p.72, dez./jan, 1995/96.
. Brasil Seguros S/A: Mapoteca, rolo n° 74; Tubário, tubos n°
136, 152, 202, 284, 204, 268 e Fazenda, caixas n° 270, 276
. SESI Mogi-Guaçu, SP: Tubário, tubos n° 421 a 425; Fazenda,
caixa n° 265, 276 e Publicação: AU Arquitetura e Urbanismo
n°
29, pgEducacional
20-7, abr-mai
/ 1990. do Sesi, Mogi-Guaçu, SP; proj.
- Centro
e Esportivo
Joaquim Guedes. Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.73, dez./

4
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jan, 1995/96.
1989
. BBM Salvador: Tubário, tubos n° 255, 389, 403 e Publicação:
Edifício Banco da Bahia [Salvador, BA]; proj. Joaquim Guedes.
Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.73, dez./jan, 1995/96.
. Casa Ricardo Weiss - São Paulo: Tubário, tubos n° 123, 357

1990
. Casa Pedro Lacerda - Gávea - Rio de Janeiro: Tubário, tubo
n° 390
. Edifício BBI - Salvador - c.
estudos: Tubário, tubo n° 431
. Escritório Joaquim Guedes
.3 - 9 de julho - São Paulo: Tubário,
tubo n° 285

1991
. "Casa de esquina - essencialmente vertical". Reformar e cons
truir - ano 2, n° 10, pg. 48-55, jan-fev / 99.
. Casa Clara Mariani - Rio de Janeiro, RJ: n/e
.CDHU-F
Delegacia de Ensino - São Vicente: Tubário, tubo n°
433 e Fazenda, caixa n° 283
. Prof. Titular Projeto FAUUSP
1992
. EEPG Jd. Nossa Senhora de Fátima - Jandira: Tubário, tubos
n° 405, 411
. Edifício Itararé - Brasil Seguros - reforma - R. Frei Caneca São Paulo: Tubário, tubos n° 257, 406, 419
. Projeto de reorganização para o campus da PUC - São Paulo:
Tubário, tubos n° 194, 193

. Casa Dourado, São Paulo, SP: Publicação: "A pequena notáve^ Arqwtetura e Construção - especial 12 anos, pg. 80-87,
. Assessoria Jabi - Vila Madalena - São Paulo
. Casa Guilherme Bigliani, Jaguariúna - São Paulo - proposta
. 2a Igreja Presbiteriana de Santo André - SP
. Posto Petrobras Brasil - proposta
. Projeto Maria Ângela - Pacuíba - proposta
. Reforma apto Rogério Furtado - Copacabana - RJ - não exe
cutado
. Reforma apto Susi Arida - Alto de Pinheiros - SP
. Chefia Departamento Projetos
2000
. Alojamento funcionários Dr. Pedro Mariani - Jd. Botânico - RJ
. Reforma Casa Margarida Padilha - Moema - São Paulo - não
executado
. Residência Mário Valente - São Roque - SP (nome provisório)
. Reforma Casa Maria Clara Mariani - Angra dos Reis - RJ
. Reforma TUCA - PUC - São Paulo
2001
. Reforma Casa Jacques Breyton - Vila Mariana - São Paulo
. Reforma Apto. Anna Mariani - R. Bela Cintra - São Paulo
. Reforma Igreja Santa Maria Madalena - Jd. Paulistano - São
Paulo
. Reforma Casa Filipe Moureau - Jd. Paulistano - São Paulo
. Mercado Geral - rodoanel
. Reforma Casa Selmo Mesquita - Jd. Paulistano - São Paulo
. Reforma Layout JGa 7° andar - Itaim Bibi - São Paulo

1993
2002
. Casa Nando Reis
. Centro Integrado de Abastecimento de São Paulo - CIASP . Casa Pedro Mariani- Corcovado - RJ: Publicação: O sopro do Prémio IAB/SP (projeto urbanismo): Publicação: Projeto n° 276,
arquiteto [Residência no Rio]; proj. Joaquim Guedes, Francisco pg. 41, fevereiro / 2003.
Guedes, Luiz Fernando Manini e Maria Lúcia Morais. Arquitetura . Edifício Mariani Morumbi - São Paulo Reforma Granja Bragança
e Urbanismo n. 39, p. 34-7, dez./jan, 1991/1992.
- São Paulo
. Casa Selmo Mesquita - Jardins - SP
2003
. Habitação Elias Fausto - C.D.H.U.
. Projeto reforma do Teatro Tuca - São Paulo
1994
. Núcleo Village - Escola - Rondônia, RO: Mapoteca, rolo n° 46
e Fazenda, caixa n° 160
. Banco da Bahia - Nova York - EUA
. Pavilhão Esportes, RJ
. Piscina Mariani - Salvador - BA
1995
- Teatro Municipal de Londrina, Pr.
■ Banco da Bahia - Nassau
1996
■ "Geometria Habitada" - prefácio m: Eupahnos
•1997
Concurso Portugal - Estalagem (croquis, publicação):
Mapoteca, rolos n° 18, 19: Tubário, tubos n° 156, 258, 344

■ Banco BBM Mourisco - Botafogo - RJ
• Capela Jean Pierre Monteil - Itaí - SP
• Ernest & Young - Campinas - SP
~
,
■ Reforma apto. Glória Kalil - Cerqueira César - Sao Paulo
■ Reforma Casa Marta Suplicy - Jd. Europa - São Paulo
• Reforma Casa Nando Reis - Itaim Bibi - São Paulo
■ Reforma Casa Suzí Arida - Morumbi - São Paulo
1998
i
• Banco BBM - Edifício Metropolitan! -Itaim Bibi - São Pau
■ Edifício Toepfer - Chácara Santo Antomo -SP
■ Reforma Enron - Itaim - SP
.
.
-SP
■ Reforma Residência Dourado - Cerqueira cesa

1999
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Bibliografia selecionada da obra de Joaquim Guedes:

Autoria de Joaquim Guedes
Ahr1dqêsoCÍa J0Sé Anther° Guedes- ^^rn. 4, p. 17-9, mar./
O UI. 1 JJ.1.

33-6, dez, 1994.

out/novU1987UedeS Arquitetura e Urbanismo n. 14, p. 54-6,

Arquitetura na XII Bienal, in: Acrópole, São Paulo, out.1965.

O exercício da profissão em função da Arquitetura e do meio
ambiente", "A integração do Arquiteto no Planejamento" e
"Arquitetura e Planejamento", por Joaquim Manoel Guedes So
brinho e Jorge Wilheim. Acrópole n. 334, p. 44, nov.1966.
A integração do arquiteto no planejamento, por Joaquim Manoel
Guedes Sobrinho e Jorge Wilheim. Arquitetura n. 58, p 14
abr.1967.
'

"1989, Oscar Niemeyer na Barra Funda, em São Paulo" por
Joaquim Guedes. Projeto n. 136, p. 100-3, nov. 1990.
"Lembrança de Lina Bo Bardi", por Joaquim Guedes. Caramelo
n. 4, p. 18-21, 1992.

"VI Seminário de Arquitetura Latino-Americana - SAL".

Arquitetura é construção", por Joaquim Guedes. Arquitetura e
Urbanismo n. 48, p. 25, jun./jul, 1993.

Concurso para a Biblioteca Central de Salvador, 2° prémio; cola
boração de Tokuji Ito, Pedro Taddei Neto e Sylvio Sawaya, arq.
Acrópole n. 354, p. 18-21, ago.1968.

"Ajuste conceituai da formação do arquiteto", por Joaquim
Guedes. Sinopses n. 19, p. 50-2, jun, 1993.

"The private Home in Brazilian Tradition and the Problem of the
New Generation". In: GlobalInteriors2, Tóquio, 1972.

"II Bienal Internacional de Arquitetura - A Arquitetura retoma
seu espaço". In: AU - Arquitetura e Urbanismo n. 49, ago./
set.1993.

Arquitetura Brasileira após Brasília / Depoimentos, Rio de Ja
neiro, 1978.

"Geometria Habitada", por Joaquim Guedes. Sinopses n. 22, p.

"Caraíba New Town and Others Works". In: Sapazio e Societá,
Milão, n.7, jul. 1979.
"Obras y proyectos del Estúdio Joaquim Guedes y Associados".
In: Revista Summa, Buenos Aires, jun.1979.

"Caraíba: cidade aberta e natural na forma de se implantar e
crescer", porjoaquim Guedes. A Construção São Paulo n. 1751,
p. 4-11, 31-08-1981.

"Conjecturas sobre a cidade do Brasil", por Joaquim Guedes.

Projeto n. 50, p. 25-9, 1983.

Eupalinos ou o Arquiteto. Prefacio sob o título: "Geometria Ha
bitada", 1996.

"Rigor e sensibilidade"; projeto de arquitetura, residência de
Dona Clarita, por Joaquim Guedes. Arquitetura e Construção k
14, n. 7, p. 24-35, jul, 1998.
Depoimento: "A pequena notável". Revista Arquitetura & Cons
trução, n 9, p. 80-7, setembro de 1999.
"Rino Levi - Arquitetura e Cidade"In: Folha de São Paulo, 08/
06/2002.

Depoimento: "Linguagem da Arte e da Arquitetura . Revista

Módulo / Arquitetura 8t Arte, n. 76, julho, 1983. Texto extrai o
do Io Ciclo de Debates Arte / Arquitetura promovido pelo INAP

EmbtórnodaU™Ml^oeRnlandesa- Acrópolen. 309, p. 32-4,
ago. 1964.

76, p. 25-7, jul. 1983.

monumento Mãe. Arquitetura n. 39, p. 6-8,
Concurso para o
set. 1965.
Residência Cunha Uma: diploma na 8a Bienal de São Paulo.
Residência Cunha Uma: diploma
Arquitetura n. 41, P-12'3, nov.1965.

"Por uma nova cidade", por Joaquim Guedes. Arquitetura e

Motel praia, Joaquim Guedes e equipe, Arquitetura n. 45, p. 4-

banismo n. 2, p. 67-9, abr. 1985.

9, mar. 1966.
Residência do arquiteto. ACAwMM e anctmêe 1 (3). p.

- Instituto Nacional de Artes Plásticas.
Comunicação sobre Macau, por Joaquim Guedes. Módulo n.

Uma proposta inovadora para gerir os
Joaquim Manoel Guedes Sobrinho. Revista do SP

n. 14, P-

39-42, ago. 1985.
"As cidades do congresso, do futuro e da pratica, por Joaquim

cuedes. Projeto n. 81, p. 9, nov. 1985.
Lição que não se esgotou: desenho de uma

nova sociedade",

30-1, jan./mar.l967.
arquiteto. ACArquitetura e Construintervenção do ai
Reforma: a interveio

«■mm
"Cunha Lima House", in:Por fora umac-i

c

Depoimento. Acrópole n. 357, p. 13-4, fev. 1968.

um espaço moderno-

: 5°.n^r„Ução de Israel Res'dência Fabrizio Bec
ser (1975). A Construção São Pauio n. 18~
45, p. 15, 20-06-1983.
Residência 2, A. C. Lima, Pacaembú SP-c—- ~
de C. C. A. E 0 teatro da resistência se transforma
Cia. Constr. Associados; paisagismo deconstrução
Lilian^GuSes
Acropole n. 347, p. 18-23, fev.1968.
'
ar(^

1 1^-,

constr. associados. Acropole n. 347, p. 124-9, fev.1968.
Pr°9ett° BÍC°CCa"'in:

Residência 4, S. Ferreira Leite, Lapa, SP; paisagismo de Roberto

Mi,âo' mai0

Coelho Cardozo, arq. Acrópole n. 347, p. 30-3, fev.1968.
_

D
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Projeto «WVWJVVIIMliaU
Bicocca/Concurso 11
Internazionale
di Progettazione
Urbanística i Architettonica, Milão, 1986

L.

Resioencia 5, Francisco Landi, Butantã, SP; paisagismo de Liliana
Guedes, arq.; construção de Sontec Soc Técnica de Engenharia
Guedes
Civil Ltda. Acropole n. 347, p. 34-7, fev.1968.

Residência^,
Breyton, jaraim
Jardim Aronso
Afonso Celso, SP; consixcoiuci
iuia u, Jacques Dreyton,
trução de
Acrópole n. 347,- p. 15-7, fev.1968.
— Constr. Dumez.
-

Sugestões para a política habitacional do IAB. Arquitetura n.
70, p. 26-7, abr.1968.
Residência no Jardim Guedala, São Paulo. Acrópole n. 360, p.
18-23, abr.1969.

Lampugnani, V. M. The Thames and Hudson Encydopedia of
20th Century Architecture, Londres, 1986, Stuttgart, 1986.

Acayaba, M. M. Residências em São Paulo, São Paulo, 1986.
Uma cidade pluralista e variada / concurso Pirelli-Bicocca / proj.
Joaquim Guedes; participação especial de Lina Bo Bardi e Roberto
Sambonet. Projeto n. 90, p. 45, ago. 1986.
Depoimentos / sobre arquitetura paulista / Arquitetura e urba
nismo n. 17, p. 53-60, maio 1988.

Arquitetura, uma experiência de espaço e luz. Casa eJardim n.
189, p. 12-8, out.1970.

Convite à imaginação. Centro Cultural de Belém, Lisboa, portugal;
proj. Joaquim Guedes e equipe. Arquitetura e Urbanismo n. 19,
"Nouvelle Ecole d'Architecture à Strasbourg" in: LArchitecture p. 48-54, ago./set. 1988.
dAujourcThui, Paris, setembro, set. 1971
"Milão: vanguarda do urbanismo". Concurso Pirelli-Bicocca / proj.
"Panorâmica de la Arquitectura Latinoamericana", por P. Gasparini Joaquim Guedes; participação de Lina Bo Bardi e Roberto
Sambonet./lrt/u/tetí/ra e Urbanismo n. 23, p. 115-7, abr./maio
e D. Bayton, Barcelona, 1975.
1989.
A casa se volta para o sol. Casa & Jardim n. 248, p. 68-73,
set. 1975.

Razão e paixão, por Ruth Verde Zein. Projeto n. 126, p. 108,
out. 1989.

Depoimento. CJ Arquitetura n. 9, p. 16-7, 1975.
"Architkten der Dritten Welt, por U. Kulterman. Dumont Verlag,
Kõhl, 1980.

"Projetos e seus caminhos na caatinga baiana". Caraíba, Núcleo
de mineração. Jaguar!, BA; proj. Joaquim Guedes e Associados.
Projeto n. 126, p. 103-7, out. 1989.

Residência A. C. Cunha Lima (1959). A Construção São Paulo
n.1674, p. 23, 10-03-1980.

Centro Educacional e Esportivo do SESI, Mogi-Guaçú,.SP;proj
Joaquim Guedes e equipe, texto
' " Haifa Y. Sabbag. Arquitetura e
Urbanismo n. 29, p. 20-7, abr./maio, 1990.

"Modern Brazilian Architecture", in Process: Architecture n. 17,
Tóquio, ago.1980.
"Contemporary Architects", Muriel Emanuel, in: MacmiUanPress,

O sopro do arquiteto [Residência no Rio]; proj. Joaquim Guedes,
Francisco Guedes, Luiz Fernando Manini e Mana Lúcia Morais.
Arquitetura e urbanismo n. 39, p. 34-7, dez./jan, 1991/19 .

London, 1980. (400 arquitetos, 1875-1975).
—r an.r;.

pmiPto de uso misto na Grota do Bexiga [Concurso Ópera Pri-

"Architectures en Amérique Latine - Brésil", in: Techniques et
Architectures n. 334, Paris, mar.1981.

admirado arquiteto brasileiro, por Ruth
»• ® »•74- "s'*l99i

tejdênoaWaldoFerçmrerara <1966)'AC°"sMP°a°K,"’°

n. 1771, p. 19, 18-01-1982.
O homem e a mata, o racional e o orgânico criaiu uii
de cidade: Barcarena, Pará; projeto deJoaq

h

<no.,

equipe. A Construção São Paulo n. 1^, r-

S,ue“g9l

teUénda do arquiteto (1971). .< ConstruiSScP^n.
1805.
■ -po São Paulo n. 1805,
P- 23, 13-09-1982.
«W. cidade é „ «. de

°'1982. Suplemento.
^ncia Beatriz K. Mangai »ern? <«). 5

São Paulo n. 1829, p. 21, 28-02-1983.
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63, p.70, dez./jan, 1995/96.

Entrevistas

Residência Mariani, Ibiúna, SP; proj. Joaquim Guedes.
Arquitetura e Urbanismo n. 63, p.71, dez./jan, 1995/96.

O fascínio de uma metrópole; entrevista de Joaquim Guedes a
Lívia Alvares Pedreira. Arquitetura e Urbanismo n. 6, p. 50-1,
jun. 1986.
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Apêndice 4

Tradução - De re aedifícatória
Livro I - o desenho

cToelas n° SeU COnjUnt0' Será talVeZ 0 momento de recome"

A decisão de incluir esta tradução no corpo da dissertação foi

rigens remotas e ao sucessivo desenvolvimento da
queles espaços de habitação denominados construção.

tomada no final dos trabalhos. Justificamos sua inclusão por

sua utilidade no desenvolvimento deste, bem como a eventual
utilidade junto aos alunos de graduação. Entretanto não foi

possível apresentar as citações, lembrando que o faremos opor
tunamente.

Capítulo I
Com o dever de se falar sobre os desenho sobre os
edifícios, será nosso trabalho recolher e incluir em nossa obra,
tudo de válido e precioso que já foi escrito sobre os maiores
especialistas (artista) do passado e regras que pudemos obser

Começaremos portanto definindo-o. Chamaremos
ambiente a extensão e as características do terreno que envol
ve (circunda) o local da construção; parte disso será área. Área
será uma porção do espaço exatamente delimitada e circundada de muros, para determinados fins.
Entra, além disso, na definição de área cada espa
ço sobre o qual é possível caminhar em qualquer parte do edi
fício. Subdivisão é o critério, com o qual se separa em áreas
menores à área total da construção; o corpo inteiro do edifício
resulta composto de edifícios menores, quase membros reuni
dos para formar um único complexo.

var na execução de suas obras. Falaremos, além disso, de algu
Se diz muro cada estrutura que se ergue do terre
mas descobertas que são fruto do nosso trabalho e da nossa no para o alto para sustentar o peso da cobertura, ou aparece
investigação, e que pensamos que possa ser de alguma utilida no interior do edifício para dividir os vãos. Chamamos cobertu
de. Mas como, este tipo de raciocínio é, de certa forma, traba ra não somente, aquela parte do edifício que é colocada mais
lhoso ara se tratar, de uma grande parte de difícil compreen alta do que tudo para deter a chuva, mas geralmente qualquer
são, eu o desenvolverei em um modo mais claro, simples e parte que se encontre extensa em largura e em comprimento
rápido possível, esclarecendo qual será o objeto do meu assun para proteger a cabeça de quem passa em baixo: como, por
to. Portanto, retiraremos o que não for importante, expondo exemplo, sótãos em madeira, cruzes, abóbodas e semelhantes.
A abertura será tudo aquilo que permita entrar ou sair homens
todo o resto com uma linguagem mais clara.
ou objetos em qualquer parte do edifício.

Comecemos portanto assim. A arquitetura no seu
conjunto se compõe do desenho e da construção. Quanto ao
desenho, todo o seu objeto e o seu método consistem em en
contrar um modo exato e satisfatório para ajustar e unir linhas
e ângulos, por meios dos quais, o edifício apareça inteiramente
definido. A função do desenho é portanto, de atribuir aos edifí

Destes assuntos, e nas partes nas quais qualquer
um se divide, será necessário falar; primeiro, porém, convém
tratar alguns pontos que, em qualidade de elementos essenci
ais para o trabalho, ou com tais elementos estritamente identi
ficados, são certamente muito úteis ao nosso objetivo. Inda
gando com efeito, se fosse qualquer fator que favorecesse a
cios e suas partes, uma posição apropriada, uma exata propor qualquer uma das partes, acima referidas foram encontrados
ção, uma disposição conveniente e uma ordem harmoniosa, de
três princípios fundamentais, que se adaptaram perfeitamente
modo que toda a forma da construção repouse mteiramente no
seja à cobertura, aos muros, a todo o resto. Esses exigem que
desenho. Nem o desenho contém em si nada que dependa do
__________
cada uma destas partes deva ser: bem adaptada ao uso ao
material; porém, pode-se reconhecer como invariável (nas consdestinada
e
sobretudo
perfeitamente
l
e sobretudo
perfeitamente
sã: emsã:relaçao a
truções), nos quais se verifica imutável uma única forma, isto e
e à. durabi
|idade, compacta e sólida e irindestrutível; e
durabilidade,
as partes que os constituem a colocação e a ordem de qualquer quanto a graça do aspecto, elegante,
.
. ..
------harmoniosa,
em cada

uma delas correspondem exatamente entre si, na to
dos ângulos e das linhas. Pode-se projetar menta men e
formas por inteiro não importando os materiais: baste d
ohar ângulos e linhas definindo com exatidão a onen
conexões. Dito isto, o desenho será traçado,
e

parte.
Postas estas premissas fundamentais passemos ao
nosso assunto.

me, concebido na mente, seguido por meio de m a

até o fim pela pessoa dotada de instrumentos e cu
fiando investigar o que seja em si o edifoo e o modo

Capítulo II

gentes do que aqueles que vivem em uma atmosfera densa e
descansar em

propna para seu objetivo e agradável ele parou e se apropriou
Não quis porém, que todos os afazeres domésticos
e individuais ocupassem o mesmo ambiente, mas sim que o
local de dormir fosse diferente daquele para o fogão e do mes
mo modo cada um tivesse uma própria função. Se começou,
então a projetar a colocação de uma cobertura para se prote

ger do sol e da chuva. Até que foram construídos lateralmente
os muros que sustentaram o teto, compreendendo de poder se
defender do gelo, das tempestades e dos ventos invernais.

Enfim da base ao topo do edifício foram abertas
passagens e janelas, respondendo ao objetivo de dar acesso a
quem quisesse entrar, acolher luz e ar no tempo certo, e de
expulsar a umidade e exalações que fossem formadas no inte
rior. Foi assim, na minha opinião o edifício no seu início e na sua
ordem primitiva; não importando saber quem foi o primeiro
que o concebeu, se a deusa Vesta filha de Saturno, ou os ir
mãos Eurialo e Iperbio, ou Gellione, ou Trasone, ou o ciclope
Tifinchio. Muitos progressos foram feitos depois, suponho, com
experiência e habilidade, foram inventados vários gêneros de
edifícios tanto para aumentar o campo em infinitas direções:
construções públicas ou privadas, religiosas ou profanas, desti
nadas às funções de necessidade prática ou para embelezar a
cidade ou prazeres momentâneos.
Todas estas variedades, em cada modo, possuem
sem dúvida as origens acima esclarecidas.

Desde então resulta que o objeto da arquitetura se
articula em seu conjunto em seis parte, ou seja: o ambiente, a
área, a subdivisão, o muro, a cobertura, a abertura. O conheci
mento destes princípios tornará mais rápida a compreensão

conforme em seguida viermos expondo.

mais enoePaíeCe
9 tOrnar os Atenienses bem,
engenhosos e perspicazes do que os Tebanos.
Podemos constatar que a natureza do clima varia
e acordo com o lugar e de sua estrutura. De tais variações às
vezes parece possível compreender as causas, outras vezes
passa despercebidos de tudo (escapa), escondidos entre os
segredos da natureza. Trataremos, primeiro daqueles visíveis,
depois perguntaremos às mais obscuras, para poder escolher
as áreas mais oportunas onde se vive no modo mais são.

Os teólogos da antiguidade chamaram-na a atmos
fera Pallade. Homero diz que é uma deusa, do apelativo de
Glaucopide, indicando o ar puro, que é da sua natureza perfei
tamente transparente. Agora é claro se mais salubre aquele ar
que é mais puro e sereno, que permito a máxima visibilidade,
que se apresenta transparente e levíssimo, uniforme e sem va
riações. Diríamos, ao contrário perigoso aquele ar que o
adensamento de névoa, ou o exalamento de vapores toma-a
densa e fedida onde uma qualidade grave atinge o olho obstru
indo a vista. Neste caso e no outro acredito que os fatores
fundamentais entre vários outros, das condições atmosféricas
são o sol e os ventos. Não examinaremos aqui as teorias físicas
que explicam como do calor solar os vapores são tirados fora
até a mais profunda camada do terreno e elevado ao céu; onde
reunidos num amontoamento na imensidade do espaço atmos
férico, ou se distanciam da sua imensa mole (tamanho), ou por
efeito dos raios solares, perdem a umidade de uma parte e se
precipitam desse lado causando com tal deslocamento, um
momento, do ar que dá origem aos ventos, sem seguida va
gando sobre o oceano, mergulham sedentos, e assim impreg
nados de umidade marinha e livres de novo no ar, sobem a
pressão do vento, e espremidos como espuma expelem de si a
mesma umidade sobre forma de gotas de chuva, destinadas na

terra a originar novos vapores.
São exatas as teorias, acima referida, ou seja, o
vento uma exalação seca do terreno, ou vapores quentes ex
pulsos do sobrevir do frio, ou o respiro do ar, ou o ar puro e
simples que se move pelo movimento da terra ou pelo fluxo do
movimento e das radiações dos astros, ou o sopro gerador das

Capítulo III

Os antigos faziam cada esforço para poder dispor
de um ambiente que apresentasse, o quanto mais possí

coisas que se movem pela própria natureza, ou seja qua quer

das as vantagens e fosse imune de cada elemento noc

acima de tudo faziam muita atenção para evitar um c i
são e insalubre. Precaução, esta, muito sábia e an^ndispe

sável. Se admite de feto que, se a natureza do
águasapresentassemqualquer de^antagem
la com oportuna sagacidade; mas nem o J e

°

SO assunto e se pode descuidar.

tencia do homem podem mudar
■
contribue para
respiramos, ao qual, advertimos ser o qu
ra conalimentar e conservar a vida, se sera perfeitame

áreasim» »

seguirá máxima ajuda à saúde.

Do resto não é um mistério paramng^^q no rePartes haja na atmosfera do nascimen ,
forço e na conservação das coisas. Resulta ant f

faotes de um território de um clima mais P

moto nesta probabilidade, não estou er-

os habi.
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nho com obstáculos de montanhas e florestas, ou pelo compriem relaçao ao sol e aos ventos.

V

Cicerone dizia que a posição de Siracusa permitia a
seu habitantes de ver o sol cada dia por todo ano; mas esco
lhas deste genero podiam ser feitas raramente, e tais soluções
devem ser procuradas acima de tudo quando não encontramos
obstáculos em necessidade de outra natureza como a oportuni
dade do lugar.
Se deverá, portanto, escolher entre todos os ambi
entes que sejam livres de formações de névoa e de qualquer
adensamento de vapores. Quem se ocupa destes fenômenos
tem notado que os raios e o calor do sol possuem mais efeitos

encontrando um material denso do que um raio; o óleo, por
exemplo, mais do que a água, o ferro mais do que a lã. Daí se
deduz a maior densidade e o peso do ar do que aqueles lugares
onde mais que em outro pode-se sentir o calor. Na controvérsia
sobre a nobreza dos vários povos da terra, os egípcios possuí
am a vantagem de haverem sido gerados primeiro que toda a
humanidade; esta de fato - diziam, não poderia ter início se
não lá onde as condições de vida eram mais salubres: e esse
mais do que todos os outro homens haviam recebido em dom
dos deuses benignos, um clima mais do que invariável, uma
perpétua milagrosa primavera. Mesmo entre os egípcios, toda
via, Heródoto distingue os habitantes do território confinante
com a Líbia, do qual não se manifesta a mínima variação climá
tica, como com eles que mais do que todos gozam de uma

saúde excelente.
É, sem dúvida, tendo presente o clima de certas
cidades da Itália e de outros países, submetidos à rápidos sal
tos de temperatura entre quente e frio, me parece legítimo

cessano, portanto, ficar atento para evitar habitar nas vizinhanças
de um lugar cheio de exalações nocivas, como por exemplos os
maus cheiros e cada gênero de miasma provenientes dos pân
tanos e sobretudo dos prados alagadiços e das fossas.

Resulta aos naturalistas que os rios alimentados da
fusão das neves deixam o ar frio e denso; más as águas são
aquelas que se poluem pela imobilidade, e tanto pior será o
influxo de sua vizinhança, quanto menor é a salubridade dos

ventos cujo o lugar é submetido. Se diz de fato que os ventos
pela própria natureza não sejam todos igualmente salubres ou
nocivos. Plínio sobre a autoridade de Teofrasto e Hipócrates afirma que Aquilone ajuda mais do que todos a produzir e a
conservar a boa saúde; Aostro, vice-versa - seguindo a opinião
de todos os naturalistas - é mais perigoso dos outros ao ho
mem; e por fim para o gado pode ser perigoso sair ao pasto
quando este respira. Foi notado que as cegonhas não confiam
nunca seu vôo com o vento austro; os golfinhos depois quando
sopre Aquilone, são em grau de escutar a voz se chamados na
direção na qual sopra o vento enquanto com o Austro houve
com maior dificuldade e só com o vento soprando no sentido
contrário; sobre Aquilone uma enguia pode resistir por seis dias
fora da água, mas não debaixo do Austro (vento sul); a tal
ponto que este último é opressivo e perigoso. Assim dizem tam
bém que o Austro é o cortador da enfermidade especialmente,
catarro, enquanto Coro provoca tosse.
É desaconselhável os mares envoltos ao meio dia,
por esta razão fundamental, que as áreas a este expostas so
bem por causa da reflexão dos raios, uma dupla radiação solar:
uma traz o calor do céu, a outra da água. Além disso, resulta
produzir uma variação muito forte de temperatura no ar ao cair

do sol e ao aproximar-se do frio da noite.

atribuir a tal causa estas condições insalubres.

É, portanto, boa norma ter conta da quantidade de
sol que recebe um ambiente, e em quais modos o recebe, para
evitar um excesso seja de luz do que de sombra. Os Guaramantes
mal dizem o sol quando surge e quando se põe, porque a
excessiva persistência da sua luz os queima; outros povos ao
oposto, vivendo em uma noite contínua resultam pálido

Isto vou desenvolver tanto a causa da maior ou da
menor inclinação, em respeito ao eixo terrestre se
sem dúvida isto seja muito importante - quanto para
mação do terreno, segundo úue
expo? ao -l e aos vem
tos ou nem seja reparado. Em geral entre
feríveis aqueles livres; mas serão suporta os m

da estrada percorrida. É também de reparar que não
transportem qualquer coisas de perigoso pelo caminho; é ne-

Vem depois quem considera mais nociva eu qual
quer outra à exposição aos raios do sol, no pôr do sol, diretos e
reflexivos - provinha a reflexão das águas marinhas ou dos
montes - porque estes aumentam mais do que suportam o
calor do lugar, já muito aquecido pelo sol por todo o dia, en
quanto uma chama (calor) que a reflexão dobra (multiplica),
acontecerá que chegou a nós livremente, além deste calor vioento ventos também nocivos, não terá situações piores para
uportar. A região, enfim, se defenderá das brisas matunmas,
que transportam inaiteradas as exalações dos vapores.

Tratamos assim, do sol e dos ventos, dos seus In«gsnaa.a^a.™^™^® -oo^-

d

» pungentes e
»
a agua, se não se move se gasta ,
É de supor
Poderia dizer de verdade que se moven
d0 terrede fato que com o movimento dos vaporeftornam-

no se desfalecem, ou esquentando-o peio

56 queimados.
,
mie os ventos nos alcanAlém disso, sera melho q
tj£)o carnj*rn depois de ter perdido a sua violência, ou po

quados.

Capítulo IV

» erfha do
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aqueles deverão se relacionar.

Jamais, dede fato, constituirei uma cidade exceto
quando obrigado pela necessidade, sobre uma montanha dos
Alpes como teria querido Calígoa. Nem mesmo escolherei um

“1^2° “m° Varr°ne C°nta ter sid0 a^ela P^e da

Gália interno que se encontra perto do Reno, cz - ou como era
Brittania nos tempos de César, segundo se refere ele
------ ! mesmo.
Nem eu gostaria de viver como na ilha de Enoe r.c
no Mar Negro,
alimentando-me só dos ovos dos pássaros, ou também de Bo
jlotas como se fazia em certas zonas na Espanha no tempo de
- - -Plínio. Faria afinai que não faltasse
nada que seja de qualquer
utilidade.

_
Como justo motivo, Alessandra recusou fundar uma
cidade sobre um monte Athos, porque esse, se bem por outros
em relação ao projeto de arquiteto Policrastes se apresentasse

maravilhoso, tivesse a desvantagem de não satisfazer a necessidade dos seus habitantes. Poderia talvez gostar mais de ou
tros do que Aristóteles, por construir cidades, uma zona de
difícil acesso; assim como se sabe dos povos que fizeram todo
o possível para ter a fronteira do próprio território, em cada
direção, zonas desertas e privadas de cada conforto, até o
desencorajar dos inimigos. Se este raciocino se pode ou não
ser partilhado, veremos em outros lugar; de cada modo, se
tem uma utilidade publica que aconselha tais providências, não
desaprovem que os adote.

EqmXmcaaSsomid0hS°ádd*ciaras.
Em cada caso nenhum edifício, qualquer que seja, será pior
se escon^e^ TÍ à
6 à dÍ9nidade' de qu3ndo
esconde no fundo de um vale. Já que omitindo motivações
bvias, como ser a construção escondida e, portanto, a digniade e o nao poder se deleitar de um panorama agradável ao
redor, que lhe tire cada gosto - acontecerá bem cedo que essa
vira continuamente batida de violentas derrubada de chuva e
invadida pelas água:
- ts que escorrem ao seu redor; e sim que
pelo excessivo absorvimento de líquido progressivamente^de

quebraria, exalando de contínuo aqueles miasmos da terra que
tanto abalam a saúde.
Em tais condições, - para enfraquecer de espírito
não se expressaram as dedicações; nem resistirá o corpo para
enfraquecer as juntas; os livros se estragarão; os utensílios e
tanto quanto seja reposto nos celeiros, deteriorando-se pelo
excesso de úmido, terminará enfim em destruição.
Se depois chegassem a luz solar, produziria um
aquecimento excessivo com a multiplicação dos raios reflexivos

por tudo que se ao invés não chegasse nunca. A escuridão
contínua embruteceria e tornaria lentos.

Mas na é tudo: o vento que soprasse obrigado a
um percurso, resultaria mais violento e incómodo; se depois
não chegasse, o ar do lugar pela imobilidade pararia: já que se
pode dizer justamente que num vale deste tipo seja como um

lago de pântano de ar. Portanto, a conformação do lugar deve
rá ser digna e alegre, nunca profunda, mas ao contrário, elevada sobre as zonas circundantes e tal de ser continuamente
cheias de ar. Será além disso, em abundância tudo quanto responda às exigências, praticas e voluntárias em qualquer momento: água, fogo e alimento. Em tudo todavia, e necessário
P^tar atenção para que nada possa prejudicar ai saúde dos
habitantes ou as suas coisas: e necessano descobnr as nas
centes provar a água e metê-la à prova com o fogo para ver se
Se depois não for possível satisfazer essa exigên
contém em si materiais viscosos ou mofedos ou indigestos, que
cia, se escolherá antes um pouco frio e seco do que não quente
possam produzir doenças a quem beber. Deixo de falar daque
e úmido mais do que necessário.
las águas que produzem o papo ou os cálculos. Assim também
daqueles fenômenos que excepcionalmente aparecem na agua,
No frio, de feto, se pode remediar com os muros e porque já com grande doutrina e elegância é tratada por Vitruvio,
um teto, com as roupas, com fogo e fazendo movimentos, quan
o arquiteto.
to à seca, não parece que tenha em si nada de particularmen
Um aforismo de Ipócrates diz: aquém bebe água
perigoso ao corpo ou ao espírito: salvo que se pensa
seca o corpo tende a enrijecer, e com o frio talvez torna-se

Mas em geral, para erguer um edifício, aconselharei um ambiente previsto de diversas ruas de acesso, de modo
qiue, de navio ou sobre um burro ou de carro, de verão como
de inverno, se pode canalizar num modo mais cômodo as coisas necessárias. O ambiente deve ser, além disso, nem muito
úmido por excesso de água, nem atormentado pelas secas;
mas acolhedor e temperado.
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passem na tristeza. Envenenado de mau-humor e atormentado
pelas mil preocupações, sim que haverá sempre ânimo pertur
bando de dor e luto.

Se poderia falar longamente sobre águas e referir

abundantes notícias, muito surpreendente que nos dão os his
tórico da antiguidade, a propósito do bem e do mau que pos

sam fazer ao homem, mas se trata de casos raros, úteis mais à
fazer alarde de competência do que uma conveniente discus
são do assunto. Além das águas, se dirá mais amplamente no
seu devido lugar.

É ao invés de se ter presente o fato também óbvio
que a água é alimento indispensável a todos os vegetais - plan

tas e sementes - e a todos os organismos que participam da
função vital do movimento, nos quais produtos o homem en
contra nutrimento e restauro. Portanto, será bem conduzir
uma pesquisa seríssima para saber quais gêneros de água exis
tem no ambiente que escolhemos para viver. Diodoro diz que
em muita parte da índia os homens são altos e fortes e de
aguda inteligência, porque respiram o ar puro e bebem água
saudável.

A água terá melhor sabor quando não tenha intei
ramente a cor mais conveniente quando for de toda privada.
Dizem até que a água melhor é aquela que possui clareza,
transparência, limpa, jogada sobre um pano limpo não deve
deixar macha, fervida não deve deixar depósito; escorrendo
em uma corrente de água não deve deixar musgoso e sobretu
do não manchar a louça. Ainda, será muito recomendável aquela
água que fará bem amolecer os legumes com o cozimento e

com a qual se faça pães bons.

Do mesmo modo que deverá observar que o ambi
ente não produza qualquer coisa de infecção ou de pernicioso
capaz de pôr em perigo os habitantes. Deixamos os exemplos
que se encontram nos antigos: como aquele de colco, onde as
árvores pingavam das folhas um tipo de mel que fazia cair sem
vida só em prová-lo, capaz de parecer morto por um dia intei
ro; ou aquele de Plutarco, do qual aprendemos de certa ervas
venenosas que foram comidas por soldados de Antônio por
falta de grão, e que fizeram perder sua razão, onde se aplica
vam com máximo cuidado para lavar pedras, até que por um só

movimento caiam na terra e morriam; nem contra tal flagelo se
encontrou outro remédio que beber o vinho. Histórias, estas,
muito conhecidas.

Mas, ai de mim, mesmo hoje

na Itália, na Puglia,

vei° difundindo-se um veneno terrível.
A causa da uma picada de uma pequena aranha da
terfa, os homens são levados a delirar de várias maneiras, até
inçarem a loucura. Coisa surpreendente; não se vê alguma
Carnação nem algum sinal no ponto do corpo que tenha rápi
d° a mordida ou a picada do animal venenoso; primeiro, em
ez caem atordoados e como o privados da consciência, e mui
0 rápido se não receberem socorro, morrem.

Ficam curados com um remédio de Teofresto, que
pode-se recuperar da mordida da abelha com o som da planta.
Se dão os tocadores a acariciar as orelhas dos atingidos com
várias harmonias, até estes, compreendendo aquilo que faz por
eles, de repente como quem acordando saltam em pé e com
fúria e mórbido prazer, empregando toda a força dos nervos e
dos músculos e acompanham a melodia da música. Se vêem
entre aqueles que foram mordidos, alguns que dançam, outros

que cantam, outros que tentam diferentes exercícios como a
paixão e a folia os levam; e prosseguem assim por mais dias
ininterruptamente, derramando suor, até o exaurimento extre
mo; nem podem se recuperar senão quando a loucura entrada
neles seja completamente saciada.
Qualquer coisa de parecido, conta ter acontecido
àqueles albanos que combateram contra Pompeu com grande
força de cavalaria. Parece que no seu território vivem certas
aranhas que provocam a morte de quem as tocassem, alguns
fazendo chorar outros rindo.

Capítulo V
Na escolha de um ambiente, não basta somente
ter conta daquelas características que saltam rapidamente aos
olhos. É preciso ter presente todos oos aspectos do problema,
notando também os sintomas menos evidentes.
Será indicio de ar bom e águas puras, se a área
produz bem em abundância, se nessa, felizmente muitos alcan
çam tarde a velhice; se os jovens são sãos e fortes, se os nas
cimentos sãos frequentes e sãos. É importante que os partos
sejam naturais e que não sejam dado à luz criaturas disformes.
Eu tenho visto de feto, das cidades, que neste momento não
me parece oportuno mencionar, onde uma mulher não pode
parir sem se encontrar mãe num mesmo tempo de um homem,
e de um monstro. Eu vi também, em outra cidade, na Itália
onde nasce tal número de escrofo/ses, estrábicos, coxos, tor
tos, que quase não se formam femília que não conteste qual

quer indivíduo aleijado ou diminuído.
Quando se nota frequentes e sensíveis diferenças
entre corpo e corpo, entre membro e membro, à razão adverte
que isto deva à aço negativa do clima ou outra causa menos
evidente que remonta ao distorcimento da natureza. E não é

fora do local aquele que se ouvem dizer: no ar denso temos
menos apetite, naquele rarefeiro temos mais sede. É também
permitido, sobre guia do aspecto físico dos animais presente s
em num lugar, conjecturar aqueles onde os homens habitarão.
Se de fato se ver um animal de temperamento robusto e estru
turas amplas e bem desenvolvidas, se pode esperar racional
mente de ter um dia naquele lugar filhos igualmente sãos e

fortes.

Nem será fora de lugar deduzir úteis indicações em
relação ao clima e aos ventos também dos corpos inanimados.
Se podem tomar como exemplo dos pedreiros de casa vizi

nhas: serão tornados difíceis e mbados,
acabados, será sinal de que a

í
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área sofre males particulares. As án/ores inclinadas ou quebra

das todas quantas em uma só direção, mostram ter cedido a
violento vento. Assim, até mesmo as pedras velhas, originárias
do local ou ali transferidas se observadas em conjunto tendem

a se disfarçar mais do que o normal, indicam que a atmosfera é
submetida a fortes saltos de temperatura. E certo é bom obser
var primeiro de tudo as áreas onde enfurecem as tempestades
ou as variações térmicas já que o corpo humano é constrangi
do a subir um violento reaquecimento ou esfriamento, tendem
muito cedo a se enfraquecer na estrutura e acusar equilíbrio
nas suas partes. Por isso se diz que uma cidade nascida ao pé
das montanhas, com o declive em direção ao ocidente, é malsã, sobretudo porque representa de repente exalações noturnas
e as mais escuridões frias. É oportuno além disso, terem conta
cuidadosamente as características do território também mais
raras deduzíveis de lembranças dos tempos passados, transmi
tidos pelas observações do sábios. São localidades cuja a natu
reza tem conferido propriedades escondidas que possam dei
xar feliz ou infeliz a morada. É transmitido, por exemplo que a
Locri e a Crotone não existiram nunca pestes; que na ilha de
Creta não se encontram animais nocivos; que na Gália dificil
mente se nasce disforme.

Em outros lugares - segundo quanto asseguram os
naturalistas, nem durante o calor estivo, nem no inverno trove
ja; vice-versa em Campania - segundo o testemunho de Plínio
- troveja naqueles períodos sobre a cidade voltada para o sul.
O monte Cerauni, em Epiro segundo a tradição foram assim
chamados pela frequência de raios; e assim também a ilha de
Lemno é muito atingida pelos raios, capaz de, oferecer aos
poetas o início para contar como informa Sérvio - que sobre
essa cai o vulcão. Sobre Bósforo e perto de Essedoni ao invés
atestam que não aconteceu nunca trovões nem brilho. No Egito

se chover se pensa em milagres.
Nos beijos do Idaspe chove ininterruptamente no

início do verão. Na Líbia o ar se move tanto raramente, que se
pode observar o céu formado de vários aspectos constituído da

condensação de vapores, tanta é a densidade da atmosfera.
Ao contrário, na maior parte da Galízia durante o

verão sopram ventos de tal violência que as pedras sao evan

tes remedios e quase contrastantes. É agora antiga a lenda
contadas pelos poetas, que Tifone sepultado na ilha de Procida,
se agita freqúentemente de baixo da terra, até fazer tremer á
ilha, ate o mais profundo: de tal modo foi transfigurado poeti
camente o fato que Procida tenha sido queimada pelos
terremotos e erupções, a tal ponto que os Eretriesi e os Calcidesi

que um tempo moravam ali foram obrigados a fugir assim como
fugiam, furiosos por temer a desgraça continuamente eminen
te, aqueles colonos que Gerone de Siracusa tinha enviado em
seguida para fundar uma nova cidade.
Concluindo todas estas características são para exa
minar longamente e atentamente, confrontando-as com aque
la de outros lugares, e com o fim de chegar a um conhecimento
dos fenômenos mais completo e seguro.

Capítulo VI

Mas é necessário procurar se o ambiente pré-estabelecido não apresenta inconvenientes mais ocultos. Platão
acreditava que em certos lugares se exercitasse uma ação de
potências sobrenaturais, e que a vontade destes espíritos fos
se, segundo os casos, propícios ou desfavoráveis aos habitan
tes. Existem lugares onde os homens facilmente perdem o juízo;
onde por uma ninharia se resolvem à extrema ruína; onde pendurando-se ou jogando-se num barranco ou matando-se com
uma arma ou com veneno deixam sem exitação a vida.

Examinados portanto os sintomas mais ocultos que
a natureza apresenta, é necessário depois ter uma considera
ção tudo quanto possa ser útil.
É antigo o hábito, que vem de Demétrio, que na
fundação da cidade e praças e também em acampamento mili
tar, se examine quais disposições e sinais tenham a coragem
dos pastores que vigiam o posto: e o encontro de alguma coisa
devastada indica que a área é malsã e portanto para se evitar.
Varrone diz de saber da existência dos lugares nos quais voam
pelo ar animais minúsculos como átomos, que introduzem nos
pulmões em direção das vias respiratórias, se atacam as vísceras
e as rondam causando um mal tremendo e devastador, que
conduz indispensável à extrema ruma.

tadas no ar como se fossem areia. Perto de Ebro, na
dizem que o vento circio é capaz de derrubar em

É também da ter em conta que as vezes se encon-
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Se diz além disso, que é indício de prudência e sa
bedoria perguntar sobre o destino do ambiente mediante a
observação dos céus e do vôo dos pássaros. Estas artes me

parecem mais do que tudo desprezíveis, porque vão de acordo
com a religião. Ninguém de fato poderá negar que os eventos
humanos tenham uma parte importante àquela entidade - de
qualquer natureza que essa seja - que é chamada "sorte". Não
se pode negar, por exemplo, que a sorte pública de Roma te
nha favorecido muito na expansão do seu império.
A cidade lolao, em Sardenha, fundada por um neto
de Hércoles, se bem que mais vezes foi atacada por exércitos
de Cartagine e de Roma conseguem sempre manter-se livre
como narra Diodoro. E o fato que o tempo de Delfi incendiado
pela primeira vez na Flégia, ainda ao tempo de Silla pela tercei
ra vez seja queimado, se pode pensar ter acontecido sem um
movimento do destino naquele lugar? E quantas vezes pegou
fogo o Campidóglio! Característico é o destino da cidade de
Sibari, mais e mais vezes atormentada, abandonada, destruída
e enfim, completamente deserta. Mas a má sorte perseguiam
seus habitantes no exílio. Transferida, mudando também o an
tigo nome da cidade, não conseguiram igualmente se afastar
da ruína: os habitantes da nova terra lhe assaltaram, e assim as
mais antigas e respeitosas famílias foram barbaramente mor
tas, desaparecendo todos, e junto com os templos e as cidades
inteiras. Mas é inútil prosseguir com esses exemplos, que se

encontram em quantidades nas obras históricas.
Na conclusão de tem por imutável que é próprio do

homem sábio, não deixar nada de pronto até que o cansaço e
os gastos de construir não possam ser perdidos, e porque a
obra consiga sair durável e salubre. E é dever de uma pessoa
prudente e ajuizada o não descuido, o mínimo possível que
seja útil à este fim. É de fato empreendimento do mais alto

valor, seja para nós que para os nossos familiares, aquela que

favoreça a saúde, que serve para viver de modo digno e
prazeroso, que transmite a fama do nosso nome à posteridade.

Será o lugar onde cultivaremos os estudos mais nobres, on
gozaremos do afeto dos filhos e dos familiares; onde passare
mos o dias de trabalho e de liberdade, toda a nossa vi
resumo.

Portanto, eu creio que nenhum objetive> se pode
encontrar na existência, com exceção da virtu e a q
dedicar maiores cuidados, cansaços, atenções, e q
bom fazer no melhor modo com uma família fe

Mas para alcançar este
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dar da sagacidade até agora tratada. Pon 0

assunto, passemos a discutir a área.

^PÍtulo VII

Na escolha da área vale tudo isso que tem
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vado em relação ao ambiente. Já que como o ambiente é de
uma proporção exatamente determinada, por nos escolhida,
e um território mais amplo, assim a área é uma porção
exatamente definida do ambiente que vem destinado o edifício
a ser construído.

Nem consegue que a área tem em comum com o
ambiente quase todas as vantagens e as desvantagens. Isto,
neste trabalho, compara alguns preceitos que não parecem ser
à respeito propriamente e exclusivamente à área, e outros que
não servem somente a determinação dessa, mas tocam tam
bém em grande parte nos problemas do ambiente, como por
exemplo o seguinte.
Ocorre, isto é, ter presente que gênero de constru
ção estamos para empreender: se uma obra pública ou priva
da, sacro ou profano, e assim vai; dos gêneros comuns tratare
mos em parte a seu tempo. Bem diferente de fato é a qualida
de e a quantidade do espaço destinado para um fórum, um
teatro, uma palestra ou um templo; portanto, qualquer uma
destas obras, em base à própria natureza em função, exige
uma diferente forma e posição pela sua área.

Mas querendo continuar o assunto em sobre ques
tões gerais, como eu tinha iniciado limitarei a assinalar o que
parece essencial. Formularei preliminarmente alguns conceitos
sobre linhas, que deixarão mais ágeis o desenvolvimento do
assunto. Pois de fato devemos falar do modo como delimitar a
área, e bem descrever os instrumentos com os quais se se
guem a operação.
Cada figura consiste em linhas e ângulos. De linhas
é constituído o perímetro que fecha uma inteira extensão da
área. Aquela proporção de superfície, contida em tal delimita
ção a qual é fechada entre duas linhas que se cortam entre
elas, é dito ângulo. Agora, linhas que se intercepcionam for
mam quatro ângulos. Se qualquer uma destas é igual a qual
quer das outras três, se diz retas.

Os ângulos menores de uma reta se chamarão agu
dos enquanto aquelas de amplidão maior que uma reta se
dirão obtusas. Uma linha pode ser uma reta ou uma curva,
daquelas a ser serpentina ou espiral não e aqui caso de tra ar.
A linha reta é um traço longo que une dois pontos, desenhan o
- «> nossa fazer uma outra mais rápido. A
em um modo que
q
figura fejta
linha curva e uma parte do
se move a0 redor do
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ponto situado no meio do círculo se dará o nome de centro A
reta que passa pelo centro que intercepta em dois pontos à
curva dehmitante, o circulo será chamado diâmetro. Existem
diversos tipos de arcos: inteiro, rebaixado, agudo. Arco inteiro

da arqu|tetura e o

É, além disso possível construir uma área de doze e
dezesseis ângulos; tenho visto por fim uma área de vinte e
quatro ângulos; mas estas são mais raras.

e aquele que corresponde à metade do círculo, ou seja, o qual

a corda e o diâmetro do circulo inteiro. Arco rebaixado é aquele
cuja a corda e menor que o diâmetro; tal arco é portanto parte
do semi-circulo. O arco agudo é aquele composto por dois
rebaixamdos e forma por isso na soma um ângulo constituído

por dois arcos que ao se unirem se interceptam (entrecortam):
o que não acontece no arco inteiro nem no arco rebaixado.
Estabelecido estas noções presseguimos o assunto.
I - O termo latim área, assim como usado A, não
tem em uma tradução satisfatória.

Temos por isso preferido traduzí-lo naturalmente
propondo-o como termo convencional.

As linhas constituintes dos lados devem ser qualquer uma igual àquela correspondente situada na parte opos
ta; nem devem nunca unir um só traço, na obra inteira, linhas
longuíssimas com linhas curtíssimas, devem ser em vez uma
justa e conveniente proporção entre esse, estabelecendo-se de
vez em vez. Os ângulos devem se colocados num modo de ser
voltados lá onde seja exercitada pressão do peso de uma mon
tanha ou da massa de água ou da violência dos ventos; em tal
modo a massa empurrada nem será deslizada e espalhada,
porque os muros podem fazer face ao perigo com a sua parte
mais robusta, não com a fragilidade dos lados. Se depois o
desenho geral da área impede o emprego de um ângulo num
ponto desejado, se fará uso de uma curva, de fato é parte do
circulo, e o círculo - segundo a opinião dos filósofos - é todo
um ângulo.

Capítulo VIII
As áreas podem ser poligonais ou circulares. Entre
aquelas poligonais, algumas são definidas literalmente por li
nhas e retas, outras por retas curvas juntas; entre uma área
poligonal delimitada por mais linhas curvas não misturadas, as
retas não se encontram, porquanto me é evidente entre os
edifícios da antiguidade. Neste campo são de notar aquelas
qualidades a qual a ausência será motivo de grave censura e a
qual presença confere graça e praticidade ao edifício. Em cada
parte: me refiro àquela certa variedade com as quais ângulos
são dispostos, as linhas, e suas partes. Estas não devem se
usadas muito geralmente, nem muito raramente, mas disposta
m função da utilidade e da graça em modo tal, que partes
inteiras correspondem às partes inteiras iguais às iguais.

Os ângulos retos se usam com muito proveito. Os
ângulos agudos não são usados por alguns, nem nasjreas
mais pequenas e de pouca importância, a menos que não lhe
peçam razões de força maior, como a estrutura do lugar ou as

exigências das áreas particulares importantes.
Os ângulos obtusos são considerados suficientemen
te decorosos com esta advertência, que não se encontram n

em número desigual.

A área pode ser situada em um espaço plano ou
sobre um declive, ou sobre um relevo. Se lá se põe em uma
área plana, ocorre levantar o terreno em modo para constituir
uma espécie de pedestal; o que mais do que conferir dignidade
à construção, evitará graves inconvenientes.
De fato os alargamentos causados pela chuva ou
rio depositam fungo sobre as áreas; planície (plano) nem con
seguem que o terreno de mão e mão tende a se elevar; além
disso, por descuido da gente não são levados os detritos e os
lixos abandonados de dia em dia. O plano todo ao redor au
menta facilmente o seu nível.

Frontino, o arquiteto dizia que no seu tempo as
colunas de Roma eram crescidas em altura por causa dos con
tínuos incêndios, mas também hoje em dia povemos vê-la toda
sepultada por ruínas e de sujeira. Eu mesmo vi em Úmbria,
uma antiga capela, situada em um local plano e enterrado numa
boa parte por causa da elevação do terreno, devido aquela

planície se estender aos pés das montanhas. Do resto isso nao
acontece só na vizinhança da montanha. Perto dos muros de
Ravena aquele ilustre templo recoberto de um vaso monolítico,
se bem situado perto do mar e longe das montanhas com o
passar dos anos se enterrou por mais de um quarto da sua
altura A altura para alcançar este levantamento da area se di a

no seu tempo, quando
nã° em geraJ

quer de muros, sustentam aquela circular.

Logo depois, vem aquela da ^^^Jrocamen-

ângulos, que porém devem ser iguais en
dimensões da
te correspondente e invariável em respei
mjtem num
área. Mas se exaltam sobretudo aquelas que
"Mo mais ágil de elevar as paredes da con
>,& da
Se consideram a melhor: é o caso da ara
. de grande
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nÍ^ótepela sua natureza ou artificial-
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base da inteira construção.

aquele que, construídos dentro dos morros cortados e escavaSe ao invés a área será posta em cima à uma altura
essa sera ou elevada em qualquer parte, ou nivelada
amplainando a saliência do cume do monte.

Nestes casos é necessário fazer um modo de em
preender uma obra tal que, sem descuidar a decência, se possa
realizar evitando excessivos gastos e trabalhos. E poderá agora
ser vantajoso cortar fora a parte elevada e levantar aquele em
declive. Critério qu foi bm aplicado por um arquiteto desconhe
cido em Alatri, cidade situada sobre uma altura rochosa das
montanhas.

Ele fez a base da rocha ou do templo - só visível
hoje - sendo desaparecido tudo que construiu em cima - resul
tasse enterrada e reforçada com a terra cavada pelo corte do
cume do monte.
E existe na construção um outro particular ainda:
um ângulo da área foi removido em direção do ponto onde a
montanha iminente e mais íngrime, ângulo que foi consolidado
mediante um grande pedaço construído por enormes blocos
amassados.

Além disso ao coordenar estas pedras se fez em
um modo para conferir dignidade à construção sem pensar à
economia de meios. Muito recomendável um outro recurso não
cogitado pelo mesmo arquiteto: não possuindo à disposição
naquele lugar uma grande quantidade de pedras para susten
tar o peso da montanha ele construiu uma terraplanagem for
mada por várias estruturas de plantas semi-circulares com o
lado convexo voltado para a mesma montanha. É uma obra

agradável à vista, solidíssima e também económica: construir
de fato uma muralha não maciça que possui a fortaleza de um
conjunto de pedras havendo uma espessura correspondente às
flechas daqueles arcos.

os estão em contato com o muro da basílica, são de grande
ajuda e comodidade, mais do que alcançar a altura, que exerce
uma pressão continua, arrastam uma umidade proveniente do
caimento desta, impedindo-a de chegar até o templo, de modo
em conservar mais enxuto e inteiro o muro principal da basílica.
Aqueles remates, depois que são situados em outra parte, na
base da queda, com um sistema de arcos são em grau de amparar (segurar) toda a planície construída em cima e de susten
tar escoramento qualquer desmoronamento do terreno.

Constatei também como arquiteto que construir em
Roma o templo de Latona, tenha demonstrado grande experi
ência seja no edifício verdadeiro e seja nas estruturas de sus
tentação. Ele traz de volta um ângulo da área em direção do
morro que a detém de modo que dois muros direitos opõem
resistência ao empurrão de sua grandeza partindo em dois o
peso com ângulo e mantendo assim longe do perigo.
Mas depois que comecei a exaltar a imprudência
com a qual construíram os antigos, não quero passara por bai
xo do silêncio uma coisa que agora me volta em mente e que
vem muito em propósito. Na Basílica de São Marcos em Veneza
se pode observar muito útil um descobrimento do arquiteto, o
qual tornando o mais possível compacta e sólida a área do
templo inteiro, fez deixá-lo muitos pontos de passagens (aber
tura), através os quais os vapores da terra que fossem forma
dos de baixo sairiam ao aberto sem dificuldade. Enfim, todas as
áreas previstas, da cobertura deverão ser feitas perfeitamente
horizontais: aquela uma vez que ficam descobertas deverão
resultar inclinadas do plano um tanto que basta fazer escorrer
fora a água pluvial. Mas sobre estes assuntos aquilo que disse
pode bastar, e talvez é mais de quando fosse o caso dizer, no
momento que na sua grande parte diz em relação às constru
ções dos muros. De outra parte não era possível distinguir
francamente no trabalho, questões que pela própria natureza
são estreitamente conexas. Se dirá agora das subdivisões.

Bom também é o método de Vitrúvio que se pode
ver adotado em Roma em mais lugares dos arquitetos da anti
guidade, e sobre tudo nos muros de Tarquínio: consiste em
escorar mediante contrafortes. Todavia não foi observada por
tudo a regra de distanciar entre eles os contrafortes de tan o

quanto á alta a estrutura; preferiam ao invés fazê lo mais p

Capítulo IX
Na subdivisão se demonstra toda a sagacidade do
talento e a preparação técnica do arquiteto. A subdivisão de

fato é voltada a medir o edifício em suas partes, a configuração
d "da uma das partes em si,.
> de Mas

ximos ou mais frouxos segundo o grau
desmoronamentabilidade se assim posso dizer - dos a os

X» e todos os ângulos em “Jn-omplt» —
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Apêndice 1

A tal fim respondem adequadamente todos os
ensinamentos expostos em precedência a respeito do ambien
te e área: e como no organismo animal cada membro se har

moniza com os outros, assim no edifício cada parte deve se
harmonizar com os outros. Daí o preceito: os edifícios maiores
devem possuir os membros maiores. Preceito observado pelos
antigos que na construção dos edifícios públicos, de propor
ções maiores, usaram, mais do que todo resto, também tijolos
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outras ainda mistas de linhas retas e curvas. Em cada caso é
meu hábito recomendar de não cair naquele defeito ao qual o
edifício se parece com o corpo disforme, com as costas ou os
lados desproporcionais. Na realidade a variedade dá o sabor
agradável a todas as coisas, se apóia sobre a unidade e sobre

sua correspondência recíproca entre elementos distantes entre
si; mas se em tais elementos faltam de fato os vínculos e não
entram em acordo, este gênero de variedade constitui um gra
ve contrasenso. Também na música, quando as vozes graves
respondem as agudas, entre aquelas e essas ressoam as médi
as com perfeita harmonia, da variedade de vozes se cria como
por encanto uma condição de feliz equilíbrio entre os sons, que
acrescenta no prazer de escutar e conquista o ânimo; e assim
acontece em cada ópera que seja voltada ao ponto de comover
o ânimo e atraí-lo.

maiores do que naqueles privados. Portanto, cada membro deve
ter o lugar e a posição mais adequada: não ocupará mais espa
ço do que seja útil, nem do quanto exija o decoro, nem será
colocado em uma posição imprópria ou desconveniente, mas
naquela que precisamente lhe é devida, a tal ponto que não
possa encontrar uma outra mais conveniente. Não se colocará,
por exemplo, aquela que será a parte mais honrada da casa em
um ângulo rejeitado, nem a parte aberta à todos em um lugar
escondido, ou aquela privada em vista plena. É necessário ter
Em operações semelhantes todavia será oportuna
em conta as estações, e conferir diversas características do am se regular ao uso, a praticidade, e também seguindo os méto
biente estivos ou daqueles invernais já que desta forma traria a dos recomendados pelos especialistas. Em geral de fato o se
posição e a largueza dos quartos: aquelas para ser morar no afastar dos métodos tradicionais resulta desagradável, enquan
verão convém que sejam espaçosas, aqueles invernais podem to que seguí-lo é vantajoso e dá ótimos resultados e de fato os
também ser um pouco apertados. Além disso devem ser venti arquitetos mais celebres com suas obras parecem demonstrar
lados e voltados para a sombra, os outros expostos ao sol. É que um certo endereço na subdivisão, dórico, ou jónico, ou
bom evitar a eventualidade dos habitantes, saindo de um am coríntio, ou toscanico é mais conveniente de que todos.

biente frio, entrem em um quente ou deste em um outro ex
posto ao gelo e aos ventos sem passar por uma área de ar com
temperatura intermediária, isto é, seria um grave dano para a

saúde de cada organismo.

Ocorre que cada membro do edifício se harmonize
com os outros para constribuir a um bom resultado da obra e à
sua graça, de modo que não se concentrem em uma só parte
todo impulso à beleza, descuidando de fato as outras partes,

Isto não significa que nós devemos estar presos
estreitamente aos seus esquemas a acolhê-los tal e qual em
nossas obras, quase como se fossem leis indiscutíveis, porém,
possuindo os seus ensinamentos como ponto de partida, pro
curaremos encontrar soluções novas e de conseguir assim uma
glória comparável à deles, se possível, também maior. Mas dis
to se discutirá por partes a seu tempo, procurando como se
deve dispor uma cidade, as suas partes, e seu serviços.

porém todos harmonizados entre si de modo com que pareça
como um só corpo inteiro e bem articulado, antes que frag

mentos estranhos e despropositais.
Além disso, na forma dos membros a simplicidade

da natureza é o exemplo a ser seguido. Nesse campo, como e
todos os outros, não menos quanto é louvável a sobrie a ,
resprovável a mania excessiva de constituir o comp ex , J

de proporções moderadas não exageradas. Pelas unçoe

Capitulo X
Trataremos agora de entender como desenhar as mora
das Não quero, porém descuidar, de mencionar acima de tudo,
uma precaução'que observei nos antigos: estes evitam sempre
de desenhar no perímetro da área uma linha reta de tal modo

======

são destinadas.

pontos de apoio.
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alguns elementos. Aqui se tratará dos elementos que existem

em comum e que valham caracterizá-los como gênero; Depois
falaremos das diferenças que fixam as espécies.
Começando portanto de baixo, diremos que cada coluna

e sustentada por um embasamento. Acima do embasamento,
semelhante ao plano da área se levanta construir um pedestal,
que nós chamamos dado, outros talvez chamarão almofada.

Acima deste se ordena a base e sobre a base a coluna; Sobre
a coluna enfim o capitel. A coluna era proporcional de modo em
engrossar ao meio e afinar no alto: e no ponto mais grosso ser
de um pé mais largo do que no ponto mais alto.

Acredito que na origem a coluna tenha sido inventada
para sustentar a cobertura. Em seguida podemos fazer ver
estrada nos homens o desejo de conseguir metas sempre mais
altas e de criar esses mortais, obras que possam vencer a mor
te. A tal fim construíram colunas, arquitraves e por fim pisos e
tetos em mármores. Em fazer isto os arquitetos imitaram a
natureza das coisas para não ter aparência de se distanciar dos
modos normais de construir; além disso fez de tudo para que
sua obra conseguisse, mais do que conveniente e robusta, ser
agradável à vista. No principio a natureza forneceu colunas de
madeira e redondas, em seguida a prática se impôs de fazê-lo,
em alguns lugares, quadrangulares.

E se a minha hipótese está certa, tendo observados os
anéis de ferro ou de cobre organizados na extremidade das
colunas lenhosas para evitar que esse, pelo contínuo peso exer
cido sobre eles, fossem abertas fendas, assim também nas
colunas de mármore os arquitetos aplicaram na base um largo
anel à moda de filete que serve também como defesa de ricochetear a chuva; outro filete organizaram no cume e sobre este
um colarinho, também este elemento de reforço visível já nas
colunas lenhosas. A que diz respeito à base, essa se regulava
assim; a parte inferior vinha delimitada por linhas retas e ângu

los retos, enquanto a forma das superfícies superiores deviam
adaptar-se à curva da coluna que se apoia em cima. E se regu
lam de modo que na base fosse para cada lado mais larga do

que alta e que superasse em largura a coluna de uma determi
nada fração; quizeram além disso que a superfície inferio
base tivesse uma largura maior do que aquela superior, que
pedestal acima referido fosse mais largo do que a

.a supe-

rior termina em uma superfície quadrangular.
última será sempre mais larga do que aquela. Isto

excesso do que por defeito. Aqui é oportuno falar também dos
erros de construção para se pôr de sobreaviso e evitá-los: o
primeiro mérito é aquele de não cometer erros. Notei na Basílica
de São Pedro em Roma uma característica por si evidente: muito
desconsideravelmente se é colocado, além de cima de muitas e
prolongadas aberturas um muro muito longo e largo não refor
çado de traves curvas nem pontilhados de algum sustento; além
disso - circunstância que se deveria ter presente - tudo isto
sobre o muro, debaixo do qual se abrem tantos vazios, foi ele
vado a tal altura e em tal posição de ser batido pelos ventos
com extrema violência.
Para que já em precedência à isso inclinou-se da vertical
por mais de seis pés por causa da contínua pressão dos ventos;
e não existe dúvida que de um momento ou outro bastará uma
leve pressão ou uma mínima estremecida para fazê-lo precipi
tar. E já teria precipitado por si por causa da atual inclinação, se
não tivesse sido detido pelas traves da cobertura. Mas talvez o
arquiteto pode ser em parte justificado, porque provavelmen
te, forçado por necessidades particulares do local, se conserva
suficientemente em segurança dos ventos pela proteção das
colunas superiores do templo. Assim também, todavia, seria
melhor reforçar a parede de uma parte à outra

Capítulo XI
A utilidade da cobertura é maior do que de todas
as outras partes. Esta não só favorece a saúde dos habitantes,
que defendem do frio da noite, da chuva e sobretudo dos raios
de sol, mas representa uma proteção para todo edifício. Sem a
cobertura, a madeira se deteriora, os muros vacilam, os lados
fendem, e pouco a pouco a construção é destruída. Até as
bases, por quanto pareça, inacreditável, são protegidas pela
solidez da cobertura. E na verdade, os edifícios abalados por
causa de incêndios ou por assaltos, ou por outras desgraças
não são tantos como são os edifícios destruídos só porque o
descuido dos habitantes fez com que ficassem completamente
privados da ajuda da cobertura. A cobertura é verdadeiramen
te uma arma com o qual o edifício se defende dos assaltos do

tempo.

uma fração mais larga do que o pedestal.

Quanto aos capitéis, possuem todos
Que a parte inferior imita a forma da coluna, enq

em cada parte fossem idênticos em altura, largura em cada
dimensão e forma. De cada modo, dito isso que é errado cons
truir um muro seja mais fino do que mais grosso, seja mais
baixo do que alto do que o devido, será preferível errar por

Por Consequência, segundo a minha opinião tam_ 3 se regularam os nossos antepassados, os
bém nesse campo
conferir à cobertura um lugar tão importante,
quais quiseram
exaurir,c—na sua ornamentação, todas as técnicas dede quase (----- .
corativas.

'
se vêern

as colunas.
0 muro deve ser construído com 3S
das colunas: se a altura é igual aquela a

SlJa espessura deverá corresponder aque e
da coluna. Era depois observada esta regra'

ordem todas as colunas, as bases, os

comXiH a

mais baixa
uma mesjtéiS; os muros,

para escorrei «
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edificios sobrepostos. Neste

a^XuVdÍpaXe^r

do edifício constitui a area daquela superior. Mas, para ser exato
se chamara cobertura, ou também de teto, a parte destes pa
tamares que se estendem acima da nossa cabeça; enquanto a

parte na qual se caminha no piso superior se dirá pavimento.
Quanto à cobertura mais alta, a céu aberto, destinada a escor

do ponto de vista prático seja da estética. Se depois aconteces

se uma ocasião de ter que construir mais de uma cobertura, se
devera interligar as coberturas, para que uma vez estando'no
espaço coberto, possa se andar em qualquer parte da casa
permanecendo sempre debaixo de um único teto.

rer a chuva, se discutirá, em seguida, se pode ter função de
pavimento.

Capitulo XII

As coberturas a céu aberto, mesmo que possam
ser em si superfícies planas, não deverão nunca serem parale
las ao pavimento que cobrem, mas serem sempre inclinadas de
um lado para fazer escorrer a água pluvial. Ao invés disso os
patamares serão sempre superfícies planas e paralelas ao pavi
mento.

Passemos agora às aberturas. São de dois tipos:
umas servem para iluminar e ventilar o interior, as outras para
fazer entrar e sair pessoas e coisas. À primeira função são desti
nadas as janelas: à outra as portas, escadas e os intercolúnios.
São também de incluir entre as aberturas os dutos para a pas
sagem de água e da fumaça: poços, dutos de esgoto, chami
nés, as bocas dos fomos e os resfolegadouros. (válvulas)

Cada cobertura deve harmonizar-se nas linhas e
nos ângulos à forma da área e das paredes do edifício que
cobrem; e todas como tais formas variam muito de obra em
obra (áreas) definidas por linhas curvas, outras por retas, ou
tras mistas das duas, etc, consegue-se uma variedade e
multiplicidade nas formas das coberturas. Estas todavia possu
em também variações próprias e execlusivas: podem ser
hemisféricas em cruz, semi-círculo, em arcos; outros dizem "côn
cavas", outros "convexa".
Qualquer que possa ser sua forma, cada cobertura
deve ser feita em um modo que possa cobrir com a própria
sombra do pavimento e excluir completamente a água pluvial
do edifício inteiro que cobre. A chuva de fato está sempre pron
ta a danificar; não perde a mínima ocasião para fazer o mal:
perfura sutilmente, enfraquece, corrói toda a estrutura do edi
fício; até que gaste a construção inteira e a leve à destruição.
Razão pela qual os arquitetos mais espertos preparavam um
canal onde a água pluvial pudesse escorrer livremente, e evita

vam que essa parasse em qualquer ponto, ou penetra-se em
qualquer lugar, onde poderia causar dano. Por isso nas áreas

onde cai muita neve faz-se coberturas sobretudo do tipo
"displuvia", muito inclinadas e num ângulo agudo, para fazer
escorrer mais facilmente a neve e evitar que, caindo continua
mente, se acumule sobre; enquanto nos países mais quentes
inclinação menos
menos mg
íngrime.
encontram-se coberturas com uma inclinação
Pode-se também construir uma única cobertura,

compacta, da qual - mesmo tendo em conta as ex|9
janelas e das paredes - o edifício seja todo recoberto igu^al
mente de cada lado, assim a água pingan o n
nenhum ponto. Deve-se evitar também coloca^

bertura. E

em uma posição tal que faça chover sobre ou
^á melhor que a superfície da cobertura percomidap^^^^

seja bastante ampla, porque durante a c uva

cau-

dará pelos canais das ultimas telhas reflum

Cada parte da casa deve ser fornecida de janelas
através das quais o ar do interior possa sair e trocar-se em
intervalos de tempo, de outro modo se viciaria, tornado-se no
civa. Capitolino, o histórico, narra que no templo de Appolo na
Babilónia foi encontrado um pequeno cofre dourado,
antiquíssimo; quando este foi quebrado, o ar que continha vici
ado e tornou-se pernicioso, transbordando não só causou a
morte de quem naquele momento se encontrava no lugar mas
produziu uma gravíssima e contagiosa peste na Ásia inteira até
o país das parti.
Igualmente apreendemos de um outro historico,
Ammiano Marcelino, que em Seleucia, nos tempos de Marco
Antônio e de Vero, depois do saque do templo, e o transporte à
Roma da estátua de Appolo Cónico, os soldados descobriram
uma abertura estreitíssima que foi precedentemente fechada

pelos sacerdotes dos caldeus.
Esperando outro roubo, o abriram, e saiu miasmo
pernicioso, de grande potência, que todos os territórios ente a
Pérsia e a Gália foram funestos por uma doença tremenda e

devastadora.

Será portanto oportuno que em cada quarto seja
fornecida Jane» psla dar luz aeje
ser feitas adaptadas ao objetivo ao qual sao destinadas
amplitude da parede; resultando em um numero nao excessivo
nem insuficiente e que forneça uma quantidade de luz nao maior

e menor do quanto seja necessário.

Será melhor além disso prever quais ventos serao
expostas as janelas. Aquelas que^fatoj^eben^vento^salutares podem ser feitas mui o

lhor aumentar em um mo

Por isso, quando a área da

circular gntre os

sobretudo fazendo o

rua e ver quem esta la fora.
nue estão expostas na

sando grave dano.

vasta, se dividirá a cobertura em diversasag
'
3 chuva escorra em várias direções: solução recome

°

modo que

iluminar menos que
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colocadas no alto, para que a parede interposta defenda

os
moradores dos ventos; assim estes penetrarão pelo tanto que

e necessário para trocar o ar mas perdendo a sua força, tornando-se portanto menos nocivos.

É também necessário j------- '
prever de qual modo o sol
devera entrar na casa através da janela, as quais serão feitas

mais ou menos amplas segundo o tipo de habitação. Nos apar
tamentos estivos serão feitas janelas amplas em cada direção
das paredes voltadas para o norte, baixas e estreitas naquelas
votadas para o sol do meio dia: as primeiras serão melhor ven
tiladas, as outras menos vulneráveis ao sol; mesmo assim a
iluminação para o resplandecer continuo do sol cem volta, será
sempre suficiente em lugares como estes, onde se vai a procu
ra, mais do que da luz, de sombra. Nos apartamentos invernais,
ao invés disso, serão feitas janelas muito amplas, para acolher
o sol diretamente no interior, mas colocadas no alto, para não
se expor muito aos ventos, que não devem atacar diretamente
os moradores nem quando estão de pé. Mas, seja como for a
necessidade de fazer entrar luz no interior, é óbvio que devem
poder olhar livremente o céu: nenhuma abertura com o intuito
de fornecer luz deve ser colocada muito baixa, já por que a luz
é percebida pelos olhos, não pelos pés, além disso a interposição
desta ou daquela pessoa é o suficiente para interromper a fonte luminosa, escurecendo grande parte dos habitantes, o que
não acontece se este é iluminado pelo alto.
As portas, analogamente, às janelas, devem ser
utilizadas em número maior ou menor e serem construídas mais
ou menos amplas em relação ao número de habitantes e a
necessidade do lugar. Tenho notado todavia o hábito de fazer
aberturas de um ou outro tipo, em grande número sobretudo

nos edifícios públicos. Como é demonstrado nos teatros, que se
pode dizer - se não estou errado - são todos feitos de abertu
ras, isto é de escadas e especialmente de portas e janelas.

Além disso se colocava a máxima atenção para não
enfraquecera estrutura da construção. Para isso localizavam as
aberturas, longe dos ângulos e dos pontos onde nos quais se
estendem as colunas. Nas áreas onde as paredes fossem mais
tênues, porém não ao ponto de não estarem em condições de
sustentar o peso. E se procurava distribuir as coisas de modo
quanto mais área da parede pudesse, resultasse intactas e imu
nes de aberturas por todo o comprimento da vertical do chão
até o teto,

Existe depois uma categoria especial de abertura,
à qual, se pode dar este nome porque possuem em comum
com as portas e janelas a posição e o aspecto; mas não atra
vessam a parede em toda sua espessura, mas sim, como ni
chos nesta escavados, recebem no seu interior estátuas e pin
turas, nos quais fazem digna moldura. Em quais lugares são
localizados, com qual frequência e com quais proporções, são
problemas que trataremos separadamente falando dos ornatos
do edifício. De qualquer modo estes são úteis, não só pelo
efeito estético, mas também do ponto de vista económico, porque assim se consome uma quantidade menor de pedra e cal
no revestimento da parede. Aqui será suficiente acrescentar
somente que é oportuno organizar estes nichos de maneira
que resultem em números exatos,... em amplitude, digno de
aspecto, imitando em tudo as janelas na sua ordem. Observei
depois nas obras dos antigos que tais aberturas, de qualquer
gênero que seja, não são feitas mais amplas de um sétimo da
parede a qual pertencem, nem da outra forma menos ampla de

um nono,
Os espaços compreendidos nos intercolúnios são
obviamente incluídos entre as mais importantes aberturas. Es
tes variam de acordo com o tipo de edifício no qual se inserem.
Teremos uma forma de tratá-los separadamente no seu devido
lugar, sobretudo falando do projeto de edifícios sacros.

Tais aberturas não devem ser muito pequenas se

a oportunidade de organizar estas

se observe aCima de tudo o máximo

colocadas em paredes amplas, nem, se em paredes i i
,
sempre mais amplas o
Quíutu ao desunho usupo-

oes são diferentes; mas os arquitetos mais ceie res, p
adotaram sempre as formas quadrangulares e re i me .
qualquer forma estão todos de acordo que o desenho deve e
harmonizar com as dimensões e a forma do edi

qu
que seja. Possuem além disso a opinião de fazer as po
icio,

rufdo

sobre a largura da mesma porta.

te do edifício. Deve-se o cuidado que e
vista, fazendo corresponder dimensões igua
tos- É costume que portas e janelas sejam

de tal modo que aquelas coloca as
correspondam nas dimensões, e aquela do m
CHente mais ampla.

nas. aquela
observar que o arco não seja me““"SZlo'aumentado d. um sét.m. de
nor que um sem'cl'c
especialistas que entre todos
semidiâmetro; consta de fá
p
de durabilidade,

os tipos de amos «e d am

As portas devem ser colocadas er^osrç

neÇa uma passagem, quanto mais fa

facilmente suportado, ou ao contrário muito grossas ou numepara poder deixar espaços suficientes para uma pa^-
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tal modo que resultem sempre mais altas do que a
estas distinguem um tipo de maior altura, cujo pen
cunscreve dois círculos com tangência reciproca e
baixo, cuja altura é igual a diagonal do quadrado

as colunas destinadas a sustentar a cobertura,
■ ' ; ou escas
evjtando que estas resultem depois muito delgadas
jmero para que o peso daquela abertura possa ser
sas em nl
número

agradáveis aà
,
oposn(,mer0 irT1par,
:
se
:
|igeira-

enquanto todos os outro sao

peso e expostos ao
depois o único, segund no
tirante ou outro mei e
n
sem a ajuda de tirantes ou de co

pam . l»1«
peso tendem àrach

semicircular e

os outros arcos,
que os empurrem
propr|0

Len’bOrei'n"

uma observação notável e muito recomendável q
nas obras dos antigos: ótimos arquitetos, construíam

de aberturas e os arcos com abóbaodas nos templos de tal
modo que, mesmo tirando de baixo destes todas as coluna
existentes no seu interior, sejam os arcos de tais aberturas como
as abobaodas da cobertura permaneciam inteiras e sem ■

Tanto que as estruturas dos arcos que sustentam as abóbadas
foram construídas até o chão por meio de uma genialidade
surpreendente e desconhecida aos demais, que a

construção
inteira se sustenta apoiando unicamente sobre os arcos; se de
fato se leve em conta que este possuem como corda o próprio
terreno, não parecerá estranho que estes, resistam com o pas

sar dos anos sem outros sustentos(aparos).

as escadas dí
perfeitamente de acordo que
escadê. devem se interrompidas por patamares, e além dis-

edifício am I b<2m Um'nadaS' e segundo a importância do
ncio amplas e espaçosas. A altura dos degraus era
dimensionada para que não superasse três quartos nem fosse
or e um sexto de pé; enquanto que sua profundidade não
evia ser inferior a um pé e meio nem superar os dois pés. No
conjunto será oportuno ter no edifício o menor número possíve de escadas de tal modo de ocupar o menor espaço possível.

As saídas da fumaça e das águas devem ser facili
tadas canalizadas para que aquilo que passa não possa parar,
ou sair pelos dutos, ou manchar, ou danificar, ou causar perigo
à solidez da construção. É necessário, portanto que a abertura

Capítulo XIII

A construção da escada é um trabalho difícil, de se
enfrentar só com a visão da razão, depois de uma reflexão

das chaminés sejam situadas longe de cada gênero de madei
ra, para evitar que a causa de uma fagulha ou do calor comece
o fogo à viga mais próxima.

madura. Isto porque se encontram entre muitas aberturas: a
primeira é a porta que oferece acesso às mesmas escadas, a
segunda é a janela que ilumina a rampa e deixa visível a pro
Os dutos para água corrente são destinados à ex
fundidade de cada degrau, a terceira é a abertura no pavimen pelir tudo quanto é supérfluo para não lesar a estrutura do
to que leva ao pavimento superior. Aqui está o porque que se edifício com a corrosão ou inundamento. Se de fato qualquer
diz que as escadas dificultam o desenho dos edifícios. Mas quem uma das ditas estruturas fossem nociva, mesmo que uma quan
não quer que as escadas causem dificuldades evite de dificultar tidade mínima, apesar de tudo com o passar do tempo o contí
as escadas: tenha cuidado isto é, de destiná-las à uma parte nuo deterioramento causaria danos gravíssimos. Quanto aos
determinada e apropriada à área, que ofereça um percurso ágil dutos de água, especialmente, observei que os melhores
e sem impedimentos até a cobertura situada mais no alto, a arquitetos forneceram também determinados dutos (tubos) para
céu aberto. Nem tanto espaço dedicado às escadas deve pare a água pluvial ser recolhida, para que os moradores não fos
cer excessivo porque estes serão de grande utilidade naquele sem molhados, ou para canalizar no impluvio, e para que fosse
recolhida nas cisternas para vários usos ou descarregá-la nos
ponto, sem perturbar o resto do edifício; além de os espaços
lugares onde se acumulava o lixo, eliminando assim o mau cheiro
vazios, sustentados pelos arcos, que permanecem debaixo das
e a poluição visual.
escadas poderem ser utilizados com muito proveito.
Deixando as escadas do tipo militar, úteis para cer
cas e fortificações, que não vem ao caso tratar aqui, nós nos

ocuparemos de duas categorias de escada: daquelas em que
sobe sem os degraus, mas com um simples percurso inclina
e daquelas feitas em degraus. Quanto às primeiras, os antigos

conseguiam fazê-las mais ágeis e menos inclinadas possive
observei também em suas obras consideradas su icien
cômodas, aquelas construídas de tal modo que a
conduzida do seu ponto mais alto do terreno resP
sexta parte da projeção da rampa inteira. Nas e
deMS, eles preferiam
cem número•

nos templos, porqpe - diziam

com

deste modo «

Pio com o pé direito, o que, me parece, q

— ■-> os melhores
Particularmente tenho notado que
de não construir nunca, ou
--------- rse
----------J
ou nove degraus em
arquitetos
prendiam às regras
quase
número dos planeQuase nunca, escadas com imais
— d
fila ininterrupta (acredito na semelhança 0
^g^ um intermar para que

valo a cada sete ou nove degraus, o
ntrassem dificuldade
aqueles que por fraqueza ou cansaço enco ^and0. Se depois
em subir pudessem descansar de vez

seja atingido pela umidade.
Tenho notado que estes arquitetos providenciavam
destinar todas as aberturas nos lugares mais oportunos, isto e,
tó onde estas fossem úteis ao máximo no edifício. Especialmen-

te os poços devem ser colocados de preferência na parte da
° nue seía visível e acessível, para que não ocupem uma
Sção m Z distinta ou não adapta às suas funções. Aqueles

X X™■a»° “,êm á“ua

p“ '

os naturalistas.

como ritual.

tas ou do céu), portanto assim sabiamen e

Mas sobretudo me parece que há várias maneiras
de se levar do edifício a água pluvial até seu destino final, entre
outras, de evitar de que o terreno no qual o edifício se apóia

i a parte da casa onde são
Mas qualquer que seja
enterrados os esgotos ou onde nascem
cavados osmiríade
poços deve-se
ou
criar aberturas para sair a quantidaágua ou ui
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aoui temos tratado o desenho dos edifícios no
-todas as obras em geral, citando os diversos
que diz respeito a t d
obra
dog
elementos comuns a too .

AnW"“1 ’ °°

edifícios; mas primeiro será melhor dizer a|guma coisa
materiais sobre a construção e sobre quanto tempo se Ipva
para começar a obra.
eva
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