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CAPITULO 3.1

LEITURAS DO DESENHO DE ARQUITETURA

Todos as trabalhos publicados até agora,
especificamente, em torno da análise do desenho de
arquitetura, ainda náo consolidaram uma metodologia de
abordagem. Em geral, as tentativas de tratamento do desenho
de arquitetura, até há pouco tempo, costumavam entend#—Io
como obras de arte e descrevé—Io dentro dos referenciais
históricos e estéticos manipulados pela Teoria e História da
Arte.

Ao par da inexistência de uma teoria consolidada sobre
o desenho de arquitetura, encontra-se uma série de livros
que o tratam apenas sob um ponto de vista prático,
instrumental ou manualistico, considerando a representação
gráfica como um mero instrumento de execuçáo de projetos a
serviço da prática profissional.

O  mais recente tratamento dado ao desenho de
arquitetura procura entendê-lo como elemento datado de uma
peculiaridade, e tenta formular uma sistematizaçáo de sua
prática, em busca da constituição das bases de uma teoria do
desenho de arquitetura, Esse tratamento é ainda muito
disperso, pouco difundido e ainda repleto de lacunas. Nessa
linha, o trabalho de Blonfield (1912) (1), é um dos
pioneiros na tentativa de uma sistematizaçêío.

Nas últimas décadas, têm-se realizado outras tentativas
para o estabelecimento de bases do que poderá se constituir
numa estrutura para o estudo da representação gráfica da
arquitetura- Nesse modo de ver, intenta—se compreender o
desenho como uma linguagem, uma forma de transmissão de
informações, o que permite uma abordagem disciplinar e visa
estabelecer possibilidades de interpretação e conhecimento
das formas de transmissão dos elementos e dos processos
utilizados e praticados pela arquitetura-

Alguns trabalhos publicados, como os de Jorge Luigi
Vagnetti (1958) (2), Vittorio Magnago Lampugnani (1982) (3),
e Jorge Sainz (199u) (4), buscam definir e constituir
elementos de uma teoria e uma disciplina para a linguagem
gráfica da arquitetura. No Brasil, alguns trabalhos de pós-
graduação, como a dissertação de Marilia de Almeida (1984)
(5) e o trabalho de Passagiia (1992) (ó), também, de forma
diversa, revelam interesse na descrição e no tratamento do
desenho de arquitetura como uma disciplina de particular
interesse para a teoria e a prática arquitetônica.

Na falta ainda de uma completa constituição e
entendimento da disciplina do desenho de arquitetura, a
forma de abordagem que interessa construir, neste trabalho,
irá receber, além dos estudos específicos existentes,
contribuições de outros estudos relativos ao desenho,
surgidos das várias atividades e campos onde ele atuou e
encarregou-se de representar, indicar, comentar ou desvendar
os objetos de conhecimento a ele pertinentes. Essas
contribuições é que permitirão formar um quadro de
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referências para a compreensão da imagem gráfica como
representação de arquitetura.

Pretende-se agora, a partir dos conhecimentos
verificados historicamente nos cruzamentos entre desenho e
arquitetura, incorporar, em linhas gerais, um conjunto de
instrumentos e chaves interpretativas que possibilitem a
compreensão das faculdades do desenho ser utilizado como
signo da arquitetura.

De outro modo, pretende-se verificar através deste

instrumental a capacidade do desenho em se colocar como uma
substituição, uma representação da arquitetura e portanto,
de entender-se e estabelecei—se, culturalmente, a
arquitetura através do desenho.

FORMAS DE VER O DESENHO DE ARQUITETURA

As relaçbes entre desenho e arquitetura são bastante
complexas e fundam-se na superposição da amplitude das
atividades do desenho com a abrangência das preocupaçòes e
dos campos colocados sob o conhecimento e a prática da
arqui tetura.

O percurso histórico jà realizado por este trabalho,
entre o desenho e a arquitetura, permite afirmar que, além
dessa extensa trama de cruzamentos de atividades, o desenho
de arquitetura, tanto em seu caráter descritivo como em suas
funções representativas, acabou munindo—se de um amplo
arsenal de recursos, quer técnicos, quer expressivos, que
possibilitaram um grande número de escolhas na formulação de
imagens gráficas da arquitetura. O entendimento dessas
escolhas possibilita uma leitura dos desenhos de arquitetura
como um modo de transmissão/interpretação dos seus
significados , de seus étimos e de sua concepção.

A apr^esentação das bases da compreensão dos elementos
contidos e formulados no e pelo desenho de arquitetura deve
possibilitar o uso de indicadores que revelem os atributos
da imagem da arquitetura enquanto representação gráfica
desenhada.

As formas de ver o desenho de arquitetura colocarão em
evidência as chaves interpretativas do entendimento do
desenho como signo da arquitetura.

Enquanto possibilidade de leitura dos desenhos de
arquitetura, registram-se, em princípio, quatro vertentes
interpretativas, que indicam os vários modos com que pode
ser vista a representação visual;

1. o desenho de arquitetura como expressão do
indivíduo;

2. o desenho de arquitetura como descrição do objeto;

3. o desenho de arquitetura como linguagem na teoria
perceptivo semiótica;

4. o desenho de arquitetura como transferência
f igurativa.
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Apús a análise dessas vertentes, poderáo ser formuladas
as bases interpretativas dos desenhos de arquitetura. Essas,
agregadas ao percurso realizado entre desenho e arquiteturai
ao longo de sua história, fornecerão as chaves para a
interpretação do desenho como dimensão ontológica da
atividade projetiva da arquitetura.

PRIMEIRA FORMA DE VER Q DESENHO DE ARQUITETURA
O DESENHO COMO EXPRESSÃO DO INDIVÍDUO

Desenhos revelam situaçOes, indicam percepções, figuram
modos de ver. Nesse sentido, acorda-se que a visualização de
um desenho pode permitir o desvelamento dos processos
psicológicos e lógicos projetados através da imagem,

A característica desse modo de avaliar desenhos tem
função bastante acentuada no campo da psicologia da arte e
da exploração psicológica de caráter analítico, não havendo
nenhum trabalho especificamente ligado à temática
arquitetônica.

A base desse entendimento deve-se ao fato de que se
compreenda a percepção como um processo de ordenação e
decodificação de estímulos proporcionados pela realidade
exterior, comportando uma atribuição de sentido ao ato
perceptivo. A representação dessa percepção, através de um
elaborado gráfico, pode tornar-se, portanto, um processo
pelo qual são evidenciados os sinais peculiares que permitem
sua formalização como mensagem visiva.

A análise da imagem produzida, permitindo a leitura das
características particulares de cada ato perceptivo,
manifestando traços e comportamentos peculiares, consolidará
a  possibilidade do desenho indicar a leitura dos
procedimentos pelos quais o ato perceptivo manifesta-se em
cada indivíduo.

Nesse processo analítico de "ver o desenho", são
envolvidos trés aspectos utilizados na produção das imagens:

1. a seleção - indicada pelos elementos ou partes que
foram selecionados a apresentar;

2. a relação - indicada pelo modo de
evidenciado entre os elementos selecionados;

reiacionamen to

os meios expressivos - compreendendo a maneira com
que foram utilizados os recursos gráficos, incluindo-se, os
meios que foram utilizados para executá-los ' na
representação.

Um dos aspectos mais peculiares desse modo de ver o
desenho pode ser visualizado no que a psicologia denominou
de testes projetivos. Nesses testes, procuram-se determinar
as características da personalidade de cada indivíduo, a
partir dos perceptos gráficos por ele elaborados ou
abordados.
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Em seu trabalho sobre os desenhos projetivos, Hammer
(7) afirma: "De fato,, podemos afirmar com segurança que cada

^>'P>^^ss^a ou resposta de um indivíduo - seus gestos,
percepções, sentimentos, seleções, verbalizaç^o ou atos
motores - de alguma maneira apresentam a marca da
P^i^sonalidade,, ,Nos desenhos projetivos , as atividades
psico-motoras do sujeito s^o graduadas no papel, linha
feita pode ser firme ou tímida, incerta ou audaciosa ou pode
consistir num ataque selvagem do papel." (B)

A análise dos desenhos projetivos tem como referência
dois aspectos: o primeiro diz respeito ás caracteristicas
"conteudisticas" dos elementos selecionados para a
representação, e o segundo, à "estrutura" das formas e meios
de sua apresentação. Nos elementos "conteudisticos", estão
incluidas as figuras selecionadas, os elementos simbólicos
utilizados e suas formas de relacionamento e ambientação- As
formas e meios de representação são conhecidos como
elementos estruturais-expressivos e envolvem os elementos
dimensionais, como a posição, o tamanho, e elementos
gestuais ou expressivos, como a pressão e o tipo do traço,
os movimentos, etc..

A utilização do desenho como explicação psicológica tem
legitimidade do ponto de vista da psicologia analitica ou
clinica, mas introduz poucos elementos para o entendimento
do desenho na prática cientifica, artística e, no que aqui
interessa, na atividade arquitetônica-

Deve-se ressaltar, entretanto, que algumas das formas
de explicação do desenho artistico advêm da compreensão do
desenho como manifestação do individuo. Tal forma tornou-se
conhecida como a "psicologia da arte". Os trabalhos mais
significativos desse modo de entender o desenho de expressão
artistica couberam a René Huyghe, cujos livros mais
conhecidos são Diálogo com o visivel (9), A arte e a alma
(iO) e Os Doderes da imagem (11).

O objetivo das obras de arte, na abordagem de Huyghe,
pode ser compreendido através de seu próprio texto: "Só é
possível decifrar a obra de arte e o conteúdo humano que o
artista lhe deu se descobrir a leitura comple>:a oferecida
pelas imagens: um olhar superficial pensa ter apenas de
reconhecer a semelhança de real idades familiares e diverte-
se com esse jogo de reprodução,., Muito rapidamente, a
intuição aprende que todas as imagens são um sinal e que
nelas se pode encontrar, como num rosto, para além da
semelhança e da beleza, a inscrição de uma alma.,, <4 pintura
apenas é, mais ou menos, a imagem do mundo, para nos dar a
impressão de um outro mundo, o universo do pintor.,.. Na
imagem que o artista dá da Natureza, procura e projeta o
reflexo da sua própria natureza. Dão -nos um homem:
decifrêmo-lo," (12)

Na produção das imagens, o desenho tem, na obra de
Huyghe, uma importância fundamental, por ser'o instrumento
mais direto de registro gráfico da persona1 idade do artista:
"Dos atos criadores que ao artista se oferecem, é o desenho
o mais imediatamente legível: é também o primeiro ao qual o
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artista recarre para esboçar a forma futura daquilo que se
limita ainda a sentir, E ainda aquele em que mais
diretamentef mais espontaneamente, se inscreve o seu sistema
nervoso e muscular. E um gesto, mesmo quando pretende sen
uma idéia," (13) )

Nas relações entre a atitude do artista e as formas que
o  desenho assume^ Huyghe define algumas categorias de
desenho que refletem as posturas entre os indivíduos e
formatos da representaçSto. SSío definidos então três tipos de
desenho:

1. desenho de figuraçãío;

2- desenho de sugestão;

3. desenho de construção.

Desenho de figuração

Nesse tipo de desenho, típico da atitude realista, o
observador encontra-se na situação de um desenhador chamado
a fixar passivamente o assunto que tem ante os olhos. As
anotações gráficas são detalhístas, procurando acompanhar
todas as variações da realidade representada- A constituição
da forma conta menos que o seu aspecto, sua impressão
registrada. Os elementos gráficos, como a linha e o traço,
mudam de comportamento, submetendo-se a todas as
conveniências, como que para representar cada formato, cada
textura, cada luminosidade da realidade retratada. Os
trabalhos de Théodore Rosseau (fig.3.1.1), segundo Huyghe,
são exemplos desse comportamento descritivo e detalhista.

Desenho de sugestão

Ao contrário do desenho de figuração, onde o desenho
propõe-se a sucumbir perante o modelo, a característica dos
desenhos de sugestão reside na substituição da descrição por
sua interpretação expressiva. A atitude varia na medida em
que se pretende atribuir novos significados ao que está
sendo relatado, sugerindo com maior ênfase aquilo que o
autor está pretendendo revelar, ü processo permite ressaltar
aquilo que impressiona e eliminar aquilo que ê indiferente.
A representaçâo gráfica varia com a modulação do artista,
sendo seus registros e linhas mais próximos ao gesto e ao
traço do indivíduo do que ás variações do objeto
representado. O desenho de Gros (fig.3.1.2), "Um bucêfalo
domado por Alexandre", é um exemplo do desenho de sugestão.

Desenho de construção

O desenho de construção ê aquele que se constitui
através de uma elaboração analítica do modelo. E o desenho
em que intervém "a inteligência e seu poder de abstração". D
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desenho de construção é aquele no qual a mão vai ser
substituída pelo pensamento, onde o desenhista não vai
imprimir à natureza sua peculiaridade de indivíduo, mas sua
generalidade intelectual de homem. No desenho de construção
é que o esforço intelectual sobressai-se ao impulso sensível
do ato de desenhar.

A atitude do autor do desenho de construção modifica o
fato representado na medida em que pressupõe que o espaço e
as formas comportam—se dentro de uma ordem geométrica e
harmônica construída pelo pensamento.

Os desenhos dos artistas do Renascimento, onde a
geometria de representação do espaço tem caráter primordial,
como os de Rafael (fig.3.1.3), são típicos dessa atitude de
entendimento do desenho.

O DESENHO DE ARQUITETURA COMO EXPRESSÃO DO INDIVÍDUO -
O PROBLEMA DA AUTORIA

O tratamento do desenho como expressão do indivíduo
está ligado ás concepções que visualizam o desenho de
arquitetura como obra de arte. Esse tipo de tratamento pode
apenas ser utilizado em situações muito especificas, e não
deve, em linhas gerais, ser considerado como adequado à uma
leitura mais completa dos desenhos de arquitetura por vários
motivos:

em primeiro lugar, muitos dos desenhos de arquitetura
de um projeto, excetuando-se alguns croquis explicativos ou
desenhos de apresentação, não são realizados pelo arquiteto
autor da obra, mas elaborados em conjunto com seus
auxiliares. A linguagem de um arquiteto, mesmo quando muito
peSisoal, é transmitida a seu estúdio, que passa a elaborar
desenhos conforme as características, o ideário e o
repertório gráfico utilizado ou preconizado pelo arquiteto,
que age como um coordenador, diretor e avaliador das imagens
gráficas produzidas.

Em segundo lugar, o interesse do desenho de arquitetura
é, por definição, o desenvolvimento e o conhecimento de seu
referente, ou seja, da própria arquitetura. A identificação
dos valores psicológicos individuais do arquiteto, que
possam ser revelados pelo desenho, passa ao largo da
preocupação com o conhecimento dos valores dos elementos
arquitetônicos representados nas imagens do desenho de
arqui tetura.

Em terceiro lugar, a sistematização de Huyghe baseia—se
na concepção do desenho como representação da natureza,
caracterizada pelo entendimento da arte como uma
representação mimética e, portanto, distante do objetivo
arquitetônico- Nos trabalhos de arquitetura que envolvem a
concepção e a construção de uma outra "natureza", uma
natureza humanizada", o desenho deixa de ter sentido como

imagem reprodutiva para adquirir a função de representação
propositiva. Dessa forma, a divisão entre desenho de
descrição, sugestão e construção deve assumir, no campo do
desenho de arquitetura, outros significados.
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Assim sendo, não existe uma preocupação excessiva na
análise dos desenhos de arquitetura, como pode haver na do
desenho artístico ou na pintura, com a autoria direta do
elaborado gráfico, nem com a identificação dos valores
psicológicos pessoais do arquiteto que possam estar
"escondidos" ou possam ser "decifrados" na imagem analisada.

Na análise do desenho de arquitetura, o estudo das
projeções individuais" só ganha sentido á medida em que

pode estabelecer novos conceitos, novos significados e novas
interpretações para o pensar e o fazer arquitetônico- Essa
operação pode ocorrer nos estudos comparados entre a
biografia de um arquiteto e a iconografia de seus trabalhos.

A compreensão do desenho como projeção do indivíduo e a
visão da psicologia da arte podem, nesse aspecto, revelar
modos de selecionar, interpretar preferências e identificar
valores gráficos proeminentes e sistemas de representação
mais utilizados, podendo, por vezes, permitir o entendimento
de certas características básicas utilizadas na produção da
representação arquitetônica.

SEGUNDA FORMA DE VER O DESENHO DE ARQUITETURA
O DESENHO COMO DESCRIÇÃO DO OBJETO

Numa segunda forma, completamente oposta à da expressão
do sujeito, o desenho pode buscar a descrição dos objetos,
do espaço e da arquitetura, numa atitude onde devem ser
eliminadas ao máximo as dificuldades de representação do
ponto de vista das divergências interpretativas.

Ao contrário do desenho como expressão do indivíduo,
onde o elaborado gráfico ganha sentido na medida em que
podem ser interpretados valores da concepção individual
sobre a compreensão dos objetos, no desenho de descrição do
objeto está em causa a relação entre o elemento representado
e sua correta interpretação visual, quando vista sob um
determinado código de leitura-

Para construção da imagem do desenho, deixam de
interessar os processos individuais pelos quais foi
compreendido o objeto representado na figura elaborada, e
passa a importar o caráter descritivo-operativo incluso na
imagem exposta. Troca-se o subjetivo pelo objetivo, a
possibilidade de expressar o entendimento do sujeito
realizado na elaboração visual pela certeza da objetividade
da representação do objeto.

O  uso do desenho como "ciência de representação"
objetiva passa pelo entendimento dos sistemas de
representação e pelo uso dos meios gráficos disponiveis.

Gs principais trabalhos nessa área definem-se a partir
dos estudos relacionados com a perspectiva central, cujo
desenvolvimento como modo de representação ocorreu no
Renascimento, com os trabalhos iniciais de Brunelleschi e
Alberti, tal qual foi descrito no capitulo 2.4 "DESENHO DE
ARQUITETURA E RENASCIMENTO".

Na continuidade da necessidade de um desenho codificado
e preciso, que permita uma descrição operativa de cada
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□bjetOy foi desenvolvida a geometria descritiva e a
a>;onometria. A atividade do desenho de expresscío do objeto
culminará no empenho realizado pelos paises
industrializados, durante primeiras décadas do século XX,
para a definição das normas técnicas de desenho, que
codificaram e estabeleceram os princípios e os formatos da
representação dos objetos e da arquitetura, com a finalidade
de delimitar as operações para suas produções.

Os desenhos como descrição do objeto são normalmente
compreendidos como desenhos técnicos, por se presumir que a
técnica com que são realizados minimiza as possibilidades de
que sejam interpretados de modo variado.

As questões entre o desenho técnico e o artístico, do
ponto de vista do desenho de arquitetura, já foram expostas
no capitulo referente á Revolução Industrial; entretanto,
como modo de "ver o desenho de arquitetura", será importante
ressaltar algumas das delimitações propostas pelos livros
que, por assim dizer, explicam "as técnicas" do desenho
técnico.

Num dos textos mais conhecidos sobre o assunto, Thomas
French expõe que "com o termo desenha técnica designamos
aquele que é usado na indústria^ pelos engenheiros e
desenhistasf isto é, a 1inguagem gráfica em que se expressam
e registram as idéias e dados para a canstruçáo de máquinas\
e estruturas. Distingue—se do desenho de finalidade
meramente artística, '

^ ^^^ista f servindo—se de modelo ou paisagem, ou
simplesmente da imaginação, procura executar um desenho que
dé ao observador uma impressão semelhante ao próprio objeto
ou de sua imaginação, Na natureza não existem linhas, Se ele
portantof se limita^ somente,, ao emprego destas, em lugar da
cor, da luz e da sombra, poderá apenas sugerir sua intençáo,
cabendo então, ã imaginaçáo do observador a tarefa de
superar as lacunas,

O desenhista técnico tem uma tarefa maior. Limitado
unicamente ao contorno, deve, não só insinuar sua intençáo,
mas dar uma informação exata e positiva de todos os detalhes
da máquina ou estrutura existente em sua imaginaçáo, Eis
parque o desenho para ele é mais que a simples representação
pictórica de um objeto, E uma linguagem gráfica completa,
por meio da qual se pode descrever minuciosamente cada
operaçáo e guardar um registro completo da peça, para
reproduçáo ou reparo," (14)

Q desenho de descrição do objeto tende a isentar o
produtor e o intérprete da imagem da arquitetura da busca de
uma interpretação, apoiando-se num elenco bem definido de
elementos, códigos e regras de apresentação.

O DESENHO COMG DESCRIÇÃO DO OBJETO E O CONHECIMENTO DA
ARQUITETURA

O tratamento do desenho como signo da arquitetura, sob
esta ótica, quase sempre é observado nas imagens de desenho
descritivo—operativo, imagens caracteristicas da
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representação arquitetônica destinadas à consecução da obra.
As imagens descritivas, por sua finalidade, são muito

mais utilizadas para o conhecimento da arquitetura do ponto
de vista do entendimento de sua exequibi1 idade e dos
procedimentos construtivos sob os quais repousa a sua
viabi1 idade.

As convenções e os modos de representação do desenho
técnico não estão subordinados a nenhuma das áreas em que
ele atua, podendo representar peças, elementos pré-
fabricados, elementos de engenharia etc., não existindo uma
especificidade de representação em relação à arquitetura.

O  estudo do desenho como descritor do objeto
arquitetônico, entretanto, pelas propriedades adquiridas no
seu próprio procedimento e codificação, torna-se elemento
significativo para a exposição da concepções e de novos
ideários arquitetônicos.

A análise do desenho como signo da arquitetura deve,
portanto, não fixando nem opondo crença na fidelidade do
desenho técnico em relatar a descrição do objeto, vincular
as qualidades formuladas por um instrumental bem definido de
desenhos descritivo-operativos á busca da arquitetura com
intenções representativo-sugestivas.

TERCEIRA FORMA DE VER G DESENHO DE ARQUITETURA
O DESENHO COMO LINGUAGEM NA TEORIA FERCEPTIVO
SEMIÓTICA.

ü desenho de arquitetura pode ser encarado dentro de um
terceiro ponto de vista como uma linguagem baseada nas
operações perceptivas e no instrumental sígnico utilizado
para sua elaboração.

Não existe um trabalho especifico nessa área, mas a
intenção de definir uma sistemática interpretativa do
universo do desenho, visando a compreensão de seu
funcionamento e expondo seu amplo espectro de ação nas
funções comunicativas, está indicada por Massironi em seu
trabalho Ver Pelo Desenho; Aspectos Técnicos. Cognitivos e
ComunicativQS (1982) (15).

Massironi, nesse trabalho, partindo de elementos da
psicologia da percepção e de estudos de semiologia, intenta
analisar operações do desenho a partir de elementos
estruturais contidos no próprio trabalho de constituição de
uma imagem.

0 estudo de Massironi indica que, na representação
gráfica, qualquer objeto é um reservatório ine>:aurível de
possibilidades expressivas, de escolha de traços
qua1ificativos, de seleção de elementos fisicos ou
dimensionais, do uso de referenciais etc.. A operação
representativa do desenho revela só alguns dos elementos
desse reservatório, sendo esses os que interessam ser
estudados dentro da finalidade comunicativa intentada pelo
elaborado gráfico.

As "opções" do desenho devem, portanto, estar
submetidas á sua finalidade, sendo as funções comunicativas
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assumidas pelo desenho definidas como as seguintes;
ilustrativa, operativa, taxonômica, diagramática e
sinalética.

De um modo simplificado, nos desenhos com finalidade
ilustrativa a representaçâío expôe a qualidade real ou
virtual do objeto na sugestiío de "como se fosse"
(fig.3.1.4); nos desenhos de finalidade operativa, o objeto
expôe-se numa explicação de "como se realiza" (fig.3.i.5);
nos de finalidade taxonômica, a representação expõe a
realidade de forma que se torne possivel o entendimento de
"como se ordena" ou "como se sistematiza" (fig,3,l,6),

Os desenhos de função diagramática (fig.3.1.7) não
representam necessariamente objetos, mas expõem uma área de
conceitos e relações referentes a qualidades ou quantidades
e suas variações. Nas imagens de função sinalética, como os
pictogramas (fig.3.1.8), o desenho adquire a função
simbólica e torna representáveis visualmente conceitos,
idéias, através de um processo de codificação que pode ter
base icônica ou um código convencional.

De acordo com a finalidade comunicativa, pode-se
concluir a qualidade representativa do que se pretendeu
transmitir de um objeto, observando-se duas condições; a
primeira, envolvendo as características do que foi
selecionado a se apresentar do elemento a ser comunicado, e
a segunda, buscando entender o modo com que essa seleção foi
realizada e encontra-se exposta.

propor essa forma de entendimento, conclui—se que a
representação gráfica transmite, sempre e simultaneamente,
além dos elementos figurativos do objeto representado, a
chave interpretativa por intermédio da qual ele foi revelado
e sob a qual deve ser observado, dentro da finalidade
comunicativa em questão.

A  chave interpretativa do desenho numa operação
comunicativa está no estudo dos elementos primários de sua
constituição, que, nesse modo de ver o desenho, são os
seguintes;

1. as características dos sinais na superfície (traços,
1inhas);

2. as posições fenomenistas do plano de representação e
do observador (plano frontal, oblíquo, distância do
observador);

.  o processo de enfatismo/exc lusão entre os elementos
do objeto e os elementos postos em relação pela
representação, dentro da finalidade para a qual a imagem se
destina.

A interpretação do desenho poderá ser conduzida, então,
pela análise das escolhas efetuadas dentre as condições
possíveis em cada um desses três Itens, que devem ser,
agora, mais bem esclarecidos.
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As características dos sinais na superfície (traços e
linhas)

Os desenhos constituem-se pela execução de registros
simples de marcas, traços, linhas sobre uma superfície, que
se englobam sob definição de sinal traço . A preferência por
um ou muitos tipos de variação do sinal traço sugerem a
preocupação com um tipo de informação ou observação a ser
transmitida.

Os traços, as linhas, a delimitação ou não dos
contornos, a utilização de texturas,a precisão ou a
imprecisão da execução são elementos primários e estruturais
para a concepção de uma representação gráfica.

O entendimento de um resultado gráfico condizente com a
intenção representativa que se pretende alcançar deve ser
observado dentro das estratégias sígnicas com que se elabora
e se apresenta o sinal traço. De acordo com Arnheim (16), a
linha apresenta-se como sinal objeto, sinal contorno ou
linha hachurada (textura).

A linha como objeto trata de uma identificação simples
entre o elemento gráfico e um referente, como vemos a linha
no desenho (fig.3.i.9) representar um homem ou uma corda. O
sinal contorno define-se pelo fechamento da linha criando um
sinal fechado, particularizando-se uma relação figura/fundo
(fig.3.1.i0),

A combinação das possibilidades da linha como traço
gráfico (cruzado, pontilhado, intermitente, etc.) gera as
possibilidades de criação de texturas (fig.3,1,11). Assim
pode-se, além de informar da figura e da dimensão de um
objeto, comunicar visualmente sobre a natureza e as

características da superfície de qualquer material, através
da linha utilizada com sua propriedade de gerar textura.

O vinculo que os elaborados gráficos têm com os objetos
a  ele referentes deve—se ao privilégio com que são
utilizados e aplicados os diversos tipos do sinal traço. A
intenção figurativa de um desenho pode ser indicada pelo
tipo e pela variedade de utilização da linha, entendida como
sina 1 .

As posições fenomenistas do plano de representação e do
observador

A outra característica de uma representação visual é o
significado adquirido pela utilização e posicionamento do
plano de representação. Em principio, a superfície onde se
dispõem linhas e traços que vêm a constituir um desenho,
apresenta-se em dois aspectos: como o suporte material da
imagem, e como plano onde são projetadas as figuras dos
objetos representados. Nesse duplo sentido, o plano de
representação tem uma função estrutural e estruturante na
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formaçcTo de um desenho.

As relaçfies entre o desenhador, o objeto e a sua
representação devem ser compreendidas entendendo-se que a
escolha do ponto de vista, a seleção da face do objeto a ser
observada e a posição do plano de representação, indicam
P'^®'f®'^^ncias do observador em relação à coisa observada, e
revelam intenç&es comunicativas diferenciadas em relação aos
conteúdos perceptivos possiveis.

A interpretação de um desenho pode então ser realizada
em termos de intenção cognitiva e comunicativa, pela forma
com que, num desenho, aplicam-se as seguintes variáveis:

- plano de representação frontal, inclinado ou variado;
- distância e altura do observador.

O processo de enfatismo/exclusão

Dentre os elementos estruturais do desenho como uma
representação visual, a propriedade de enfatismo e exclusão
é  bastante significativa para análise da interpretação
realizada.

Por se tratar de uma elaboração visiva que não esgota o
objeto, deve-se considerar com que base são selecionados os
diversos elementos do objeto representado, quais de suas
caracteristicas são evidenciadas, quais são discernidas, e
finalmente quais são negligenciadas.

O desenho adquire, no procedimento de enfatismo e
exclusão, muito mais do que qualquer meio de reprodução-
mecânica, como a fotografia, os aspectos mais diretos sobre
os quais pode repousar uma representação visual em sua
função de signagem.

'7v/o caso dB percBpçàes de uma rBprBSBntãç^o gréficSf a
informação que o receptor procura, ou encontra procurando, é
freqüentemente a mesma que o desenhador tinha 'posto' no
signo para que fosse reconhecida," (17)

O desenhador tem a possibilidade de, escolhendo dentro
de uma gama complexa de estímulos, favorecer ou impedir
certas possibilidades interpretativas em relação a outras.

No desenho, a ênfase e a exclusão funcionam como
operações que manipulam o processo perceptivo. Elas indicam,
em função do que se pretende ver, aquilo que deve ser visto,
ditando propensões e fixando as intenções com que se
pretende seja compreendida determinada imagem.

DESENHO DE ARQUITETURA COMO LINGUAGEM NA TEORIA
PERCEPTIVO SEMIÓTICA E SUA ESPECIFICIDADE

A elaboração da teoria perceptivo semiótica do desenho
visou revelar os mecanismos gerais do funcionamento da
imagem elaborada dentro das finalidades comunicativas e
significativas por ela delimitadas.

O entendimento do desenho de arquitetura como uma
linguagem facilita a compreensão de alguns aspectos



303

conflitantes, já delimitados no capitulo 1.4 ( DESENHO COMO
SIGNO DA ARQUITETURA/ DESCRIÇÃO E REPRESENTAÇÃO), entre os
desenhos de arquitetura com finalidade operativa descritiva
e aqueles com finalidade expressiva.

^ tratamento dado ao desenho, na visáo perceptivo
semiótica, permite o enquadramento das imagens através de
sua classificaçáo como intençáo comunicativa.

A classificaçâo dos desenhos de arquitetura dentro
dessa intenção pode permitir o enfrentamento dos dilemas
suscitados pelas visóes do desenho como expressão do
individuo ou na do desenho entendido como descritor do
objeto.

Na elaboração da representação da arquitetura, os
recursos gráficos e o sistema de representação utilizados
nas imagens elaboradas podem ser interpretados dentro de um
quadro de referências mais amplo, que é o da finalidade
comunicativa e significativa.

A  utilização da teoria perceptivo semiótica,
entretanto, ainda não foi praticada de forma peculiar ao
tratamento das especificidades e amplitudes do desenho de
arquitetura.

O desenho como signo da arquitetura, se entendido
dentro dos limites de abordagem da teoria perceptivo
semiótica, pode vir a ser tratado como uma linguagem, e
portanto, observado em seus elementos primários e sistemas
de estruturação, permitindo uma abordagem segura da função
da imagem gráfica da arquitetura-

A utilização dessa visão pode constituir uma tentativa
de definir uma sistemática interpretativa do conjunto de
conexòes pertinentes à representação da arquitetura.

QUARTO MODO DE VER O DESENHO DE ARQUITETURA
ü DESEr-JHO COMO TRANSFERENCIA FIGURATIVA

No quarto modo de ver o desenho de arquitetura,
procura-se entendê-lo como parte do repertório dos elementos
visuais e dos sistemas de representação adotados num
determinado período. Esse entendimento é obtido através da
análise das relaçòes ocorridas entre as várias atividades
artísticas e culturais que se utilizaram do desenho como
forma, meio de expressão ou método de trabalho na elaboração
de imagens.

Essa compreensão do desenho de arquitetura funda-se na
observação, já realizada por este trabalho, de que, nas
relações entre o desenho e a arquitetura, muitas das
aproximações ocorreram pelas transferências internas de
elementos gráficos entre as chamadas "artes do desenho".

Desde o Renascimento, com a formulação do conceito de
desenho como um elemento comum entre a pintura, a escultura
B a arquitetura, bem como pela realização de obras nesses
três campos por artistas de múltiplas atividades,
vislumbrou-se a possibilidade de um tratamento comum, no
qual o desenho pode ser compreendido como elemento de
transmissão e indicador das transferências de imagens e de
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sistemas de representação entre as três artes.
A viScfQ de que ocorre uma absorção, pela arquitetura,

dos elementos visuais contidos na pintura e na escultura, ou
vice-versa, tem como objetivo interpretar certas
caracteristicas comuns às manifestações das artes visuais ou
à postura de artistas, ou de "meio artístico", durante um
determinado período. Essa visão tende a sugerir que, a dadas
circunstâncias históricas e geográficas, corresponde um
determinado "espírito de época", ao qual podem ser
atribuídas as características de um dado período artístico.

Essa visão é classificada por Nicos Hadjinicolaou (18)

como o método da explicaçelo da atividade artística pelo
"meio", e tem também como fonte os conceitos formulados por
Taine (19).

Para Taine, "o ponto de partida deste método consiste
em reconhecer que uma obra de arte nâo está isolada; por
conseguinte^ em procurar o conjunto de que ela depende e que
a explica. O primeiro passo náo é difícil. Em primeiro lugar
e como é evidente, uma obra de arte, um quadro, uma
tragédia, uma estátua, pertencem a um conj unto, isto é, à
obra total do artista que é o seu autor...Esse mesmo
artista, considerado com a obra total que produziu, náo está
isolado. Há também um conj unto em que ele está inserido,
conjunto maior que ele próprio e que é a escola ou a família
de artistas do mesmo pais e da mesma época a que ele
pertence.'* (20)

As reciprocidades entre as artes, entretanto, nào se
limitam à compreensão do "meio artístico" nem à

identificaçâo de semelhanças entre obras de um mesmo autor
ou mesmo período. As transferências entre as artes visuais e
a arquitetura foram, recentemente, objeto de um estudo sob o

título de Contaminaciones Figurativas (21), elaborado pelo
Prof. Simón Marchán Fiz em 193ó.

Esse estudo procura, além de ampliar o conceito de
"meio artístico", esboçar o percurso realizado entre a

pintura e a arquitetura moderna. Num procedimento inovador,
do ponto de vista da produção pictórica, Fiz busca analisar
o papel da representação dos ambientes arquitetônicos como
um dos elementos constituidores do desenvolvimento das

formulações relacionadas à dissolução da ordem estável
estabelecida pela representaçào clássica. Sugere também que
a nova formulação do espaço, derivada da desconstrução do
espaço renascentista, relaciona-se mais á convergência da
organização espacial das leis estruturais da arquitetura do
quadro do que à representaçáo ilusória da arquitetura.

De outro lado, do ponto de vista da produção
arquitetônica, a conceituação de Fiz é a de que, dada as
proposições anti-historicistas da arquitetura moderna,
negando a função dos estilos e dos ornamentos, consagrando a
ausência de decoração aplicada e indicando a aparente
e>;pulsão das artes plásticas na formulação da arquitetura,
teria havido quase que uma vingança das poéticas figurativas
das outras artes. Essa vingança ocorreu por oposição, no
propósito não só de fornecer elementos, mas de influir na
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estrutura mais complexa da elaboraçcío da arquitetura.
Segundo Fiz: "sm autras palavras, as suspeitas de
inf il tração nSía só afetariam ao que na tradi^eío estótica
entendemos como 'Morphé', o aspecto mais visível da
configuração, mas ao 'Eidos', mas afetariam também à forma
arquitetônica como principio subj acente de ordem, na
concepção que vem desde f^ristóteles até as correntes
estruturalistas/ Poderia aventurar-se a proclamar que a
afastamento das artes plÁsticas e dos ornamentos
histaricistas circunscrevem-se a uma questão morfológica, e
que a negação das formas estilísticas herdadas, além de
revelar-se historicamente duvidosa, nâfo foi mais do que uma
estratégia para disfarçar as verdadeiras intençóes modernas;
a configuração do 'novo estilo' da época," (22)

A metodologia de entendimento das contaminações visuais'
na representação da arquitetura é trabalhada, nessa visSío,
através da comparação entre as obras produzidas na pintura e
os desenhos e espaços projetados pela arquitetura, Na
metodologia de Fiz, a imagem do desenho de arquitetura pode
ser vista como um continuo de transposições gráficas que
realizasse através das passagens entre elementos obtidos no
processo de representação do objeto ou da cidade e os
processados pelos desenhos de arquitetura .

Um entendimento do desenho de arquitetura moderna pode
ser realizado na medida em que seja rastreado o percurso
pelo qual foi contaminado por uma das proposições artísticas
da arte moderna.

As observações sobre as transferéncias visuais nâo se
limitam ás comparações formais entre os elementos postos em
jogo pelas artes visuais e pela arquitetura. As
transferências realizam—se num amplo espectro entre a
desconstruçáo do espaço pictórico renascentista, o
distanciamento da noçáo de arte como mimese, e as
proposições figurativas ligadas a essas atitudes. Tais
elementos permitem o aparecimento de um novo aparata, de um
novo arsenal de signos e recursos visuais, que possibilitam
novos modos de realização da arquitetura e de constituição
de seu repertório.

A metodologia dessa forma de ver o desenho parte sempre
de uma atitude comparativa entre os elementos e os processos
visuais utilizados e revelados em cada uma das várias
manifestações artísticas.

O DESENHO DE ARQUITETURA COMO TRANSFERENCIA FIGURATIVA

As visões estabelecidas sobre as contaminações
figurativas ocorridas no "estilo" ou no "espírito" de cada
época estão voltadas para a observação das obras finais em
cada uma das áreas especificas de manifestações: pintura,
escultura e arquitetura. As observações, na maior parte das
vezes, não incidem sobre o desenho, quer como elemento
expressivo, quer como instrumento preparatório ou como
método de trabalho.

As transferências visuais, entretanto, se observadas
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atravÉs do desenho, entendido como elemento comum capaz de
"catalizar*" a contaminaçc(o, podem expor intenções, indicar
direções e rastrear étimos.

A análise dos desenhos de arquitetura dentro da noção
das transferências visuais pode, no entanto, tornar—se uma
atitude formal, despida de envolvimento, se não contar com o
equacionamento de outras variáveis figurativas: as
transferências visuais de elementos significativos não
pertencentes somente á esfera artística, e o estudo das
contaminações derivadas da continuidade da tradição
arquitetônica.

A  teoria da transferência figurativa deve ser
alimentada por uma observação iconológica dos elementos
visuais transferidos ao desenho da arquitetura, sob pena de
comportar—se como uma atitude de comparação meramente formal
entre as diversas produções visuais. A compreensão das
contaminações figurativas deve revestir-se da "eficiência" e
do "significado" de determinados elementos visuais, que, por
seus valores "simbólicos", foram incorporados ao discurso
arqui tetônico.

0 entendimento da iconologia advém do tratamento a ela
outorgado por Panofsky em seu trabalho sobre o Sionifiçado
nas Artes Visuais (23): cancBb&rmos assim as formas

puraSy os motivos^ imagens, Bstóriss e stlegorias, como
manifsstaç&es de princípios básicos e gerais^ interpretamos
todos esses elementos como sendo o que Ernst Cassirer chamou
de valores 'simbàlicos', Enquanto nos limitarmos a afirmar
que o famoso afresco de Leonardo da Vinci mostra um grupo de
treze homens em volta de uma mesa de Jantar e que esse grupo
de homens representa a última Ceia, tratamos a obra como tal
e  interpretamos suas características composicionais e
iconográf icas como qual if icaçtses e propriedades a ela
inerentes. Mas , quando tentamos compreendi—Ia como um
documento da persona1 idade de Leonardo, ou da civilizaç^o da
Alta Renascença Italiana, ou de uma atitude religiosa
particular, tratamos a obra de arte como um sintoma de algo
mais que se expressa numa variante incontável de outros
sintomas e interpretamos suas características compos icionais
e iconográf icas como evidência mais particular desse 'algo
mais'. A descoberta e interpretaçê(o desses valores
'simbólicos' (que, muitas vezes, são desconhecidos pelo
próprio artista e podem, até, diferir enfaticamente do que
ele conscientemente tentou expressar) é o objeto do que se
poderia designar por 'iconologia' em oposição a
'iconograf ia '." (24)

A visão do desenho como signo da arquitetura, derivada
da sua compreensão como contaminação ou transferència
figurativa, não se encontrará completa, se, ao lado do
procedimento inovador de Simón Marchán Fiz, não se
condicionar a leitura do elemento transladadop entre as.
diversas manifestações visuais, à amplitude'de formulações
buscadas no significado advindo de sua "eficiência visual".
A compreensão da transferência figurativa também não se
completará se não se interpretarem as influências
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morfológicas advindas de outros campos, que nâo os das
artes, onde também Sc(o produzidos elementos visuais
significativos. Esses campos abrangem uma imensa área de
atividades como a engenharia, as produções visuais
vernaculares, os ambientes urbanos , as produções gráficas,
os meios de comunicação, etc..

O desenho de arquitetura, sob a ótica da transferència
figurativa, permite o rastreamento das fontes e dos
elementos geradores da forma arquitetônica.

Os fatores que participam do processo de escolha, de
seleçáo do repertório já aplicado, ou de identificação de
outros elementos para um novo vocabulário visual, estáo
presentes no processo de produçáo e representação de um
projeto, instaurado pelo desenho.

O trabalho de projeto é realizado, como afirma Marilia
Sanfanna de Almeida, pela utilização de referências: "o
arquiteto^ coma qualquer outra artista^ trabalha a partir do
que conhece. Parte desse conhecimento se apresenta sob a
forma visual, Muitos arquitetos desenvolveram o hÁbito de
anotar sob a forma de croquisf tudo que que os
impressionam,,,Outros profissionais só desenham essas
referências no conte>:to de um projeto,

O importante a se notar é que quando se inicia um
projeto essas referências aparecem, Po fazer e selecionar
esses primeiros rabiscos o arquiteto já vai configurando uma
visáo e intençáo para aquele espaço," (25)

Nesse sentido é que importa a leitura das referências
de representação da arquitetura, vistas como transferências
figurativas.

POR UMA LEITURA DO DESENHO COMO SIGNO DA AROUITETURA

Analisados os modos com que o desenho, nos seus vários
campos de atuação, pode ser entendido, e particularizadas as
possibilidades com que esses modos podem ser utilizados para
interpretação dos desenhos de arquitetura, cabe agora
descrever, em linhas gerais, os procedimentos pertinentes à
leitura que se pretende realizar do desenho como signo da
arqui tetura.

Tal leitura deve buscar verificar a capacidade do
desenho em operar na substituição, e, portanto, em
estabelecer-se como representante do objeto arquitetônico. A
leitura deve, também, indicar as caracteristicas dessa
operação de signagem e o seu significado no entendimento
cultural da arquitetura realizado pelo desenho.

Em primeiro lugar, deve ser entendida a função do
registro gráfico como pertencente a um determinado ambiente
histórico, social e cultural. As relações entre desenho e
arquitetura não podem nunca ser avaliadas sem o
entendimento realizado pelos vários cruzamentos entre o
objeto arquitetônico e sua representação, como foi
explicitado na parte anterior deste trabalho, referente aos
compromissos históricos registrados entre desenho e
arquitetura -
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Efi» segundo lugar, a leitura deve ser realizada através
da caracterização dos desenhos de arquitetura em duas
vertentes: os de finalidade descritivo~Dperativa e os de
finalidades representativo-sugestiva- Nessas utilizaçOes, o
desenho atribui-se, devido à diferença de finalidades,
tarefas diversas, que devem ser caracterizadas para o
entendimento da signagem que se está realizando-

Em terceiro lugar, desenhos são produzidos por agentes,
individuais ou coletivos, historicamente verificados,
comportando uma análise de seus objetivos para os quais,
muitas vezes, mesmo não se limitando à estreiteza de suas
proposiçBes, são necessárias compreensOes do desenho sob a
•^^ica da expressão do individuo, desde que este seja
entendido como individuo social.

Em quarto lugar, a compreensão do arsenal do desenho
como linguagem propicia a utilização de elementos
estruturais de leitura, que constituem um instrumento
pi^^ciso de interpretação do desenho de arquitetura, por
considerar os elementos postos em representação. O
entendimento do desenho da arquitetura como uma linguagem,
na visão perceptivo-semiótica, permite a interpretação das
imagens dentro de um quadro de referências seguro e amplo,
que é o das finalidades comunicativas e significativas.

Em quinto lugar, não se tratando de um processo
mimético, as imagens abrigadas no desenho de arquitetura
produziram-se através de uma série de referências mútuas
entre os elementos visuais elaborados nas diversas
manifestações culturais e artísticas, inclusive da própria
arquitetura; por isso, cada registro gráfico de arquitetura
só pode ser verificado quando estudadas as transferências
figurativas que nele estão contidas.

A  partir do entendimento sumário desses modos de
interpretar o desenho como signo da arquitetura, e
registradas algumas relaç&es entre desenho/ arquitetura/
história, procurar-se-á, aqui, efetuar algumas leituras
especificas para caracterizar o desenho como signagem da
arquitetura, como dimensão ontològica de sua atividade
projetiva.

Esscis leituras estão concentradas em alguns movimentos
e artistas formadores da arquitetara moderna, Essa escolha
foi realizada, entre tantas outras possíveis, pelo fato dos
desenhos desse período, como foi verificado no capítulo 2,7,
serem siginificativos para a compreensão do papel e dos
conflitos do desenho de arquitetura.

Embora limitando—se a quatro análises, espera—se ter
aqui demonstrada a capacidade do desenho em constituir—se
como o signo mais representativo da arquitetura.

r i
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FIG.3.1.1 Desenho de figuração "Floresta de
Fontainebleau", por Theodore Rousseau

O desenho como figuraçêiD pretende realisar
uma equivalência com aquilo que representa,
<-iti 1 izando—se da versati 1 idade de todos os

registros gréficos.
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FIG.3.1. Desenho de sugestão "Bucéfalo domado por
Ale>{andre", por Gros

O  desenho de sugestão pretende revelar,,
através do grafismo e do gesto, aquilo que o
autor quer destacar.
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FI6-3.Í.3 Desenho de construção "A anunciação",
por Rafael

O desenho registra a elaboração analítica e
mental do modelo. As formas acabam sendo

circunscritas dentro de uma ordem geométrica
delimitada por uma raciona1 idade.
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FIG.3.1.4 Desenho de finalidade ilustrativa "Plaza
Central, La Defense, Paris",
por Arq. I.M. Pei ?< Partners

Desenho de finalidade ilustrativa, indicando
ao interpretante a noção de "como se fosse".
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FIG . 3.1 . 5 Desenho e instruções de "macaco de rosca"

Desenho de finalidade operativa, indicando o
objeto "como se realiza".
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FIG.3.1.6 Desenho taxonômico

Desenho de finalidade ta>;onÔmica, revelando o
objeto na forma de "como se ordena".
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FIG.3.1.7 Desenho diagramático

Desenho diagramático onde o objeto reduz-se a
um sistema simbólico de relacbes.
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FIG.3.Í.8 Desenho sinalético

Desenho sinalético onde os objetos b&o repre
sentados em planos frontais, os elementos
gráficos sáo registrados com precisáo e sáo
eliminados fundos ou profundidades.
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FI6.3.1.9 Desenho de linha "como objeto"

E>;emplo gráfico onde a
característica de objeto.

1 inha assume
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FIG.3.1.Í0 Desenho de linha "como contorno"

Exemplos gráficos onde a linha adquire a
funçêto contorno e a parte do campo nele
contida é significativa.
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FIG.3.1.11 Desenho de linha "como textura"

Exemplo gráfico onde a linha assume a funçáo
de textura, realizando a interpretaç&o de
materiais, tonalidades e distâncias.
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CAPITULO 3.2

O DESENHO DA ARQUITETURA EXPRESSIONISTA

"Qhf A/ossos <zan<zeita'st espaç:o, pÁtriSL, estilo
Que asco como os conceitos corrompem!
DiBcompô~los f desf azÚ~lQs, A/Sfo deve restar
nada!

Eliminar suas escolas. m,Morte a todo o ranço!
Morte a tudo o que se chama hierarquia^
titulo, autoridade!
Ao longe brilha nosso alvor. Arriba nosso
reino da n5fo violência! Arriba o

transparente, claro! Arriba'a pureza! Arriba
o cristal! Arriba e ainda arriba o fluente,
grácil, anguloso e leve, arriba a arquitetura
eterna,"

(Bruno Taut)

O expressionismo apresentou-se como um conjunto de
açOes no campo cultural, que vieram a constituir um dos
alicerces da ruptura da arte moderna com as artes do
passado, por terem objetivado reduzir a zero as heranças
representativas das formulaçües artísticas anteriores. O
expressionismo, como indica Argan num comentário,: ''Ao
realismo que capta, contrapde um realismo que cria a
real idade, Para ser criaçãío da real, a arte deve prescindir
de tudo o que preexista à açãro do artista, é preciso
recomeçar a partir do nada," (1)

Além de fundadas nessa proposição básica, as
representações gráficas da arquitetura expressionista são
exemplares para a compreensão do desenho como signo da
arquitetura por dois motivos;

em primeiro lugar, porque devido à escassez de obras
construídas, suas imagens tornaram-se as fontes mais seguras
e extensas, onde podem ser observados o ideário e as
propostas do conjunto de trabalhos abarcados sob o titulo de
arquitetura expressionista;

em segundo lugar, porque o expressionismo, por
P'^i'^cipio negando o passado, evitando suas receitas e
métodos, negligenciando os saberes acumulados pelas técnicas
e  pela engenharia, e recorrendo á ruptura nascida na
primazia da expressão individual, permite privilegiar a
investigação gráfica de caráter propositivo- Esse
privilégio, portanto, decorre da busca da expressão de um
encargo individual, em detrimento do desenho normatizado de
informação codificada e aspecto descritivo com finalidade
executiva.

A  representação da arquitetura expressionista, em
resumo, compreende, pelas finalidades de seus argumentos,
uma inclusão ao campo do desenho de arquitetura em seu
aspecto sugestivo representativo, como fonte de
reconhecimento ou como elemento de identificação da operação



323

realizada pelo "projeto cultural expresslonista"•
Devido à extensão e à continuidade desse projeto,

procurar-se-á, antes do entendimento de seus desenhos,
definir de modo simplificado o significado do
expressionismo, a delimitação histórica do periodo mais
significativo de sua existência e as peças gráficas que,
pela herança cultural legada, tornaram-se as mais exemplares
a serem analisadas.

O expressionismo pode ser definido como uma forma de
manifestação artistica sob a qual os impulsos criativos
significativos e verdadeiros devem ser buscados a partir de
cada indivíduo. A representação desses impulsos deve ser o
motivo e a finalidade da manifestação artística, em oposição
aos códigos e saberes acumulados e desenvolvidos pela
tradição e pelas práticas acadêmicas nas diversas artes.
Assim sendo, alguns dos valores do expressionismo podem ser
encontrados nas mais diversas épocas e manifestações e
entendidos como atividades intemporais e trans-históricas, à
medida em que esses impulsos sempre, de alguma forma,
manifestam-se nas atividades artísticas e culturais.

Os próprios artistas do expressionismo também assim
entenderam, vendo, nas esculturas tribais africanas e nos
desenhos de crianças, a manifestação direta da expressão de
visões peculiares, em contraposição às determinações
representativas da arte acadêmica.

Embora aplicável a várias manifestações "expressivas",
procurar—se—á, aqui, identificar o termo "expressionismo"
com o movimento cultural ocorrido na Europa, que teve seu
epicentro na Alemanha do inicio do século XX até a metade da
década de 20. Em relação à arquitetura, Frampton (2)
delimita o periodo mais representativo do expressionismo
arquitetônico europeu entre os anos 1910-1925, embora possa
ser observada uma corrente contínua através dos trabalhos de
Hans Scharoun, e de manifestações neo-expressionistas, em
décadas posteriores, nos trabalhos como os de Jorn Urtzon e
Eero Saarinen.

A identificação do termo "expressionista" com a idéia
^^'Pí^sssão , no sentido de um ato no qual alguma espécie

de sentimento está sendo "espremido para fora" (ex-presso),
tende a propiciar uma leitura de suas obras como uma
manifestação da subjetividade de seus autores, muitas vezes,
exclusivamente, entendida como uma manifestação espontânea,
desordenada, emocional ou não racionalizada.

No sentido que se pretende aqui estabelecer, a leitura
das obras expressionistas, em particular a dos desenhos de

tetura, tenderá a se orientar pela compreensão
estabelecida por Roger Cardinal em seu trabalho sobre o
expressionismo (3). Nesse trabalho, mesmo observando que
"emoções intensas e>{pressas intensamente pode ser o lema do
expressionismo" (4), Cardinal identifica a expressão com a
comunicação, ponderando que na manifestação artistica a
busca da expressão só se conclui com a possibilidade de sua
transmissão: "Na nossa sociedade uma pessoa que expressa
seus sentimentos tende a esperar que eles sejam notados -
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isso nos

em que o

ela identifica expressão com comunicação, Tudo
conduz às conseqüências da expressão artística,
cuidado com clareza e forma, e uma comunicação eficiente com
o público (desejada, nem sempre alcançada), transformam-se
numa preocupação consciente," (5)

Em relação ao movimento expressionista como um todo, a
manifestação da arquitetura ocorreu com atraso quando
comparada a outras atividades artísticas: o quadro de Edward
Munch, "O Grito", é realizado em 1893, e os grupos
artísticos de contracultura "Die Brucke" e "Der Blaue
Reiter" são criados respectivamente em 1905 e 1911,

A responsabilidade desse atraso deveu-se à tendência
inicial do expressionismo em buscar "uma mensagem de raiz
essencialmente psicológica, que se manifestou como uma
revolta contra qualquer principio e método funcional ou
formal; o desejo de exteriorizar os conteCidos inconscientes,
os sentimentos e a alma secreta dos edifícios parecia
destinado a desembocar num plasticismo exuberante e
arbitrário, impregnado de um ambiente místico literário,"
(6)

Essa situação do expressionismo, indicada por Zevi, foi
característica da fase inicial do movimento, particularmente
configurada no pré—guerra,

A  localização histórica peculiar da ocorrência do
movimento expressionista, na Alemanha, num período
entremeado pela 1* Guerra Mundial (1914-1918), manifestou-se
de forma direta no projeto expressionista, quer pelas
conseqüências materiais da guerra, quer pelas conseqüências
psicológicas individuais e coletivas que implicaram num
amadurecimento das teorias e dos significado; das
experiências artísticas. Esse amadurecimento, após a
destruição da Europa pela guerra, revelou-se pela
preocupação das experiências artísticas no sentido de
construir uma direção, uma proposição para a reorganização
da vida dos indivíduos e da sociedade.

Os mais significativos trabalhos realizados como
manifestação das modificações desse ambiente social foram
desenvolvidos pelo arquiteto Bruno Taut, cujas obras foram
de grande relevo no contexto da arquitetura expressionista.

Q  projeto do Pavilhão de Vidro, apresentado na
exposição do Werkbund, em Colônia, 1914, cujo desenho está
na fig.--..2.1 e cujas fotos identif içadas nas fig.3.2.2 e
fig.3.2.3, é considerado a obra de maior significado do
primeiro período do expressionismo.

A outra manifestação reconhecida como obra central da
arquitetura expressionista é o projeto da Torre Einstein, do
arquiteto Erich Mendelsohn, realizada em Potsdam, em 1920,
apresentada em desenhos (fig.3.2.4 e fig.3.2.5) e em
fotografia (fig.3.2.ó).

Identifiçados os autores e alguns de seus desenhos e
obras, e delimitadas, de modo sumário, sua localização
histórica e sua forma de abordagem, volte-se ao desenho de
arquitetura como representação gráfica das proposições
expressionistas.
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A obra

conjunto de

período de

expressionista de
novas proposições

pré-guerra estavam,

Bruno Taut reveste—se de um

arquitetônicas que durante o
inicialmente, vinculadas à

visão do poeta Paul Scheebart, cujo trabalho o arquiteto
conheceu através da revista "Sturm". Paul Scheebart juntava
idéias sociâlistâs a visões mistico-cósmicas do futuro,
indicando a obrigatoriedade de mudança da arquitetura para a
elevação da cultura. O desenvolvimento da sociedade
resultava de uma modificação do ambiente e a mudança só
poderia ser realizada através de uma nova arquitetura, como
indicavam suas palavras; "£"m c&rto sentido nassât cultura é
um produto dm nossa arquitetura, Se quisermos elevar o nivel
de nossa cultura seremos obrigados a modificar nossa
arquitetura, Isso só seré possível na medida em que
eliminarmos o caráter fechado dos espaços em que vivemos,
Essa mudança ocorrerá med iante a intraduçáo de uma
arquitetura de vidro que admita a luz do sol, da Jua e das
^^trelas nas casas, não só através de algumas janelas mas
através de paredes inteiras de cristal e de vidros
coloridos, O novo contorno que criarmos trará consigo uma
nova cultura,'' (7)

Nessa fase inicial do trabalho de Taut, de profunda
vinculâção à poética scheebartiana, é que se concebe o
projeto do Pavilhão de Vidro, destinado a representar, numa
feira, a indústria desse material.

O desenho mais divulgado do Pavilhão é o que representa
sua fachada (fig.3.2.1), que se constitui por uma projeção
ortogonal de sua vista frontal. E um desenho a meio caminho
entre o desenho de sugestão e o de descrição. Sua finalidade
foi a de fazer parte de um prospecto explicativo que Taut
publicou para o Pavilhão,

Dentro dessa finalidade de explicação do ideário e da
possibilidade construtiva é que podem ser identificados
alguns elementos para a leitura dessa representação
arquitetônica. Elementos contidos na estruturação e
expressão do desenho, que nasce visando ao mesmo tempo
propor uma possibilidade e indicar sua exequibi1 idade. O
desenho do Pavilhão é, por destinação, um registro situado
entre a descrição e a sugestão.

Essa situação leva a entender o porquê de, nesse
desenho, como na maioria das representações descritivas, a
obra encontrar—se apresentada em projeção ortogonal, com o
observador imaginariamente no infinito- O desenho
entretanto, não é de aspecto linear; contém indicações dos

sua transparência e a sugestão de sua
volumetria. Desse modo, a preocupação de Taut parece ser
tanto a de representar a viabilidade executiva do Pavilhão
como a de sugerir as possibilidades de sua proposição
expressiva.

Além dessa leitura dos elementos estruturais de
linguagem contidos no desenho, a sua interpretação deve
considerar, como de fato está indicado, uma operação de
transferência figurativa.

Essa interpretação está indicada pelo fato de que o
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desenho, nâo bastasse apresentar com ênfase um edifício com
uma cúpula de vidro, encontrar-se legendado: "O domo gótico
é o prelúdio da arquitetura do vidro". A legenda visa
afirmar e esclarecer que o Pavilhcío foi desenhado segundo o
espirito da catedral gótica, na direção de uma "Stadtkrone"
ou "coroa da cidade", uma forma de configuração piramidal
indicativa do céu, postulada por Taut como paradigma
universal do edifício, que, através da fé e do espirito
coletivo, pudesse inspirar um elemento arquitetônico e
urbano essencial para a reestruturaçSío da sociedade.

A  transferéncia da representação da catedral nos
desenhos da arquitetura expressionista encontra—se descrita
no trabalho de Simón Marchán Fiz (8), num capitulo
if^titulado "Q sonho da catedral, motivo romântico no
expressionismo visionário".

A  importância simbólica do uso do motivo da

representação da catedral é significativa porque sua
utilização culminará na gravura realizada por Feininger para
a capa do manifesto de criação da Bauhaus (fig.3.2.7), em
1919.

Não é por acaso
com clareza.expressa

que Qropius, poucos anos depois,
no referido manifesto, sua nostalgia

pelo renascimento daquela unidade espiritual que erigia o
milagre das catedrais góticas, e que incite artistas,
arquitetos e artesãos para que "juntos concebamos e criemos
o  novo edifício do futuro, que reunirA arquitetura,
escultura e pintura numa única unidade, e que um dia seré
levantado contra o céu pelas mêlos de milhares de
trabalhadores como o símbolo de cristal de uma nova fé," (9)

As identidades entre o motivo da catedral, sua absorção
pelos românticos e sua transfer#ncia para o expressionismo
visionário, devem-se sobretudo à sua "eficiência visual",
como signo, na identificação do predomínio do "espirito"
sobre a "matéria".

A imagem da catedral foi transformada em metáfora

visual, por três aspectos muito próximos ao ideário
expressionista:

1. a manifestação da arte como um trabalho "orgânico"
que culmina com a coroação da natureza pela arte;

2. a necessidade de edificar uma arte com a

P® todos os indivíduos. Arte identificada com a
visão da catedral, como fusão da arquitetura com a
comunidade e com o povo;

3. a tentativa de encontrar uma nova unidade entre as
artes sob a forma de arte global.

A indicação de outros valores expressionistas revelados
pelos desenhos de Taut pode ser configurada nos seus
trabalhos apresentados no pós—guerra. Taut e outros
expressionistas organizaram, em 1918, um Conselho dos
Traba1hadores de Arte (Arbeitsrat Fur Kunst), que propugnou
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por um novo programa arquitetônico, no qual foi reafirmado
que a nova obra de arte total deveria ser criada com a

participação de todos (aqui, novamente, a referência ao
trabalho exercido na construção das catedrais): "rt arte e o
povo devem formar uma nova unidade, A arte não deve mais ser
o privilégio de uma minoria, mas a alegria e a vida das
massas, Nosso objetivo é a integraçèlo das artes em uma
grande arquitetura,'' (10)

Ds desenhos realizados nesse período, ainda
compromissados com a visão de Scheerbart, pertencem a três
livros, nos quais Taut propbe uma idéia demiúrgica da
arquitetura como organizadora do mundo. Uma arquitetura que
transforma e geometriza as formas das montanhas: "Die
Stadtkrone" - A coroa da cidade (1919), "Alpine Architectur"
— Arquitetura Alpina, 1919. Os desenhos revelados nessas
publicações, como os da "Montanha de Cristal" (fig.3.2-8) e
"Vidro na Beleira de Neve" (fig,3.2.9), indicam outras
possibilidades de leitura.

Esses desenhos revelam uma ruptura com os padrões
acadêmicos de representação da arquitetura e com vários
princípios de composição arquitetônica.

Nesses desenhos, a representação ê livre, o tratamento
bastante pessoal, os traços são feitos como pulsações do
autor. O sistema de representação do espaço não se encontra
claramente indicado, havendo utilização de vistas frontais,
mas que, através de superposições de figuras e planos, e
algumas diferenças de escala, sugerem profundidade. Estas
sugestões, entretanto, por não indicarem ao espectador
nenhum plano de terra no qual se situar, não lhe fornecem
nenhum ponto fixo de permanência, mas sugerem sua imersão no
mundo ideal que está por ser fixado.

No desenho da "Montanha de Cristal" e no do "Vidro na
Geleira de Neve", outras proposições da arquitetura
expressionista podem ser notadas pela análise do que foi
selecionado a representar e pela forma de utilização dos
elementos gráficos.

A representação do que foi selecionado a apresentar é
indicativa do caráter visionário da arquitetura
expressionista: a independência de sua imediata realização
material. A construção da arquitetura dos cristais sobre os
Alpes está bem distante de qualquer preocupação de
exequibilidade tecnológica ou funcional, servindo apenas de
guia expressiva de propósitos de transformações sociais
ideais. O texto escrito por Taut no desenho da geleira
afirmas execução é certamente muito difícil mas não
impossível" e, citando Qoethe, reproduz: "Raramente a
impossível é solicitado do homem",

A escolha de um sitio coloca outras questões da
operação expressionista: a da interdependência da forma
exterior e interior da arquitetura e a da sua inserção
orgânica", ou seja, a da busca de um entendimento entre a
natureza ."orgânica" e a natureza produzida pela intervenção
humana. Nos desenhos de Wenzel A. Hablik, como o do
"Edtficio de Cristal" (fig.3.2.10), realizado em 1903, que
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possivelmente Influenciaram os de Taut, a intervenção
construtiva já comparece esculpindo cristalizações sobre as
formas naturais, como se o gesto humano pudesse ser
compreendido como uma outra força anônima da natureza.

Na representação da arquitetura geograficamente
localizada, Taut interpreta a intervenção do homem, como
ser construtor, entre as montanhas dos j^lpes, como o
trabalho de um demiurgo joaJheiro que, cuidadosamente,
polindo e lapidando, empresta a minérios e minerais uma
beleza caracterizada por estranhas fus&es, entre os ainda
nâfo transformados e os já formados." (11)

Do ponto de vista gráfico, o desenho, que apresenta
cumes de montanhas encimados por catedrais de cristal que
nascem entre abismos, demonstra a dissolução da delimitação
clássica dos volumes e dos planos precisos. A utilização das
linhas como delimitação da forma não é objetiva; como
elemento gráfico, ela não delimita, nem define, apenas
insinua, reforçando a operação de construção do espaço.

®  utilização da sucessão de planos em que se projeta
a arquitetura de cristal, não pondo ênfase na definição
pi^^^isa de uma relação figura e fundo, permite a reversão
entre forma positiva e negativa. □ desenho, quando observado
nesse modo de representar, sugere que o espaço natural e o
proposto pelas construções multipliquem sua interação, uma
forma de continuidade entre a obra do homem e a da natureza.

A  outra característica que aparece como corolário
natural desse modo de representar á a da concepção da
plasticidade e da continuidade do espaço. A arquitetura
expressionista, não se representando através de uma clara
definição de elementos estruturais (sólidos, planos, eixos,

J > constitui~se num campo de trabalho que tendeu a
sugerir que os corpos sólidos e os espaços que os envolvem e
constituem sejam concebidos como um modelo pessoal,
plasticamente continuo•

A concepção de arquitetura como um espaço modelado,
plasticamente continuo, está presente na obra e comparece
com vigor nos desenhos de Eric Mendelsohn.

Antes de realizar o projeto da Torre Einstein,
Mendelsohn, como todo o conjunto de arquitetos durante o
periodo da guerra, uma época de pouca construção, foi
conhecido pelos seus esboços e desenhos visionários- Seus
trabalhos foram expostos com os de outros arquitetos do
"Arbeitsrat Fur Kunst" na galeria de Paul Cassirer, em 1919.
Neles, como nos desenhos para uma fábrica de carrocerias de
automóveis (fig,3.2.11) e os para uma loja de departamentos
(fig.3.2.12), já se fazem presentes os elementos que
marcaram seu trabalho como o dos mais influentes na formação
da arquitetura moderna,

O vigor de seus croquis levaram-no a um contato com o
grupo holandês de arquitetura orgânica (Wijdeveld, Eijbink e
Snelebrand) e possibi1itaram a consecução do projeto da
Torre Einstein.

O desenho de esboço da Torre (fig.3.2,4) comparece na
maioria dos livros de história da arquitetura, revelando a
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qualidâde expositiva que adquiriu na signagem da obra que
representa.

O croqui é uma peça gráfica das mais explicitas na
demonstração dos atributos das propostas arquitetônicas de
flendelsohn, Estas envolviam, principalmente na primeira fase
de seus projetos, os seguintes aspectos: construir uma
linguagem arquitetônica a partir de uma visão intuitiva da
qual, como semente, seria possivel o desenvolvimento da
forma; trocar as superficies planas e as arestas que as
delimitam pelo modelado dos volumes; substituir a
estereometria racionalizada na ortogonalidade pela fluidez e
continuidade do espaço,

O croqui da Torre é incisivo logo em sua primeira
observação, levando a confundir a fluéncia dos gestos que o
realizaram com a velocidade e a pulsão cinética que se
pretende introduzir no vocalMjlário arquitetônico.

A  obra do observatório é a versão cientifica da
Stadtkrone" expressionista. A Torre, construída para
Einstein, deveria tornar—se o símbolo do vigor da ciência em
desvendar o universo. Pelo aspecto gestual do desenho, a
simbologia da "Torre da Ciência", aparentemente, resultaria
de uma operação de volumetria e plasticidade; entretanto,
pelo que se conhece, foi perfeitamente planejada para a
pesquisa espectroscópica sideral, desde a cúpula que encima
o telescópio até os laboratórios situados no pavimento
inferior.

A  visão cinética incorporada ao edifício de
planejamento racional é a inovação sugerida por Mendelsohn
para a arquitetura moderna. A aparência cinética do desenho
deveria revelar o tipo do desvendamento que se fazia do
universo e nada mais lógico que estar relacionado com a
teoria da relatividade (desenvolvida pelo habitante da
Torre), na qual se estabelece o conceito de "quarta dimensão
-  tempo". A proposta de uma forma de arquitetura
desenvolvida no movimento (tempo/espaço) divergiu da dos
racionalistas, que absorveram a idéia da quarta dimensão
através da mediação redutiva realizada pela pintura cubista.

Assim, a atitude e os gestos utilizados na feitura do
também foram, aparentemente, descuidados e

espontâneos; porém, na realidade, realizaram uma tarefa
perseguida e intentaram uma comunicação clara e concisa.
Alguns anos antes da elaboração do croqui, durante o período
da guerra, Mendelsohn escreveu:

''Meus esboços são apenas apontamentos, contornos de
visões súbitasf embora em sua natureza de edifícios apareçam
logo como entidades, E de suma importância fixar essas
visões e prendi—Ias no papel^ tal como aparecem, porque toda
nova criatura traz em si os germes de seu desenvolvimento
potencial e torna''se um ser humano através do processo de
evoluçefo natural,'' (12)

A  concepção do edifício como um momento de seu
desenvolvimento é, indiscutivelmente, um dos propósitos a
ser representado. O registro gráfico dos gestos não paralisa
as formas num momento estático, como o de um instantâneo
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icoj| sifnula uma concepção em movimento, sugere os
volumes em estado dinâmico.

A operação gráfica realizada para a apresentação deste
objetivo é obtida pela utilização de vários recursos de
1inguagem:

e» prifneiro lugar, pela opção por um caráter
ilustrativo — quase todos os esboços de Mendelsohn
publicados são perspectivas "deformadas", ou seja, não
pretendem demonstrar conceitos construtivos, dimensionais ou
operativos;

em segundo lugar porque, na construção da perspectiva
Torre, a visão é angular, com o plano de representação

inclinado em relação ás elevaçCfes principais, sendo esse um
'■®curso observado em quase todos os desenhos do autor. A
angulação possibilita a ânfase no desequilíbrio,
dificultando a leitura da ortogonalidade da composição.
Assim posto o plano de representação, o desenho atribui á
Torre uma impetuosidade diversa daquela que se encontra
escondida pela disposição simétrica de seus volumes e por
sua composição baseada no aparato acadêmico de eixos
principais e secundários;

em terceiro lugar, porque o observador encontra—se
situado na linha de terra, sendo essa uma posição também
utilizada em quase todos os desenhos de Mendelsohn. Nessa
posição, reduzida a zero a estatura de quem observa, os
volumes da arquitetura adquirem uma "dimensão maior" e uma
presença muito mais significativa. A matéria avança e se
amplia devido à mudança de sua relação com a escala humana.

Delimitados os resultados obtidos pelo uso do plano de
representação e a situação do observador, resta investigar a
utilização do sinal traço e sua apropriação no procedimento
de énfase/exclusão, para avançar na compreensão da operação
de signagem realizada por Mendelsohn.

O traço, como já se viu, remete ao gesto, mas não só se
realiza nessa manifestação. O traço não se apresenta como
linha de contorno; é também superfície e massa, indicando
tanto volumes na sombra como os vazios ou as aberturas
existentes nos sólidos construídos.

A arquitetura surge de um conjunto de gestos rítmicos.
As linhas encorpadas tornam—se cheios e vazios, oferecem—se
em seqüências que indicam os andares e os modulados da
matéria continua. Na sintese executada pela simplificação do
sinal traço, o material fica excluído da representação,
aparentemente a matéria torna-se massa continua e
p1 asticamente modelada — a ênfase está no modulado, no ritmo
dinâmico dos cheios e vazios.

A operação de Mendelsohn, de eliminação da linha sò
como contorno, diverge da continuidade da arquitetura com o
ambiente, indicada por alguns desenhos de Taut. Qs desenhos
de Mendelsohn, tal qual os de outros arquitetos
expressionistas,como Finsterlin, não revelam seu
entorno,retirando do lugar a propositura da "organicidade"
da arquitetura. A organicidade, para Mendelsohn, está
colocada na veemência dos gestos e da atitude com que são
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geradas as formas.

^ ̂ ^^^i2açcCo e a continuidade desse procedimento por
parte de Mendelsohn faz retomarem-se algumas criticas à
compreensão das relaçües entre desenho e arquitetura, em
especial a critica de Zevi, que procura, através do exemplo
de Mendelsohn, demonstrar os limites da utilizaç3(o dos
valores do desenho como elementos próprios para a
transmissão, constituiçâto e de conhecimento da arquitetura.

No seu entender,: "Erich Mendeflsahn traçrava os seus
desenhos em poucos centímetros quadrados de papei, mas esse
desenhos aumentados centenas de vezes mantém-se
artisticamente expressivos: sâfo fantasias arquite túnicas
fascinantes, mas nâo sâfo arquiteturaf prova~o o fato de ,
quanto aos seus trabalhos acabados - os armazéns Schoeken,
em Chemnitz (1923), e a casa Calumbus, em Berlim (1931), nSío
haver esquiços mas tâfo só desenhos rigorosos, Mendelsohn
sabia distinguir as sugestóes de um esquiço das de um
edifício sabia, enfim, que as passagens de um apontamento
gráfica ao projeto, do projeto A construçAo, nâfo s3fo atos
mecânicos, implicam em empenhas qualitativamente,
diferentes,'' (13)

A evidência do procedimento metodológico do arquiteto,
entretanto, nâo nega a utilização sucessiva dos croquis como
ato criativo exigido no processo de elaboração da
arquitetura ou, o que é principal, como elemento
representativo da intencionalidade objetivada.

□  entiendlmento dessa escolha representativa é que
atribui valor ao desenho enquanto signo da arquitetura. A
imagem da Torre Einstein em sua representação descritiva,
que se encontra em alguns livros (fig.3.2.13), ao contrário
dos esboços de apresentação (fig.3-2.4 e fig-3-2.5), está
bem distante de fornecer os elementos estruturais
representativos do vocabulário arquitetônico de Mendelsohn.

O significado dessa atitude pode ser compreendido pelas
próprias afirmações do arquiteto, em 1927, ao descrever seu
processo de trabalho:

,,,\Jau inspecionar o terreno. Em primeiro lugar, tento
considerar nos seus níveis e na sua extensão no espaço, os
meus níveis, a minha extensáo, aos quais me apego com grande
emoçAo,

Freqüentemente, Já nesse momento surge espontânea a
primeira idéia arquitetônica, Eu a 'congelo' sobre o papel -
e eis o primeiro croqui.

Portanto, a exata noção das condições materiais recua
no subconsciente. Sobre o late ainda deserto nasce o desenho
da planta, o espaço ainda anima-se de ativas formas
plásticas, emocionante visáo em 2 ou J dimensões.

Guardo com carinho e atençAo esse primeiro croqui —
porque, em seu vivo caráter de inspiração, esse Já funde as
fatos, planta e aparência, em um organismo construtivo,
Idéia improvisada, ato criativo!

Tudo o que se segue daqui em diante não é outra coisa
além de puro trabalho: detalhes de planta, de construção,
etc, trabalho sempre nutrido da idéia original e a idéia
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continuamente observada pelo intelecto,
Frequentemente o trabalho segue pelo caminho escolhido,

inteiecto e cálculo tendem a se entrelaçar nas
minhas idéias. Finalmente, porém, o meu primeiro croqui
impõe-se, e quando este vem, é o indício infalível e
concreto de que o projeta tornar-se-á uma obra de arte,

E eis até onde e até oue ponto dei>{o-me guiar pelo
subconsciente, uma vez que o intelecto registra dados,
enquanto a intuiçêfo dá a forma deles,

Ista vale para cada construção, qualquer que seja sua
meta, de qualquer base estrutural e>:alta-se o conceito que a
raz coisa vital, (14)

no processo derepresentação da arquitetura, Mendelsohn passou por croquis.
desenhos explicativos e por certo regulou, con. Lestria^ã;
representações técnicas descritivo-operativas de suas obras.
giu, nesse ponto, como qualquer outro arquiteto ciente de

seu dever profissional. Entretanto, fez além de processar os
desenhos que pudessem vir a possibilitar a construçSo de
eus edificios. O legado expressionista que perpetuou está
presente nos seus croquis, nos desenhos com que procurou que
se observasse sua obra sob a ética que a fundamentou.

Nas obras posteriores, mesmo quando já definidas num

contrnua nacionalista e estrutural, Mendelsohnontinuará reproduzindo os procedimentos de representação

?fL """íL Schoecken
í  ' construídas em Stuttgard entre 1926 e 1928,do Pavillon de Ia Presse", (fig.3.2.15) projetado -i

r  P^^ópria Casa CoIl ̂ .us ( f ig . 3,2.16) ,axnda os do Centro í i unitário de Saint Paul,
projetado em - .nnesota entre 1950/1953 (fig.3.2.17) são
e>;emplares da continuidade dessa atitude. '
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FIG.3.2.1 Desenho da fachada do PavilhSío de Vidro
Arq. Bruno Taut, 1914

Desenho contendo informações descritivas e
i 1 Listrativas j, onde a transparência do vidro
está insinuada.
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FIG.3.2.2 Foto externa do Pavilhão de Vidro
Arq, Bruno Taut, 1914

Características do expressionismo são a base
do edifício "nascendo" do terreno e o domo da
catedral gótica-
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FIG.3.2.3 Foto interna do PavilhKo de Vidro
Arq. Bruno Taut, 1914

Notar a seqüência e continuidade dos planos
em direçSo ao domo.
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FIG. 3.2. 4 Croqui da Torre Einstein
Arq. Erich Mendelsohn, 4.920

O desenho gestual sugere as formas em
constituiçèío.
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FIG.3.2.5 Croquxs da Torre Einstein
Arq. Erich Mendelsohn, 1920

Folha de estudos contendo o observador baixo
e o quadro oblíquo, situaçbes que ampliam e
movimentam a arquitetura-



338

V.

-cJ

FIG.3.2.6 Foto da Torre Einstein

Arq. Erich liendelsohn, 1920

A fotografia na posição dos croquis revela a
ênfase dos croquis nos movimentos, cheios e
vazios do edificio.
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FIG.3.2.7 Capa do manifesto da Bauhaus, por Lionel
Feininger, 1917

O motivo expressionista da catedral comparece
no manifesto da escola.
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FIG.3.2.B Desenho da "Montanha de Cristal"
Arq. Bruno Taut, 1918

Vistas frontais superpostas, linhas que nKo
delimitam contornos,pi ano de terra indefinido
— mundo ideal a ser fixado.
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FIG.3.2.9 Desenho do "Vidro na Geleira de Neve"
Arq. Bruno Taut

O coroamento da montanha como cristal remete
ao motivo da catedral.
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FIG.3.2.10 Desenho do "Edifício de Cristal"

Dissolução da delimitação clássica dos

volumes e planos precisos - a arquitetura

como continuidade da força da natureza.
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FI6.3.2.11 Desenho de uma fábrica de carrocerias de
automóveis
Arq. Erich Mendelsohn, 19i4

Croqui vigoroso pela utilização do sinal
linha e pela situação do observador no plano
de terra.
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FI6,3.2.12 Desenho de uma loja de departamentos
Arq. Erich Mendelsohn, 1918

O sinal define os contornos e as massas da
arquitetura como modelados pela fluidez.
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FIS.3.2.13 Vista, planta e elevação cia Torre Einstein
Arq. Erich Mendelsohn, 1920

Desenhos cofn "finalidade descritivo^-operativa
em que os elementos apresentam-se no sentido
de como devem ser executados.
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Fie.3.2.14 Desenhos da loja Schoecken

Arq. Erich Mendeisohn, 1926/1928

Desenhos que revelam a arquitetura como um
ser em constituiçã(o.
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FIG.3.2.15 Desenho do "Pavillon de Ia Presse"
Arq. Erich Mendelsohn, 1928

da llnhdy variando eni intensidadej
correspondendo a configuração da forma
arquitetônica como movimento.



:48

Uir-:

4'U' \

'. ♦
: i.

/

FIG.3.2.16 Croquis da Casa Columbus
Arq, Erich Mendelsohn, 1931

Estudo das variadas visòes do conjunto
arquitetônico.
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FIG.3.2.Í7 Desenhos do Centro Comunitário de Saint Paul
Arq, Erich Mendelsohn, 1950/1953

Os croquís de Mendelsohn fazem com que suas
obras sejam olhadas segundo seu ponto de
vista.
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CAPITULO 3.3
'  »

^DESENHO DA ARQUITETURA FUTURISTA j s
"Erija as construções maciças para a cidade futura
Que ela se eleve no céu livre dos aviadores,^'

(Paolo Buzzi)

A apreciação da denominada arquitetura futurista conduz
a um ponto de particular interesse no estudo do desenho como
signo da arquitetura: o estudo de uma arquitetura somente
conhecida através de suas prefiguraçües gráficas.

Deve-se, em principio, concordar com a opinilío de Zevi
(1) de que "o futurismo nào teve uma arquitetura" (2), mas
não se pode confundir a ineí-íisténcia de obras construídas
siQnificativas com a ausência de um projeto. As
prefiguraçòes gráficas incorporadas pelo movimento futurista
concorreram, na formação da arquitetura moderna, para o
desenvolvimento de uma nova problemática visual, para a
renovação dos programas, para a proposta de um ideário
^stilistico, para a definição de um relacionamento objetivo
da arquitetura com as técnicas de construção e, sobretudo,
inf 1 Lienc iaram a plasmação de um vocabulário e o
direcionamento de novas ocupações para a atividade do
arquiteto.

Do ponto de vista da arquitetura, o futurismo
caracteri20U—se pela absorção de um conjunto de desenhos e
de um programa elaborados, principalmente, por Antonio
Sant*Elia, na Itália, entre 1912 e 1914. Devido à sua
participação na 1" Guerra, Sant'Elia morreu em 1916,
bastante jovem, quando contava apenas com 28 anos de idadel
Tal fato implicou na impossibilidade de que suas propostas
arquitetônicas chegassem a se concretizar. Entretanto, o
conjunto gráfico literário que produziu foi incorporado pelo
grupo futurista e acabou tendo influências sobre toda a
arquitetura européia, devido ao efeito propagandistico de
que se revestiu o movimento, sob o comando de Marinetti.
Tanto sobre o programa elaborado, como sobre a pertinência
de SanfElia ao movimento futurista, há controvérsias (3);
entretanto, com relação à autoria e á clareza dos desenhos,
não há dúvida sobre sua paternidade.

O movimento futurista foi um movimento de agitação
cultural cuja amplitude pretendeu atingir todas as áreas da
produção artística. Em estrito senso, foi um movimento
italiano que se caracterizou, segundo definiu Argan, como "o
primeiro movimento que se pode chamar de vanguarda. Entenda-
se,r com esse termo, um movimento que investe um interesse
ideológico na arte, preparando e anunciando uma subversão
radical da cultura e até dos costumes sociais, negando em
bloco todo o passado e substituindo a pesquisa metódica por
uma ousada experimentação," (4)

As premissas dessa subversão artística foram enunciadas
através de diversos manifestos que fixaram as bases do

ft-^turista. Marinetti lança, em 1909, o manifesto
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literário de fundação do movimento; seguem-se os manifestos
da pintura futurista (19i0 - G. Baila, C-Carrá, U-Boccioni,
L.Russolo), o manifesto dos musicistas (1911 - B.Pratella),
o da escultura (1912 - U.Boccioni).

Em linhas gerais, o que há de comum entre esses
manifestos são as seguintes predisposições:

1. '^Destruir o culto ao passado., a obsessão pelo
êíntigo, o pedantismo e o formalismo acadêmico'' (5);

2- e>saltar a tecnologia, a máquina. Buscar a beleza da
velocidade;

3. dirigir a temática artistica para a cidade. A cidade
nova concebida como uma máquina em movimento;

4. reforçar a atitude original baseada na audácia, na
coragem e na rebelião como elementos essências na
transformação artística.

A existência doe vários manifestos divulgados e ainda,
quase sempre, complementados por manifestos técnicos
específicos (manifesto técnico da pintura, 1910; manifesto
técnico da másica, 1811, etc.), conduz á apreciação de que o
futurismo pretendeu-se um movimento mais amplo do que as
atividades que o compuseram. Tudo indica que o futurismo
formulou uma postura geral, mas não forneceu meios
específicos para as diversas manifestações que procurou
abarcar.

Ao afirmar, em 1909, que: "cantaremos as grandes
multid&es agitadas pelo trabalho pelo prazer ou pela
suble\/aç^o, cantaremos as marés multicores e polifúnicas das
revoluçbes nas capita is modernas, cantaremos os
estaleiros» ; as estações,..; as oficinas, f as
locomotivas,,,^ o vôo rasante dos avi&es,,," (6), fiarinetti
coloca a cidade industrial, a nova cidade e seu dinamismo
como temática central do movimento futurista. Essa temática,
nitidamente urbana e arquitetônica, é trabalhada com certa
maturidade na abordagem da poesia e da pintura, como revela
um dos quadros de Boccioni, "A estrada entra em casa"

(fig.3.3.1), de 1911. Entretanto, o posicionamento de fato

dos futuristas sobre a nova arquitetura e a nova cidade só

ocorrerá em 1914, através da elaboração do "Manifesto sobre

a arquitetura futurista" (7).
O texto do "Manifesto" foi a adaptação e ampliação,

segundo tudo leva a crer, realizada por Marinetti, do texto
"Messagio". Este, por sua vez, constituia-se num documento
explicativo sobre a arquitetura moderna, assinado por
SanfElia e relizado com a colaboraçãode Ugo Nébia.

O "Messagio" foi redigido para o catálogo da mostra de
desenhos do grupo "Nuove Tendenze", ao qual pertenciam Mario
Chiattone, Nébia e SanfElia. O texto e a mostra do
"Messagio" são de maio de 1914. O "Manifesto" surgiu em
julho, assinado por SanfElia, contendo algumas diferenças e
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acréscimos em relaçêto ao "Messagio".
A preocupação historigráfica sobre a autoria desses

textos, suas diferenças e a pertinência de SanfElia ao
movimento futurista, têm sido objeto de controvérsia. Essa
controvérsia gesta-se sobretudo quando da aproximação de um
grupo de artistas futuristas ao regime de Mussolini, pela
utilização propagand1 stica da capacidade visionária dos
desenhos de SanfElia como instrumento de valorização
patriótica, durante o fascismo. A propaganda visava exaltar
uma pretensa primazia italiana na vanguarda européia-

Ao contrário das dúvidas suscitadas pelas discussòes
sobre a autoria e a interpretação dos textos, a análise dos
desenhos de SanfElia pode, entretanto, cotejada com a do
texto do "Messagio", (sobre o qual não há dúvida a respeito
de concordância), possibilitar a identificação dos elementos
contidos na denominada arquitetura futurista.

O texto do "Messagio", elaborado em 1914, apresentou,
de forma bastante lúcida e inovadora, um conjunto de
proposiçòes que foram incorporadas á arquitetura moderna na
década de 20. Em resumo, apontou as seguintes idéias:

"O problema da arquitetura moderna não é dar um novo
arranjo és linhas^ nem é uma questão de encontrar novas
molduras, novas arquitraves para portas e janelas; nem de
substituir colunasf pilastras e medalhbes por cariétides,
vesp&es e sapos; nem questão de deixar uma fachada em tijolo
nú ou de cobri-la com pedra ou argamassa; em suma^ não tem
nada a ver com definir diferenças formalistas entre os novos
e os velhos edifícios. Nas, sim erguer a estrutura recém-
construida sobre um plano racional, colhendo todos os
benefícios da ciência e da tecnologia, decidindo
generosamente cada exigência de nossos hábitos e nossos
espíritos, rejeitando tudo que é pesado, grotesco e que nos
é  antipático {tradição, estilo, estética, proporção),
estabelecer novas formas, novas linhas, novas razfáes de
existência a partir puramente das condiçües especiais da
vida moderna, e sua proJeçSfo como valor estético em nossas
sensibilidades..

Nos parágrafos seguintes, o texto negava qualquer
possibilidade de continuidade histórica da arquitetura e
afirmava que, diante das exigências da vida moderna, a
arquitetura baseada na tradição tinha concluído seu ciclo de
existência, sendo necessário que se edificasse uma nova
doutrina a partir dos novos materiais e de sua tecnologia.

"...Qs cálculos de resistência dos materiais, o uso de
concreto armado e de ferro excluem a 'Arquitetura'' da
maneira como era compreendida no sentido clássico e
tradicional. Qs modernos materiais de estrutura e nossos
conceitos científ icos náa se prestam, em absoluto, és
disciplinas dos estilos históricos e séa a causa principal
do aspecto grotesco das construç&es da moda, onde vemos a
leveza e a orgulhosa esbeltez de vigas mestras, e a
delgadeza do concreto armado, dobrados na curva pesada do
arco, imitando a impassividade do mármore..."

As afirmativas seguiam-se indicando que a destinação, o
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uso e o significado do edificio e de sua escala também
tinham sido brutalmente modificados. O "Messagio" também
realizava a citação de alguns edificios que seriam temas da
cidade moderna.

"s.,Perdemos o senso do monumental, do maciço, do
estético, e enriquecemos nossas sensibilidades com um gosto
pelo leve e pelo prático, Néo nos sentimos mais como homens

de catedrais e antigos sal&es silenciosos, mas homens dos
grandes edifícios, estações ferroviárias, estradas
gigantescas, baías colossais, mercados cobertos, arcadas
brilhantes, áreas de reconstrução e salutares derrubadas de
favelas "

Na continuação do caráter visionário do texto, a tarefa
da arquitetura foi estendida a todo ambiente urbano. O
"Messagio" refletia que as novas modificações deveriam
abordar a cidade e o edificio como um fenômeno integrado.

"...Z>evemos inventar e reconstruir 'ex novo' nossa
cidade moderna como um imenso e tumultuado estaleiro, ativo,
móvel e em toda parte dinâmico, e o edifício moderno como
uma máquina gigantesca. Os eJev^adores não mais devem
esconder-se nos poços das escadas como vermes solitários,
mas as escadas - ora inúteis - devem ser abol idas, e os
elevadores devem apinhar as fachadas como serpentes de vidro
e ferro, casa de cimento, ferro e vidro, sem ornamentos
pintados ou talhados, rica somente na beleza inerente de
suas linhas e de sua forma., extraordinariamente rude em sua
simplicidade mecânica, tão grande quanto exigido pela
necessidade e não meramente tão grande quanto o permitem as
leis de zoneamento, deve erguer-se da beira de um abismo
tumultuosof a própria rua, que não mais estará imóvel como
um capacho ao nível das soleiras das portas, mas mergulhará
por vários andares terra adentro, reunindo o tráfego da
metrópole, ligado, para as transferências necessárias com
andaimes de metal e transportadoras de esteira de alta
velocidade,.

Em sua parte final, o "Messagio" condena a arquitetura
de estilo, a atitude de preservação. Do ponto de vista
formal, nega o uso de ''linhas perpendiculares e horizontais,
formas cúbicas e piramidais, estáticas, graves e opressoras
e absolutamente estranhas ás nossas sensibilidades mais
recentes."

E, finalmente, após declarar "que a nova arquitetura é
a  arquitetura do cálculo frio, da simplicidade e da
temeridade arrojada,, afirma que ",,,a verdadeira
arquitetura não é, por tudo isso, uma combinação árida de
praticidade e utilidade, mas permanece como arte, isto é,
como síntese e expressáo," (B)

Não se pode duvidar de que, para 1914, o texto do
"Messagio" contivesse com clareza vários dos princípios da
arquitetura moderna. Entretanto, sua versão original não foi
quase nunca conhecida. A versão produzida por Marinetti, que
se tornou o "Manifesto sobre a arquitetura futurista", foi o
ponto de referência mais comumente adotado para o
conhecimento dos propósitos do movimento.
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Na ausência de obras, a análise do texto do "Messagio",
transformado no "Manifesto" quando acrescido dos escritos
bombásticos de Marinetti, propiciou a exaltação da
arquitetura futurista como uma ruptura, como uma expressão
nova, como uma invenção original, interpretação que é muito
discutivel, como se verá pela leitura dos desenhos de
Sant'El ia.

Na discussão dos textos, afastou—se do objeto em
debate; no inventário buscado na descrição literária, as
palavras, como representação simbólica, acabam distanciando-
se mais dos referentes que as imagens desenhadas, Estas,
pelo seu aspecto icônico, apresentam-se muito mais próximas
ao objeto representado porque mais despidas das abstrações
da signagem simbólica, das barreiras das línguas e dos
povos.

Nesse modo de ver, a leitura dos elementos gráfico-
estruturais e semânticos dos desenhos deve constituir-se no
modo mais seguro para avaliar o significado e a extensão da
"arquitetura futurista", caracterizada por uma atividade sem
obras.

Uma análise dos desenhos, ao contrário de muitas apenas
baseadas nos textos, pode verificar o significado da
"arquitetura futurista", colocando a exaltação como
admiração e a pretendida invenção original como a correta
adequação visionária.

Por isso, no estudo dos desenhos de SanfElia, embora
observando-se a antecipação de seu projeto "futurista",
deve-se agir do mesmo modo que Banham (9) quando resgatou,
no texto do "Messagio", a continuidade e as possibilidades
de reavaliação de corpos mais antigos da doutrina
arquitetônica.

Assim, a exegese dos desenhos deve, em primeiro lugar,
investigar e resgatar seus átimos e o percurso das
transferências figurativas que poderiam ter sido utilizados
no procedimento inovador pretendido por SanfElia.

A transferência figurativa mais corriqueira é aquela
que ocorre dentro do grupo de artistas de um movimento;
entretanto, essa não parece ter sido a tônica entre a
arquitetura e o movimento geral do futurismo. Tal fato pode
ser verificado porque a absorção dos desenhos de SanfElia
foi efetivamente realizada pelo conjunto do movimento
futurista somente após realizada sua exposição. Assim, seria
difícil perscrutá-los sob a ótica de ação intentada de
transferência figurativa de elementos das obras pictóricas
já realizadas por outros, pelos artistas futuristas, como
Boccioni, Carrá ou Baila.

Num certo sentido, a pintura e a escultura futurista,
sobretudo as obras de Boccioni e Baila, lograram o
amadurecimento de uma linguagem. Essa linguagem foi descrita
com clareza, por Boccioni, no manifesto da escultura
futurista e encontra-se inscrita em várias obras pictóricas
conhecidas, como o "Desenvolvimento de uma garrafa no
espaço" (fig.3.3.2), realizada em 1912 por Boccioni, ou o
quadro "Automóvel correndo" (fig.3.3.3), executado por
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Baila, em 1913.
Segundo Boccioni;

se pode renovar, senSro
'em escultura, como em pintura, nSfo
procurando o Estilo do Movimento,

def initivo como síntese

deu como fragmentário ,
E esta sistematizaçèfo das
futurista, cujo fundamento
como construç;áo de massas

isto é, tornando sistemático e

aquilo que o impressionismo
acidental e portanto analItico,
vibrações produzirá a escultura

será arquitetônico, náo somente
fTias de modo que o bloco escultural tenha em si os elementos

arquitetônicos do ambiente escultural no qual vive
sujeito,,

Reviremos tudo, portanto, e proclamemos a absoluta
e completa aboliçáo da linha acabada e da estátua fechada.

Escancaremos a figura e fechemos nela o ambiente,,," (10)
Ao contrário do amadurecimento investigativo das artes

plásticas, os projetos de SanfElia náo vingaram o
"dinamismo arquitetônico" proposto. Qs desenhos de
SanfElia, e>;ceto pela incorporação da arquitetura ao
ambiente (do edifício com á cidade), não apresentam o
"estilo do movimento" de Boccioni ou a "abolição da linha
acabada" e a sugestão dos ritmos de Baila.

Os traços, nos projetos, limitam—se quase sempre á
função contorno e á texturas. A "sistematização das
vibrações" só ocorre quando as linhas de contorno dos
sólidos representados prolongam-se para além das quinas,
gerando uma noção de forma em constituição. Essa
característica pode ser observada, com maior ênfase, nos
desenhos de tratamento mais livre, como o da "Central
Elétrica" (fig.3.3.4) e o do "Estudo para uma fábrica"
( f ig .3.3. 5) .

A manifesta negação do uso de "linhas perpendiculares e
horizontais", como quer o "Messagio", ou de "linhas
acabadas" como quer Boccioni, não encontra profundas
convergências com as linhas existentes nos desenhos. Devem
ser excetuadas a preocupação com as linhas inclinadas,
encontradas nos "contrafortes" ou "gigantes" das estruturas
dos edifícios, e a temática da sequência, encontrada /nas
fugantes dos andares das varandas das casas escalonadas.'

As dificuldades do desenho de SanfElia, na direção de
uma arquitetura futurista, no sentido de uma transferência

figurativa dos elementos formulados pelas artes plásticas,
foram, além do pouco convívio com o movimento futurista,
devidas á sua morte precoce, conforme notou Zevi; "Faltou-
lhe tempo para transladar a ideologia (futurista) a uma
linguagem e sintonizar—se com o 'dinamismo plástico' de
Bocc ioni...

,,,Mas em arquitetura isto não poderia realizar-se além
de que por duas maneiras: uma e>!trinseca, com as caixas de
elevadores, visíveis na fachada ou com os 'tapis roulants'
da perspectiva de SanfElia, a outra inerente ao meio
expressivo, em chave simbólica ou de empatia físio—
psicológica," (11)

Nesse sentido, pode ser observado que a temática de
Sant Elia estava alinhada á tratada no movimento futurista

2^
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como um todo, mas que os elementos constituintes da

linguagem perceptivo-semiòtica de seus desenhos ainda nSlo
haviam alcançado a mesma estatura das proposiçCfes temático—
1iterárias•

Posto que as transferências figurativas n&o se
completam entre as manifestações do movimento futurista, a
investigaçKo iconológica deve ser procurada em alguns
aspectos ligados à formação de SanfElia, como a influência
de elementos derivados do "Art Noveau" vienense e alguns
estudos realizados na Academia de Brera. Essas influências

podem ser notadas numa de suas obras anteriores aos desenhos
da exposição do "Nuove Tendenze": o cemitério de flonza
(1912) (fig.3,3.6).

Alguns elementos da composição e da articulação
volumétrica presentes nesse desenho foram inspirados no
Maosoléu Faccanoni (fig.3.3.7), executado em 1907, obra de
Giuseppe Sommaruga, outro arquiteto que estudou em Brera e
que também desenvolveu um trabalho bastante apoiado na
arquitetura vienense. A transferência figurativa pode ser
notada na utilização de torres simétricas que encimam,
ladeiam e delimitam a distribuição dos volumes internos da
construção. Essas torres quase sempre estão presentes nos
desenhos de SanfElia, executando a mesma tarefa de
contraponto aos volumes internos.

A temática do ano 2.000 parece ter derivado de contatos
de Marinetti na França. O subtítulo da exposição realizada
pelo grupo "Nuove Tendenze" - "Milano L'Ano Due Mille" -

sugere contatos com o livro de Antoine Molim - "Paris, L'An
2.000" — editado em 1896, que se supõe ser do conhecimento
de Marinetti.

Do ponto de vista arquitetônico, Lampugnani (12) indica
uma nítida influência dos trabalhos de Henri Sauvage e
Charles Sarazin, principalmente sobre uma das concepções
mais destacadas de SanfElia - o edifício de andares

escalonados "Casa Gradinate" (fig.3.3.8), de 1914, cuja
natureza dinâmica foi certamente buscada no projeto do bloco
de apartamentos (fig.3.3.9), executado pelos arquitetos
entre 1909 e 1912, em Paris.

A temática de SanfElia foi também construída com base

em sua experiência pessoal. Durante parte de sua vida,
esteve empenhado no concurso para a Central Elétrica de
Milão, realizado durante 1912. A volumetria dos vertedouros,
as torres de transmissão e os fios e cabos elétricos,
característicos de uma central elétrica, estão quase sempre
presentes nos seus desenhos, utilizados como elementos
semânticos indicativos da era da máquina.

Deve-se acrescer que o tema da central elétrica como
fonte de energia, energia que outorga competência às
máquinas, foi, também dentro da literatura, objeto de
inúmeras referências, por parte de Marinetti.-

G tema da usina elétrica, a máquina das máquinas, é
central no futurismo. Associado á idéia de progresso e
desenvolvimento, esse tema, posteriormente á guerra, foi
amplamente discutido por parte da arquitetura moderna e

5^
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revelou se com bastante vigor nos planos de desenvolvimento
dos anos 20 na URSS e nos projetos da Tenessee Valley
Authority, realizados no E.Ü.A., entre 1933 e 1937,

grupo futurista em

a 1914, mas aparece
1914, no seu texto -

e  a sensibilidade

A antecipação de Marinetti e do
louvor à energia elétrica é anterior
como uma declaração de amor em março de
"□ esplendor geométrico e mecânico
numérica - Manifesto futurista" (13):

",,,/Vada é mais bonito quo uma grande- central elétrica
zumbindo, que contém a pressão hidréulica de uma cadeia de
montanhas e a força elétrica de um vasto horizonte^
sintetizados nos quadros de mármore de distribuição, hirtos
de registros, de teclados de comutadares luminosos." (14)

De uma forma simplificada, enquanto configuração
simbólica, pode-se interpretar que a "Usina de Energia" está
para o futurismo assim como a "Catedral" está para o
expressionismo.

As finalidades ilustrativas dos desenhos de Sant'Elia
podem ser verificadas numa análise de sua produção gráfica.
Seus desenhos são quase sempre perspectivas, não existindo
explicaçbes sobre as plantas, o planejamento das áreas, ou a
distribuição das funçòes. A visualização da forma exterior
da arquitetura predomina sobre qualquer outro ato projetual,
a imagem expfte mas não se explica como "uma estrutura recém—
construída sobre um plano racional, colhendo todo^ os
benefícios da tecnologia."

Devido ao caráter ilustrativo dos desenhos, a
preferência do plano de projeção recai sobre a utilização do
quadro inclinado, com os pontos de fuga das perpendiculares
não simétricos em relação ao observador. Nessa escolha pelo
desequilíbrio", SanfElia pretendeu, como nos desenhos de

Mendelsohn, ressaltar um certo dinamismo da forma
arquitetônica mesmo quando sua concepção era nitidamente
axial, como pode ser notado no desenho de "Estudo oara
Fábrica" (fig.3.3.5).

A posição do observador tende a ser baixa, quase sempre
no plano do solo. Essa colocação, também preferida por
Mendelsohn, tende a agigantar a arquitetura. Em primeiro
lugar, devido a altura zero do observador, essas duas
escolhas estruturais indicam uma dificuldade de atendimento,
no limites da imagem, dos pressupostos programáticos da
arquitetura futurista": os desenhos de uma arquitetura que

pretendeu suplantar "o senso do monumental" e combateu "as
formas cúbicas e piramidais que são estáticas, graves e
opressoras", acabaram por apresentar uma arquitetura na
escala do monumento. Em segundo lugar, embora utilizando-se
da angulação do plano de representação da perspectiva, não
se impossibilitou a leitura da axialidade da composição dos
vários projetos, fato que contraria a disposição de rejeitar
"tudo que é pesado, grotesco, e que nos é antipático
ltradiçe(a, estilo, estética, proporçãoj "

Em termos de estruturação, a do desenho "Stazione
Aeroplani" (fig.3.3,10) é diferente, com o observador no
alto e com o quadro perpendicular ao eixo dos edifícios. A

o
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razSo dessa escolha deve ter sido a de poder mostrar a pista
de pouso dos aviões atrás do edifício central - para isto,
nada melhor do que situar o observador no alto, na posição
de quem prepara a aterrizagem de uma aeronave.

Essa proposição arquitetônica do centro da cidade teve
repercussão entre os arquitetos progressistas: o campo de
pouso entre as torres da cidade de "Une Ville Contemporaine"
(1921-22) (fig.3,3.11) de Le Corbusier, repete a solução das
pistas de tráfego em vários níveis e o desmedido de pousar
aviões entre prédios.

Além dessas características estruturais, nos desenhos
de SanfElia podem ser notados alguns significados pelos
elementos que foram selecionados a apresentar.

A simples comparação com o desenho de Corbusier denota
uma dessas características — a quase inexistência de outros
objetos que não sejam a arquitetura, nas representações de
SanfElia. Em "Une Ville Contemporaine", Corbusier tenta
povoar a arquitetura com aviões, automóveis, figuras e
elementos de vegetação. Nos desenhos de SanfElia, quase
sempre, tudo desaparece. A arquitetura da máquina, do
movimento, dos elevadores nas fachadas, das pistas nos
vários niveis, encontra-se deserta.

A grande máquina arquitetônica, despovoada, expõe-se
por si mesma. Os novos materiais são apresentados através de
blocos maciços, quase sempre simétricos, desenvolvendo—se
para o alto, contra o céu, e para baixo, nas pistas
subterrâneas, através de uma paisagem cenográfica e árida.

Tudo indica que a arquitetura, no seu elogio á máquina,
prescinde não só da história, como da geografia.

No futurismo, o lugar da cidade máquina é a utopia de
si mesmo•

Não tem sentido a opinião de que os desenhos da
arquitetura futurista não continham outros elementos
semánticD-figurativos, por se constituirem de esboços de
execução sumária, realizados sem preocupações com
detalhamento. Uma simples comparação pode comprovar isto:
olhe-se o desenho da "Stazione Aeroplani" (fig.3.3.10), um
esboço realizado de modo sumário que, sem dCivida, serviu
como fonte para a perspectiva mais detalhada do projeto da
Estação Central da "Cittá Nuova" (fig.3.3.12). Na imagem do
esboço, as linhas delineadas á mão indicam volumes, luzes,
texturas e o contorno da arquitetura, mas também sugerem, em
pequenos traços, os aviões, os veículos nos vários níveis, e
em pequenos pontos, os pedestres. Na imagem mais detalhada,
o sinal traço, construído á instrumento, particulariza e
objetiva os pormenores da arquitetura, enfatiza a proposta
técnica da constituição material; entretanto, exclui, muito
mais que no croqui anterior, qualquer sugestão figurativa
não arquitetónica.

A ênfase dos desenhos está na nova arquitetura. A
demonstração de sua superação em relação à arquitetura do
passado é nítida na operação de enfatismo e exclusão
proposta pelos desenhos: nas imagens elaboradas não há uma
sequer referência ao passado ou o lugar, tudo é tábula rasa.

1:5
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Os desenhos explicitam a tese: "A arquitetura começa
novamentef forçosamente, do começo". Os desenhos de " 'ülano
L'Ano Due Mille" nascem num deserto arquitetônico; sobre ele
surgem "grandes edifi rios., estaçdes ferroviériaSf estradas^
giç ■■ tescas, baías colossais, mercados cobertos, arcadas
brilhantes, áreas de reconstrução e salutares derrubadas de-
favelas,"

A abordagem temática nSío foi a única responsável pela
disseminaçcíD da arquitetura futurista.

Os desenhos de SanfElia perduraram na prática
arquitetônica náo só pelas suas características visionárias,
mas pela habilidade representativa com que soube transmiti-

las.

üs desenhos, quando mais livres, sâ(o executados com uma
simplicidade de meios que tém o poder de comunicar, através
da variação da intensidade do sinal traço, proposições quase
abstratas da forma arquitetônica, como se fossem simples
exercícios didáticos (fig.3.3.13). Quando mais detalhados,
indicam, através de densidade e intensidade dos traços, as
características dos materiais utilizados. Essa brevidade
gráfica de exposição do ideário arquitetônico foi assimilada
por muitos arquitetos como uma possibilidade sintética de
representação de suas propostas.

Assim, a arquitetura futurista de SanfElia, que acabou
por ser apenas constituída por algumas imagens, revela as
possibilidades do desenho como signo da arquitetura.

Muitos projetos posteriores acabaram absorvendo suas
propostas, tais quais: os vãos em treliça metálica, as
paredes inclinadas, as vigorosas torres de base semi-
circulares, a retórica da vertical, os vários niveis de
circulação, etc.. Todas essas "realidades" estavam sugeridas
pela qualidade gráfica de seus desenhos.

Se a possibilidade da existência de uma "arquitetura
futurista" terminou com a morte de SanfElia em 1916, o
desenvolvimento de suas propostas permaneceu, até hoje,
porque foi objetivado por seus desenhos.

(T
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FIB.3.3.1 Pintura "A Estrada entra na casa", por
Umberto Boccioni, 1911

As imagens da cidade e de seu dinamismo
comparecem na estrutura espacial da pintura
futurista -
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FI6.3.3.2 Escultura "Desenvolvimento de uma garrafa no
espaço"» por Umberto Boccioni, 1912

A escultura futurista amadureceu o conceito
do "estilo do movimento".
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r

FIS.3.3. Pintura "Automóvel correndo", por Siacomo

Baila, 1913

A  sequância de movimentos de silhuetas levam

à  "abolição da linha acabada", como nos
ritmos dessa pintura.
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FIG.3.3.4 Desenho "Central Elétrica"
Arq. Antonio SanfElia, 1914

A central elétrica, como fonte de energia, é
um tema central no futurismo.
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FIG.3.3.5 Desenho "Estudo para uma fábrica"
Arq. Antonio SanfEliâp 1913

A linha contorno ultrapassa as quinas gerando
uma noçáo de forma em constituição.
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FI6-3.3.6 Projeto do cemitério de Monza
Arq. Antonio SanfElia, 1912

Elementos da arquitetura vienense e
composiçcfo axial com torres laterais
caracterizam as influências recebidas
Sant'El ia.
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FIG.3.3.7 Foto do Mausoléu Faccanoni
Arq. Giuseppe Sommaruga, 1907

Arquitetura que influenciou
compositivas de SanfElia.
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FIG.3.3.8 "Casa gradinate"
Arq. Antonio SanfElia, 1914

Edifícios de andaimes escalonados e luminoso
no topo buscando apresentar o dinamismo
urbano do edifício.
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FIG.3.3.9 Projeto de residências escalonadas

Arq. Henri Savage e Charles Sarazin, 1909

A mesma concepção de escalonamento projetada
em Paris.
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FIG.3.3.10 "Stazioni Aeroplani"
Arq • Antonio SanfElia, 1912

Desenho paradigmático onde a estaçKo aparece,
no centro da cidade, sobre vários níveis de
vias de circulaçáo.
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A visSo do centro da cidade como cruzamento
de vias e campo de pouso do futurismo
comparece na visão de Corbusier,
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FIG.3.3.12 Estaçcío Central de "Cittá Nuova"
Arq. Antonio SanfElia, 1914

Desenho detalhado da estação enfatizando as
construç&es metálicas.
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FIG.3.3.13 Croquis de edifícios de "Cittá Nuova"

Arq. Antonio SanfElia, 1913

Os croquis de confecção simples didatizam a
possibilidade de expressões sintéticas da
arquitetura.
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CAPITULO 3.4

D DESENHO DE ARQUITETURA NEOPLASTICISTA

A  c on t r í buiç c(o dci arquitetura neopiasticista "foi
significativa para a constituição do vocabulário e da
sintaxe da arquitetura do século XX.

Entretanto, coído ocorreu e/n todos os /novi/nentos de
vanguarda do inicio do século, a existência de poucas obras
construídas acabou colaborando para que os desenhos
produzidos tivessem uma tarefa fundamental na disseminação
das propostas e dos programas neoplasticistas.

□ neoplasticismo foi um movimento artistico que teve
seu surgimento datado de 1917, na Holanda, com a criação da
revista "De Stijl". A maior parte dos autores (1) costuma
classificar o movimento em duas fases: a primeira, interna á
Holanda, entre 1917 e 1921; a segunda, internacional,
situada entre 1922 e 1928.

Essas fases ligam-se a algumas alteraçftes dos
propósitos do movimento e correspondem, também, ás mudanças
do grupo de artistas colaboradores da revista. Na primeira
fase, excetuando-se o húngaro Vilmos Huszar, estão
presentes, no grupo de colaboradores, apenas artistas
holandeses. Essa fase caracteriza-se pela conjunção de
esforços na formação e reivindicação das posições e dos
propósitos artisticoB do grupo. Na segunda, participam da
revista artistas de vários países. Nessa fase, a revista vai
caracterizar—se por um projeto mais amplo, que intenciona
alargar as bases da "De Stijl" e abrigar grande parte do
conjunto dos artistas da vanguarda internacional.

A essas duas fases também correspondem, como será
notado, algumas diferenças nas relações entre desenho e
arquitetura dentro da produção cultural neoplasticista.

A produção artística do movimento, principalmente na
sua fase holandesa, deve-se, primordialmente, às imagens
especulativas geradas pelo pintor Piet Mondrian. Durante a
segunda década do século, sua produção visual e teórica
propiciou o desenvolvimento de um processo de abstração na
pintura, que se caracterizou pela absorção da experiência do
cubismo, dirigindo—a para um terreno puramente geométrico e
não figurativo.

O  resultado dos primeiros quadros pós-cubistas de
Mondrian consistiu de uma operação de redução da pintura a
um jogo de poucos elementos de caráter geométrico, dentro de
uma atitude de depuração não figurativa. Esse resultado foi
colhido após seu retorno á Holanda, vindo de Paris, onde
acompanhava de perto o trabalho dos cubistas.

Durante a guerra, entre 1914 e 1916, Mondrian residiu
em Loven, Holanda, onde acabou isolando—se relativamente do
circuito parisiense e tomou contato com o matemático M.H.
Schoenmaekers. A influência formativa do matemático
desempenhou um papel importante no seu processo de abstração
pictórica e, também, no de outros artistas holandeses que
conviveram no mesmo momento, como Bart van der Leck.
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SchoenmaeKers foi j inclusive^ o autor do terfiio "niswe
beelding" (neoplasticismo), que veio, posteriormente, a
designar o conjunto do movimento cultural.

O  relativo isolamento de liondrian e as idéias
neoplatônicas de Schoenmaeckers propiciaram que, em pouco
tempo, fosse desenvolvido um corpo de princípios simples e
determinantes na sucesscío de mudanças rumo à abstração
pictórica. Derivam do matemático e de sua visêfo cósmica o
conceito de restrição è proliferação dos elementos gráficos
e  o principio de limitação na utilização das cores.
Shoenmaeckers já escrevia, em 1915: "fiis três cores
principsis são, essBnc:ialmente, o amareJo., o az"uj e o
vermelho. S^o as únicas cores e>i istentes.. .O amareio é o
movimento do raio ( vertical ) O azuJ é a cor de contraste
com o amarelo (firmamento horizontal)... o v-ermeJbo é o
acoplamento do amarelo e do azul Os dois contrários
fundamentaisf completos. que dáo vida á nossa terra e a tudo
que nela existe, sãoí a linha horizontal de energia, que é o
curso da terra em torno do soJ_, e o movimento vertical,
profundamente espacial, dos raios que se originam no centro
do sol {2)

A  operação efetuada por Mondrian no encontro da
abstração geométrica e no desligamento da pintura figurativa
pode ser, visualmente, avaliada numa sucessão temporal de
alguns de seus trabalhos - desde a figura da "Arvore
Prateada" (fig.3-4,1), de 1911, à da "Macieira em Flôr"
(fig.3-4-2), de 1912; passando á temática da arquitetura,
com o desenho "Composição em Azul, Cinzento e Rosa"
(fig.3-4-3), de 1913, à "Fachada de Igreja" (torre de
Domburg) (fig,3.4-4), de 1914; finalizando com a completa
abstração em "Composição" (fig.3-4.5), de 1916.

O desenvolvimento de Mondrian, entretanto, não está
isolado do de outros artistas holandeses do mesmo período, A
reunião desses artistas, na busca de uma convergência de
propósitos, deve-se a Theo van Doesbourg, que irá coordenar
e fundar a revista "De Stijl" ("O estilo"), destinada a
conter e divulgar os trabalhos e as realizações desse grupo
de artistas holandeses, até então isolados entre si, e da
vanguarda européia, colocando-os em relação a um projeto
cultural mais amplo-

"De Stijl", sob a direção de van Doesburg, vai contar
com a participação de Mondrian e de Gerrit Rietveld, duas
das figuras chaves das proposições neo-plasticistas. Al^m
deles, inicialmente, participaram da revista os pintores B.
van der Leck, G. Vantorgerloo e V. Huszar, os arquitetos
J-J-P- Oud, R- Van't Hoff, J, Wills e o poeta Antony Kok.
Todos esses artistas, embora estivessem realizando trabalhos
próximos ou convergentes com a postura da revista, iriam,

poucos, separando—se de sua linha principal, e
dirigindo-se a outros caminhos e ocupações.

A revista "De Stijl" será o documento guia, o meio de
divulgação e de conhecimento dos percursos do neo-
plasticismo. Sua importância é tão significativa que os
historiadores costumam circunscrever o neoplasticismo A vida
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da "De Stijl" e datar a existência do movimento entre 1917 e
1928, respectivamente ano da primeira edição e ano da
suspensão das atividades da revista.

A  própria divisão do movimento, em duas fases,
corresponde è mudança do formato da revista, ocorrida em
1921, quando passou de um formato alto de bolso para um
formato mais largo. Esse novo formato, que permaneceu até
1928, possibilitou a melhor reprodução de obras de arte e a
edição de textos mais extensos. Posteriormente, em 1932,
houve uma última edição da "De Stjil", que foi dedicada a
van Doesburg, morto em 1931. Esta edição póstuma foi
dirigida por Nelly van Doesbourg.

D estudo da formulação da arquitetura neoplasticista
tem finalidades amplamente interessantes para fins de
registro das relaç&es entre desenho e arquitetura- Essas
relaçbes estendem—se aos problemas gerados pelo processo de
transmissão e elaboração de informaçdes visuais entre a
realidade tridimensional e a linguagem bidimensional da
pintura, entre esta e a tridimensional idade da arquitetura,
e entre esta última, a bidimensional idade de sua
representação gráfica e a pura bidimensional idade da pintura
neoplasticista.

Esses problemas tornaram-se prementes por volta da
passagem da fase holandesa do movimento para a
internacional. Nesse momento, a pintura neoplástica já havia
alcançado um nivel elevado de amadurecimento do seu
repertório e da sua sintaxe, enquanto a arquitetura
stijliana ainda não havia concebido nenhuma obra
incisivamente canônica.

Embora a formação do grupo inicial da revista
contivesse vários arquitetos, a formulação de uma
arquitetura neoplasticista demorou a concretizar-se. Os
projetos da maior parte do grupo, como o da casa Henny
ífig.3.4,6), de VanfHoff, executado em 1916, estavam
marcadamente influenciados pela arquitetura wrightiana. Essa
influência deveu-se á obra de H.P.Berlage e ao conhecimento
dos trabalhos de Wright.

No caso de VanfHoff, deveu-se inclusive ao fato dele
ter trabalhado para Wright durante 1913, nos Estados Unidos.
A casa Henny é caracterizada pelo uso do telhado plano e
pela preocupação em desenvolver, em sua volumetria e na
distribuição de suas paredes, uma geometria abstrata.
Constitui-se numa aplicação do vocabulário wrightiano na
tentativa de marcar ligeiramente a independência de cada um
dos elementos (planos, verticais e horizontais), que gerou
um conjunto arquitetônico indefinido, situado numa
configuração entre neo-wrightiana e protoneoplasticista.

Na realidade, por força do desenvolvimento da pintura,
os esforços da arquitetura neoplasticista, na primeira fase
do movimento, estiveram muito mais afeitos á aplicação de
motivos bidimensionais sobre as obras de arquitetura do que
dirigidos à obtenção das formas tridimensionais, São
caracteristicas desse periodo as colaborações (3) de Van
Doesbourg no planejamento dos pisos para a residência "De
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Vonk" Cfig.3.4.7 e fig.3.4.8), projetada pelo arquiteto
J.J.P. Oud em 1917, e no desenho dos vitrais da residência
"De Lange" (fig.3.4.9 e fig.3.4.10), projetada pelo
arquiteto Jan Wills. Uma simples comparação entre a
linguagem da arquitetura e a dos elementos bidimensionais
nela aplicados indica, com clareza, a magnitude da diferença
de desenvolvimento do vocabulário e da sinta>íe atingida
entre as duas manifestações visuais daquele periodo.

Essa defasagem de desenvolvimento entre as linguagens

bi e tridimensionais deve ser notada com interesse, porque,

de certo modo, foi a arquitetura que informou, inicialmente,
a configuração da linguagem pictórica do neoplasticismo.

Se é possível entender a pintura de Mondrian dentro de
algum sentido mimético, este deve ser o da realização, num
alto grau de abstração da arquitetura. Não é por acaso que
sua temática entre 1912 e 1914 foi abandonando cada vez mais

o assunto "natura1ista" e utilizando cada vez mais o assunto
"arquitetônico". Na etapa que precedeu è abstração
figurativa são encontrados diversos motivos "arquitetônicos"
na obra de Mondrian: o desenho da "Fachada da Igreja"
(fig.3.4.4) e a pintura "Composição em Azul, Cinzento e
Rosa" (fig.3.4.3) pertencem a essa fase, que corresponde a
uma série de estudos frontais de fachadas. E na temática

arquitetônica, através das características geométricas de
paisagem Já ordenada, que o pintor pôde buscar motivos para
combinar uma série de horizontais e verticais. De fato, numa
realização pictórica que tem como objeto uma "natureza" Já
construída pela lógica, torna-se mais simples observar as
formas abstraídas de seus aspectos peculiares. Essa prática,
aliada a uma representação analítica dos elementos de
arquitetura, proporcionou a Mondrian a definição de uma
estrutura matemática cada vez mais auto-suficiente e mais

capacitada a gerar uma lógica pictórico-geométrica, lógica
essa que se habilitou a ocupar a superfície de todo o
quadro.

Através desse procedimento, Mondrian distanciou seu

objetivo do das operações pictóricas cubistas, onde o
objeto, mesmo fracionado, recortado, dissecado e
multiplicado, ainda era o centro da representação. No

desenvolvimento da lógica abstrata geométrica, o quadro
acabou por ser uma "arquitetura bidimensional"; desapareceu
a representação do objeto natural tridimensional e surgiu,
num processo irreversível de abstração e de concepção, a
pintura como a criação de uma superfície pictórica em duas
dimensões.

Terminada esta tarefa, a primeira parte da operação

neoplasticista, correspondente á transposição da realidade
tridimensional para a abstração bidimensional, Já estava
efetuada pela pintura. A pintura passou a ser um
entendimento "arquitetônico" da tela e dirigiu—se à criação
de uma "natureza" onde só existiam elementos de harmonia e

ordem racional bastante definidos e onde se eliminavam todas

as "arbitrariedades" figurativas.
Em termos visuais isso significou um ponto de partida
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comum a todo movimento neoplasticista: o principio de
abstração geométrica absoluta com a eliminação de qualquer
referência ao formato irregular dos objetos da natureza.
Esse principio, entretanto, apenas mostra o resultado do
modo de agir dos artistas do "De Stijl" - não indaga seus
fundamentos, nem as razòes da concepção de suas açòes.

Ao tratar de compreender o processo de abstração nas
artes proporcionado pelo grupo "De Stijl", Hans L.C, Jaffé
(4) aponta algumas referências:

a primeira é de origem de contaminação figurativa e
deveu—se ã valorização da imagem geométrica identificada
como processo de invenção e pensamento humano. Essa imagem,
nos paises bai>!Os, originou-se da necessidade de domínio de
natureza, cuja conseqüência é a existência de uma paisagem
geométrica de áreas retangulares e campos retilineos. A
abstração geométrica reflete a imagem da natureza dominada
pela raciona1 idade da cultura, que se tornou a base da
existência da sociedade holandesa.

A segunda razão do processo de abstração refere-se ao
tratamento dado aos valores figurativos na cultura dos
paises baixos e tem origem no purismo artístico que derivou
da orientação da teologia puritana do calvinismo e de sua
iconoclasta proibição de representar as imagens de culto. A
arquitetura e o ambiente das igrejas calvinistas continham
uma atmosfera de purismo e despojamento racional.

A terceira, de ordem filosófica, caracterizou-se pela
influência de Spinoza, que elegeu o método geométrico de
apresentação como aquele que poderia liberar seus argumentos
de qualquer interpretação, casuística ou arbitrária.

Segundo Jaffé, a operação dos artistas do "De Stijl",
informados pelos valores de sua paisagem e de sua cultura,
não foi outra senão a de buscar encontrar uma lógica
superior à das formas existentes nos objetos. Seu objetivo
foi o de revelar uma harmonia, uma ordem universal, uma lei
acima das variaçóes que a natureza pode oferecer. Uma ordem
superior, onde as variações observadas na natureza pudessem
ocorrer dentro das regras por ela própria forjadas.

Assim se expressou Jaffé: "Os valores universais e a
harmonia absoluta foram o objetivo cfa obra stij il iana, Para
alcançar esta meta era necessária uma purificação absoluta
da vocabulário e da gramática das artes,,,P abstraçáo
proporcionava uma liberdade em relaçáo á realidade exterior
e a 1 imitação dos meios de expressáo servia para excluir,
por seu caráter elementar, as tendências
individualistas,,.Foi um passo decisivo para uma 'autêntica
visão da real idade', Um passo que se julgou necessário e
congruente com uma história da arte que estava passando
gradualmente da representação das coisas á plasmaç^o das
leis essenciais da criação, Pssim, as artes deixavam de
estar subordinadas a qualquer outro campo de atividade
criadora e se convertiam, como a ciência, a reiigiè. , ou a
filosofia, num caminho para chegar a verdade universal com
estrita objetividade," (5)

Tudo indica r •? os procedimentos dos pintores
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neop]asticistas, em relação à sua concepção de arte como
revelação de harmonia para a vida, tiveram como uma de suas
bases e objetivos a arquitetura, ou seja, o ambiente
ordenado pelo homem. Entretanto, tendo desenvolvido a
pintura em seu formato bidimensional abstrato, não mais se
utilizando do plano como representação do espaço, não foram
tão prontamente capazes de resolver no desenho, como matriz
arquitetônica, as "regras" que haviam obtido na pintura-

Essas dificuldades podem ser verificadas em outros
trabalhos realizados por J.J.P.Oud, posteriores aos da
residência "De Vonk". Oud foi o arquiteto mais significativo
da fase holandesa do grupo, tendo-se vinculado ao "De Stijl"
eíTi 1917. De inicio, esteve mais próximo ao grupo; aos
poucos, entretanto,seu trabalho trilhou uma linha peculiar.
Durante os anos em que conviveu com o movimento, nunca
chegou de fato a aderir às teses neoplasticistas. Conforme
informou Frampton: "Impregnado pela tradição da construçdío
em tijoio na Holanda, na versão qt<e havia elaborado
H.P.Berlage e, ainda que soubesse que era eminente uma
ruptura estilistica, Oud não só resistiu à influência das
'Prairie Style' em sua forma mais pura, como também negou-se
a avançar pelo caminho da abstraçêfo neoplasticista. Isto
pode ser comprovado claramente em seu conjunto de casas
enfileiradas do Strandboulevard, de 1917, que foi publicado
no primeiro nómero de 'De Stijl', s' sem dúvida este
tradicional ismo que dá um ar pouco convincente á obra
claramente neoplástica de Oud, por muito que sua posição
teórica estivesse influenciada pelo pensamento e pela obra
de Uright," (6). Numa tendência de abstração stijliana, no
desenho de Oud (fig.3.4.11) podem ser notadas uma
preocupação de depuração dos recursos gráficos e uma
representação dos corpos e dos elementos arquitetônicos como
figuras geométricas simples. A composição, entretanto, longe
das experiências dos pintores stijlianos da mesma época,
ainda é axial e baseada em simetrias repetidas. Para
comprovar esse tradicionalismo, basta comparar a fachada das
casas de Oud de 1917 com a "Composição" de liondrian, de 1916
(fig.3.4.5) .

As obras tridimensionais mais significativas da fase
holandesa do "De Stijl" não foram de arquitetura, mas de
mobiliário. São os trabalhos realizados por Gerrit Rietveld,
como a paradigmática "Cadeira Vermelho e Azul" (fig,3,4.12)
que foi construída em 1917 e pintada alguns anos depois. *

A  cadeira foi realmente a primeira manifestação
coerente da estética neoplástica em três dimensões. Seus
componentes estão discriminados, reduzidos a seus aspectos
geométricos mais "essenciais" - um plano corresponde ao
"sentar", outro corresponde ao "encostar", dois prismas
apresentam-se para apoiar os braços. Todos elementos são
componentes individualizados, apoiados numa estrutura de
varas prismáticas simples que desempenham a função de
sustentação. Cada uma das peças apresenta-se em seu lugar no
espaço, com sua autonomia, e com sua condição de pureza
geométrica inviolada.
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D  procedimento inovador de Rietveld foi relativo,
porque mesmo seguindo uma linha de pesquisa peculiar, também
sofreu a influência do projeto de mobiliário de Wright, cuja
obra conheceu por parte de VanfHoff.

A formulação de uma obra tridimensional de linguagem
neoplasticista parece ter dispensado o desenho como
principal meio de representaçêío. Os trabalhos de Rietveld,
baseados na sua experiência de produtos de mobiliário,
denotam, pelas características de oficio de marceneiro, uma
preferência pelo desenvolvimento de projeto através da
execução de modelos em vez de pela realização de desenhos.

Na realidade, a dificuldade da linguagem neo
plasticista da pintura em tornar-se linguagem plástica da
arquitetura adveio de duas raz&es: uma de ordem conceituai e
outra de ordem operativa.

A razão conceituai deve—se muito à resistência de
Mondrian na aceitação de um retorno á tridimensional idade
que, a muito custo, havia pictórica e conceitualmente
superado.

Mondrian advogava a criação de um ambiente
arquitetônico entendido como o da multiplicidade de
superfícies planas, em oposição á atitude tradicionalista
que o compreende como a articulação de volumes
tridimensionais. Para Mondrian, essa visão da arquitetura
correspondia a uma extensão da pintura naturalista e, por
conseqüência, do sistema de perspectiva renascentista. Num
artigo sobre a realização do neoplasticismo na arquitetura,
publicado em 1922 na revista "De Stijl", Mondrian, após
condenar a visão da perspectiva cônica, como sendo algo do
passado, afirmou:

nova víB^o — mesmo antes do neoplststicismo — não
procede de nenhum ponto de vista fixos ela tem seu ponto de
vista em todo lugar e não é 1 imitada por nenhum deles. Ela
não está definida por espaço ou tempo (de acordo com a
teoria da relatividade). Na prática ela toma seu ponto de
vista diante do plano (a mais elevada possibilidade de
intensificação plástica).'' (7)

Mondrian, que havia reduzido a pintura à composição
plana, tentou entender conceitualmente o ambiente
arquitetônico como uma percepção única e intelectualizada
das várias vistas que o observador pode ter "diante dos
planos". Assim, afirmou: "uma sala, também, pode ser vista
com um único olhar. relativamente como é. Lembre~ses nossa
visão interior é diferente de nossa percepção sensorial. Nós
examinamos a saJa com nossos olhos e, depois, nós
construímos uma imagem internaf gue nos permite ver os
vários planos examinados como um único plano." (8)

A  visão conceituai de Mondrian concorreu para
^ ̂ ̂ ̂ ^ o desenvolvimento de um desenho que
possibilitasse o advento de uma arquitetura neoplástica por
via de sua representação. De uma outra forma, a visão de
Mondrian consistia no desenvolvimento da plástica da
composição plana como elemento fundamentei para a
configuração dos interiores coloridos e também da
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arquitetura propriamente dita. Para ele, o plano nSo é o
lugar da representação do tridimensional e o volume não ê a
característica intrínseca da arquitetura. Ou seja, tanto
arquitetura como pintura deviam ser entendidas como
"composiç&es planas".

A razão de ordem prática deve-se aos procedimentos de
ação utilizados pelos artistas para obtenção de um ambiente
neopiasticista. Esses procedimentos derivam da estratégia
colaborativa e do modo de representação.

A  estratégia colaborativa surgiu de uma prática
associativa adotada pelos artistas, que se caracterizou pela
divisão entre o trabalho do arquiteto (concebedor do espaço)
e o dos pintores (concebedores dos elementos planos e
coloridos a serem dispostos nas superfícies propostas).
Assim podem ser entendidas as colaborações entre van
Doesbourg e J.J.P.Oud (fig.3.4.7 e fig,3.4.8) e J. Wills
ífig.3.4.9 e fig.3.4.10).

Essa estratégia colaborativa, cujo mérito está em
permitir a agregação de esforços frente ao objetivo de
criação de um ambiente global, tende a estabelecer uma
divisão entre a concepção do espaço e a aplicação da pintura
em seus planos constituintes. Essa atitude dificultou aos
arquitetos o acesso á linguagem neopiasticista elaborada
pelos pintores e, portanto, dificultou sua realização
tridimensiona1. Doutro modo,visto que aos pintores caberia
fazer arquitetura através da atuação das cores, utilizando-
se do repertório objetivado por "De Stijl", acabou
reforçando a idéia da arquitetura como uma composição plana.

Dessa forma, o modo de representação dos arquitetos não
foi atingido pelos objetivos do grupo, e o dos pintores
continuou sendo o de trabalhar cada parede, cada painel
arquitetônico como um quadro dentro dos limites de sua bi
dimensional idade.

As representações do desenho de van Doesbourg
(fig.3.4.8 e fig.3.4.7) revelam essa atitude. Ela também
pode ser notada em um grande número de trabalhos, como os
desenhos para interiores de Bart van der Leck (fig.3.4.13) ,
realizados para a casa "Kroller Mueller", em 1916/17, ou os
desenhos de Vilmos Huszar para o dormitório da residência
"Bruynzeel" ( fig.3.4.14 ) , em 1918.

Nesses desenhos, a arquitetura retorna á
bidimensionalidade pelo rebatimento dos planos. Esse modo de
representar, embora contendo o convívio de todas as
superfícies do ambiente, tende a fazer pensar cada face do
ambiente como uma unidade individua1izada, fazendo o uso de
cada vista frontal como uma composição plana em si mesma.

Por estas razões de ordem conceituai e de procedimento
operativo, na primeira fase do movimento neopiasticista, a
arquitetura e seu desenho não conseguiram estabelecer nem
criar obras de qualidade paradigmática como haviam feito
Mondrian na pintura e Rietveld no mobiliário.

A segunda fase do "De Stijl" irá se caracterizar pelo
esforço de van Doesbourg em transitar pelos movimentos da
vanguarda internacional, buscando ampliar a
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representatividade da revista "De Stijl". De certa forma, a
revista havia esgotado sua tarefa doméstica; dos
coiadoradores iniciais, somente van Doesbourg permanecia -
os arquitetos VanfHoff, Wills e Oud haviam saido, enquanto
que Mondrian, estabelecido após a guerra em Paris, desde
1919 nclo era mais um colaborador efetivo.

O esforço de van Doesbourg em relaçêío â arquitetura
será D de libertar o projeto neoplasticista da influência
wrightiana e desenvolver um conjunto de formulaçòes mais
próximo ao da vanguarda européia, que após a guerra se havia
desenvolvido o bastante. Em seu périplo europeu, van
Doesbourg visita os centros de arte progressista da
Alemanha, bem como Praga, Paris e outras cidades,
estabelecendo contato com a maior parte dos artistas e
arquitetos engajados nas atividades culturais cujas idéias
fossem relativamente próximas ás suas.

O seu trabalho encontrará uma fase de desenvolvimento

durante 1922/23, anos em que, além de publicar vários
trabalhos, se depara com o trabalho de El Lissitsky, tomando
contato com a "arte construtivista russa".

Essa abertura da "De Stijl" e o conseqüente trânsito
das idéias entre as vanguardas vâo proporcionar um avanço
substancial à formulaçáo da arquitetura neoplasticista e
permitir sua conjugação com o vocabulário da arquitetura
moderna.

Em termos de transferência figurativa, van Doesbourg
vai poder apreciar, via Lissitsky, a configuração dos
trabalhos e a formulação dos conceitos elementaristas da
vanguarda russa. As propriedades do construtivismo, vistas
como práticas estéticas, permitiram aproximar o encontro da
tridimensionalidade que faltava ao trabalho neoplasticista.

"Seja quai for o débito inicial da idéia elementarista

para com a tradiçê(o acadêmica, parecB que a palavra
'elementos' estava sendo usada num sentido mais ou menos
elementarista, por Nalevitch, em 1915, quando ele idealizou
suas pinturas suprematistas como sendo compostas por
'elementos suprematistas fundamentais' ~ as formas
geométricas simples, que sâo as unidades básicas de sua
composição. Sob esse aspecto, ele pode parecer muito pró>:imo
a Guadet; em suas esculturas, porém, e no desenvolvimento da
tradiçáo elementarista em geral, um elemento é apenas uma
parte estrutural de qualquer volume que realmente marca a
compos içáo, e geralmente restringe-se em si mesmo a uma
simples forma retangular," (09)

Além da clareza das definiçbes elementaristas, van
Doesbourg também vai tomar contato com o conceito de

"Proun", criado por Lissitsky. "Proun" é a palavra que, em
russo, significa "objeto" - porém, na concepção de
Lissitsky, esta palavra assume um conjunto de outros
significados mais abrangentes.

"Proun", para Lissitsky, é uma espécie de modelo, um
protótipo estético que tem como função guiar a criação de
uma obra de arte ambiental, uma "Besantkunstwerk". Nos
vários trabalhos que realizou, como o "Proun - PIE"
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(fig.3.4.15) de 1921, e o "Proun ~ Especial" (fig.3.4.16) de
d  âbstrdÇoío é demonstrada no sentido de uma

manipulação do espaço, no uso das linhas inclinadas, na
sugestão axonométrica da tridimensionalidade; uma abstração
que, num certo sentido, está bem ao contrário da concepção
plana de Mondrian.

A  obra plástica de van Doesbourg irá sofrer
ffíodif icaçbes durante esse período de influências
internacionais. A principal destas será a introduçáo de um
elemento pictórico: a utilização da linha diagonal. Os
primeiros trabalhos com essa característica são realizados
em 1923/24, como a "Contracomposição V" (ver fÍQ.3.4,15).

A utilização da linha diagonal, na composição plana,
não era novidade nas experiências neoplasticistas, mas havia
sido abolida pelo rigoroso discurso pictórico de Mondrian. A
retomada desse elemento gráfico provocou, inclusive, uma
polêmica entre Mondrian e van Doesbourg.

Alêm da contaminação elementarista, contribuiu para a
introdução da diagonal, no repertório neoplasticista, a
necessidade de realização da representação da arquitetura.
Durante 1923, van Doesbourg realizou vários trabalhos para a
exposição da arquitetura "De Stijl", na galeria "L'Effort
Moderne", de Leonce Rosemberg, em Paris. No mesmo ano,
realizou, em colaboração com Cornelius van Eesteren, o
projeto da própria residência Rosemberg.

A produção dos elementos para a exposição gerou a
necessidade da realização de representaçóes da arquitetura
idealizada pelo movimento. São expostos, em L"Effort
Moderne", desenhos e maquetes de van Eesteren e van
Doesbourg, uma maquete de Rietveld, projetos de aplicaçòes
de cores em interiores de Huszar, além das obras de Qud e
Wills.

A elaboração do projeto da residência Rosemberg também
obrigou á formulação de representações da arquitetura
neoplasticista. Theo van Doesbourg, após procurar um
arquiteto mais experiente do grupo para colaborar, acabou
resignando-se frente á aceitação por parte de van Eesteren,|
arquiteto jovem e de origem acadêmica (Prix de Rome de 1921) 1
que havia conhecido em Weimar no ano de 1922. Van Eestereen,
surpreendentemente, acabou por realizar uma colaboração
tí®cisiva na formulação dos desenhos de arquitetura
stij1ianos.

Desse período de produção datam a transformação da
tação arquitetônica e a formulação dos desenhos

paradigmáticos do movimento neoplasticista. O conjunto de
desenhos do projeto para uma casa estódio (fig,3.4.17),
realizados por van Eesteren e van Doesbourg entre 1922 e
1923, são exemplares dessa atitude.

Na colaboração com van Eesteren, van Doesbourg vai
formular uma representação plástico-anal1tica da
arquitetura. Essa representação realiza-se através de um
conjunto de planos distribuidos no espaço, construídos por
linhas de diferentes espessuras que lhes reforçam a situação
espacial. Os planos, quando pintados, indicam superfícies e
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posiç&es pelas quais a arquitetura nunca pode ser fechada em
volumes perfeitamente definidos.

No desenho da casa estúdio, a defirdçcío dos espaços
está realizada pela utilizaçáo de marcos estruturais
formados por planos que sáo distinguidos por cores, formatos
e dimensões diferentes. A representação da arquitetura, já
quase abstrata, ainda submete-se a algumas referências
figurativas, como a moldura das janelas, as marquises, as
escadas, etc..

Nos trabalhos subsequentes, como os da residência
Rosemberg e os desenhos realizados para uma "análise da
arquitetura de uma residência particular" (fig.3.4.18), a
representação da arquitetura neoplástica encontra sua
manifestação arquetípica.

A arquitetura ê tratada como um espaço continuo, gerado
por planos tratados como elementos geométricos simples,
isolados e suspensos. A abstração ê total, não existindo
quaisquer referências às funções ou peças arquitetônicas.

A arquitetura neoplasticista encontra sua imagem e é
possível então verificar, nos textos do grupo, a sua
definição:) "*4 nova arquitetura ê des-confortrief mas sempre bem
detGrmin&d&. Nefo se baseia num esquems a priori, num molde
no quaJ V'"erterà os espaços funcioneis. Contreriemente a
todos estilos do pessedo. o novo método arquitetônico não
conhece tipos fund&menteis e imutáveis, A divisão e
subdivisão dos espaços interior e exterior determine-se por
meio de planos que não têm forma individual . Para esta
determinação de planos, pode-se traçá-los ao infinito, de
todas as partes sem 1 imitações

"/4 nova arquitetura é aberta em vez de fechada..."
"ri nova arquitetura é anti-cúbica, ou seja, os

diferentes espaços não estão comprimidos num cubo fechado,
rio contrário, as diferentes células do espaço desenvolvem—se
excentricamente, desde o centro até a periferia do cubo,,.
rissim a casa moderna dará a impressêfo de estar projetada,
suspensa no ar, contrariamente é lei da gravidade, (10)/

O método neoplasticista, indicado por van Doesbourg nos
desenhos da fig. 3,4.18, rompe com qualquer principio da
composição acadêmica: não há simetria, não são fixados
eixos, não existem pontos focais. Parte-se de um desenho
plano com figuras geométricas fechadas e, através de sua
decomposição, obtêm-se planos vistos em perfil. Nesta
decomposição, os perfis dos planos, ainda registrados como
linhas, abrem-se nas duas direções de um sistema ortogonal
pi ano.

Num próximo passo é constituída uma vista, realizada
por uma "falsa axonometria" que se encarrega de apresentar a
solução espacial da operação. A solução, em sua manipulação
tri—ortogona1, é resolvida com o desenvolvimento excêntrico
dos planos, nas direções do espaço matemático, sem simetria,
num jogo que pode alcançar o infinito.

A escolha da falsa axonometria como sistema de
''©prsssntação não é casual — ela reflete a necessidade de
posicionar o observador num local onde ele não se possa
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aperceber das formas "arbitrariamente" deformadas pela
perspectiva renascentista. O observador que, para Mondrian,
deveria estar "diante do plano", está agora "diante dos
planos", tendo garantido o direito de percebê-los em sua
pureza, e podendo controlá-los em todas as partes sem
limitaçbes. Para van Doesbourg, "cantrsri&m&ntG ao
f rantal ismo nascido do uma conc&pç:ê(o estética da vida^ a
nova arquitetura alcançará uma grande riqueza através de
desenvolvimento plástico poliédríco no espaça tempo." (11)
Para o observador no infinito, o infinito do espaço náo está
num ponto de fuga, mas em todo o plano de projeçáo onde pode
traçar planos "de todas as partes sem 1imitaçbes".

A falsa axonometria, ou perspectiva do arquiteto, ainda
apresenta a vantagem de manter a ortogonalidade dos
elementos representados nos planos horizontais- O conjunto
de planos representados na arquitetura como "contraposição"
possibilita a utilização do repertório plástico
neoplasticista que se compóe de horizontais, verticais e
diagonais.

O sinal traço também retoma a sua pureza geométrica,
sendo executado á régua. As suas únicas variaçbes são as de
direção e espessura. Na direção, obriga-se aos ângulos da
"axonometria"; na variação de sua espessura, procura—se
sublinhar a posição espacial de cada elemento.

A linha, dentro da tarefa de realizar a abstração
arquitetônica, executa o papel de contorno; entretanto, dado
o não figurativismo da forma contornada, acaba tornando-se
1inha-objeto, linha em si mesma, dispensada da função
mimética.

Tendo afastado da representação da arquitetura todos os
elementos funcionais e figurativos tradicionais, o desenho
neoplasticista vai excluir mais um dos componentes do
projeto: a existência do lugar . O fundo branco do desenho
indica a ausência de um lugar físico, simula o espaço
infinito-

Nesse lugar abstrato, a arquitetura, como montagem e
desmontagem, não tem fachada principal ou lateral, não está
nem acima nem abaixo, flutua; assim parece, como quer van
Doesbourg, estar "contrariando a lei da gravidade".

O desenho de arquitetura neoplasticista, construído
desse modo, desempenhará um papel significativo na formação
da representação e do ideário da arquitetura moderna, por
vários aspectos, tais quais:

estabelece uma relativa consolidação de um
vocabulário abstrato, baseado em formas geométricas puras,
para utilização na arquitetura. Essas formas passaram a ser
entendidas como elementos plásticos capacitados a configurar
os ambientes e os objetos da sociedade industrial;

valoriza o uso da "falsa axonometria" como sistema
de representação apto ao exercício da manifestação
artística, superando o esquadramento desse sistema, como
recurso de finalidade operativa;
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3. gera as bases do assentamento de um novo método
compositivo da arquitetura, onde os "elementos" deixam de
ser vistos como volumes arquitetônicos e passam a ser
entendidos como "elementos visuais puros". Esse novo método
inclina-se a superar os princípios de simetria e
regularidade das partes de um edifício, pela utilização de
ume proposição de decomposição que busca a variedade e a
desconformidade entre as partes;

4- reforça o processo de exclusão do lugar que, aliado
ao grau de abstração promovido nos elementos da arquitetura
dão margem à possibilidade de criação de um estilo
internacional.

Ao lado desses aspectos significativos, as figuras
paradigmáticas do desenho da arquitetura neoplasticista que
foram criadas, em torno de 1923, não escondem, entretanto,
as dificuldades de sua utilização para a consecução de obras
tridimensionais.

A obra de arquitetura mais significativa do movimento é
a casa "Schroder" (fig,3,4.19), desenhada por Rietveld em
1924, Em seu projeto, parece ter sido mais utilizado o
recurso do estudo através de modelos tridimensionais, A
maquete elaborada na fase inicial de concepção do projeto
(fig.3.4.20) apresenta as características de uma volumetria
fechada, com retãngulos escuros indicando as portas e
janelas- O percurso que vai dessa forma fechada até a dos
planos livres e articulados do edifício construído, indica o
difícil processo que Rietveld deve ter seguido para obtenção
de uma arquitetura relativamente nova.

Nas dificuldades do desenho, as maquetes acabaram sendo
muito utilizadas por van Doesbourg e van Eesteren, indicando
o grau do esforço na constituição da tridimensiona1 idade da
arquitetura neoplasticista. A foto da exposição (fig,3.4,21)
da arquitetura neoplasticista em "L'Effort Moderne" mostra o
quanto as maquetes foram utilizadas nas práticas do
movimento.

A postura neoplasticista acabou por conduzir toda uma
atitude de especulação em relação á nova arquitetura, seja

^oi^flnuidade direta do trabalho bidimensional
neoplasticista, através da transferéncia figurativa
realizada sobre a arquitetura de Mies van der Rohe -
conforme foi notado no capitulo referente ao desenho da
arquitetura moderna (fig.2.7.11. e fig.2.7.12).

O estudo da formulação da arquitetura neoplasticista,
entretanto, pode revelar os conflitos e as dificuldades
entre o desenho como linguagem bidimensional e o desenho
como possibilidade representativa para fins arquitetônicos.

Os exemplos dessas dificuldades podem ser verificados
em trés atividades;

a  primeira, atribuída a J.J.P.Oud, que após sua
passagem pela "De Stijl", e presenciando as necessidades
materiais de realização da arquitetura como arquiteto da
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cidade de Roterd^o, declarou: "na cidade madern& bó
poderemos ser puros em um edifício isol&do. Os fetos nos
impòem ume soluçe(o impuret mes necessÁrie," (12)

A segunda refere-se ao percurso de van Eesteren, que
após a elaboração dos desenhos mais significativos da
arquitetura stijliana, que serviram de instrumentos para que
van Doesbourg redigisse os manifestos de 1924, acabou por
perceber as dificuldades de uma arquitetura proselitista e
discursiva. Numa carta dirigida a van Doesbourg, comentou:
"Voc-^- é méis escritor do que eu., portento é- lógico que seje
você quem elabore um artigo como esse. Na erquiteturat
entretantof ocorre o contrério, eu sou mais arquiteto do que
vocêf assi/Tif é lógico que me ocupe da arquitetura." (13)
Anos depois, van Eestereen, a quem deve ser atribuído o
mérito da utilização da "axonometria" como instrumento
piésticD da arquitetura moderna, também procurou um caminho
diverso dos restritos cânones neoplasticista.

A terceira atividade refere—se ao próprio desempenho de
van Doesbourg, que nos seus trabalhos posteriores demonstrou
os equívocos de uma arquitetura pensada enquanto pintura.

Nesse sentido, foi significativo seu projeto dos
interiores do "Café Aubette", em Estrasburgo, de 1926 a
1928. Nessa obra, realizada em colaboração com os artistas
Sophie Tamber Arp e Jean Arp, van Doesbourg voltou a
defrontar se com a dificuldade de enfrentar o espaço com
seus aspectos funcionais e construtivos e limitou-se ao
trabalho de ampliar suas contracomposiçòes na escala de
grandes murais (fig.3.4.22 e fig.3.4.23) .

A arquitetura voltou a ser um exercido de caligrafia
ambiental e cromâticaii van Doesbourg obrigou—se a uma
redefinição de sua tarefa. "Se me perguntassem o que tinha
em mente quando projetei esta saia., poderia responder: opor
é sela material em três dimensões um espaço pictórico
supramaterial baseado na diagonal." (14)

O desenho da arquitetura neoplasticista resume dessa
forma as proposiçBes do vocabulário e do método
neoplasticista elementarista que configurou grande parte da
arquitetura moderna, ao mesmo tempo em que registra as
dificuldades da configuração do desenho de finalidade
representativa da tridimensional idade dentro dos cânones de
uma linguagem artística de origem plástica bidimensional.
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FIG.3.4.1 "Arvore Prateada", por Piet Mondrian, 1911

Pintura onde as características peculiares do

objeto vê(o cedendo a elementos geométricos

estruturais.
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FIS.3.4.2 "Macieira em Flor", por Piet Mondrian, 1912

A  estrutura abstrata de representaçâío
dissolve o objeto.
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FIG.3.4.3 "Composição em Azul, Cinzento, e Rosa",
por Piet Mondrian, 1913

O  quadro torna-se uma "arquitetura" da
arquitetura representada.
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FIG.3.4.4 "Fachada da Igreja", por Piet Mondrian, 1914

A arquitetura é tema e elemento contaminador

da pintura.
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FIG.3.4.5 "Composiç&o", por Piet Mondrian, 1916

O quadro torna-se conjunto limitado de formas
e  elementos visuais simples, completamente
abstratos.
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FI6.3.4.6 Residência Henny, por Robert Van'T Hoff, 1916

A influência do trabalho de Wrignt é visivel
nessa obra, pela independência relativa entre

cada um dos planos
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FIG.3.4.7 Fotografia externa da residência "De Vonk"
Arq. J.J.Oud e Theo van Doesbourg, 1917

A  contribuição inicial do neoplasticismo é
exercida apenas em detalhes como o mural
sobre a porta-
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FIG.3.4.8 Fotografia interna da residência "De Vonk"

Arq. J.J.Oud e Theo van Doesbourg, 1917

Os desenhos dos pisos, em linguagem
neoplasticista, sêto realizados pela
colaboração de van Doesbourg-
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FIG.3.4.9 Fotografia interna da residência "De Lange"
Arq.Jan Wills, vitral de Theo van Doesbourgji
apro>{. 1917

üs elementos neoplasticistas sê(o incorporados
como peças bidimensionais na arquitetura.
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FIG.3.4.10 Vitral da residência "De Lange", por
Theo van Doesbourg, aprox. 1917

Elementos bidimensionais da
neoplasticista atingem um grau de
geométrica antes da arquitetura.

1inguagem
abstração
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FIG.3.4.1Í Projeto de casas enfileiradas "Strand
Boulevard"
Arq, J.J.P.Oud, 1917

A  arquitetura, mesmo quando abstrata, ainda
contém eixos e simetrias da tradiç&o
acadêmica.
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FIG.3.4.12 "Cadeira Vermelho e Azul", por Guerrit
Rietveld, 1917

O mobiliário, antes da arquitetura, atinge a
linguagem tridimensional do neoplasticismo.
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FIS.3.4.Í3 Estudo de cores para residência "Kroller
Mueller", por Bart van der Leck, 1916/17

Sistema de projeto onde os elementos
bidimensionais sâ(o decompostos numa prancha.
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FIG.3.4.14 Desenho da residência "Bruynzeel", por
Vilmos Huszar, 1918

Espaço tridimensional visualizado como
composições planas.
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FIG.3.4.15 "Proun - PIE", por El Lissitsky, 1921

Apresentação bidimensional com axonometria
sugestiva de composição tridimensional.
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FIG.3.4.16 "ProLin Espacial", por El Lissitsky, 1923

AbstraçSío geométrica demonstrada no sentido
de uma manipulaçe(o do espaço.
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FI6.3.4.17 Desenhos de uma Residência Particular - Casa
estúdio, por Cornelius van Eesteren
e Theo van Doesbourg, 1922/1923

Conjunto de desenhos indicando as caracte
rísticas da representação neoplasticista,
ainda não completamente abstratas.
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FIB.3.4.18 Análise da arquitetura de uma residência
particular, por Theo van Doesbourg, 1923

Desenho explicativo das proposições da
arquitetura neoplasticista.
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FIG.3.4.19 Vista exterior da casa "Schroder", por Gerrit
Rietveld, 1924

Obra mais significativa do movimento
apresentado, uma constituição de planos e
elementos abstratos desenvolvidos na espaço.
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Fie.3-4.20 Maquete da casa "Schroder'
Rietveld

por Gerrit

A utilizaçeío de maquetes revela a preocupação
de construir uma linguagem neopiasticista
tridimensional.



410

•

n  - '..a-

ünr
4

1^
;-r^.

FIG.3.4.21 Fotografia da exposiçSío da arquitetura
neoplasticista

A  grande quantidade de maquetee expostas
indica a sua utilização na constituição da
arquitetura neoplaticista.
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FIG.3.4.22 Estudo de cores para o "Café Aubette", por
Theo van Doesbourg, 1926

Utilização de linguagem cromática

bidimensional como "contracomposiçâo" em
relaçcío a arquitetura.
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FIS.3.4.23 Interior do "Café Aubette", por Jean Arp,
Shophie T. Arp e Theo van Doesbourg,
1926/1928

O  espaço desenhado pela "contracomposiçâo"
os elementos bidimensionais.
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CAPITULO 3.5

DESENHO DE ARQUITETURA DE LE CORBUSIER

"Qaando o alho cl&ramonto
O espírito decide com segurençsi"

Le Corbusier

As relaçbes entre desenho e arquitetura no período
moderno n^o seriam devidamente exploradas sem uma análise
dos trabalhos realizados por Charles Edouard Jeanneret,
homem de múltiplas atividades que, desde a década de 20,
tornou-se conhecido exercendo profissionalmente a
arquitetura com o nome de Le Corbusier.

Náo se tratará aqui de analisar sua obra de arquitetura
e urbanismo, nem de questionar as concepções polêmicas e
visionárias de seus textos. O objetivo central desta análise
será o de indicar alguns aspectos de seu discurso gráfico,
procurando apreender o modo com que operou o desenho. Esta
operaçáo será compreendida pela eficácia do didatismo dos
seus desenhos, visualizada dentro de seus objetivos e seu
método de trabalho.

Devido è amplitude e extensáo de sua obra e sua ampla
documentação gráfica, esse objetivo será parcialmente
realizado e localizado em alguns momentos de sua trajetória
cultural.

A observaçáo dessa trajetória, que foi seguramente
polêmica, trouxe uma série de interpretações controversas
sobre a personalidade, a perseverança e a atitude cêntrica e
radical de Le Corbusier em relaçáo è soluçáo dos problemas
gerados pela cidade industrial. Essas interpretações também
se diferenciam em funçáo de suas análises concentrarem—se em
certos momentos de sua obra construída, em determinadas
fases de seu desenvolvimento, ou recaírem sobre sua obra
escrita ou sua obra gráfica, sendo que, de alguma forma e de
modos diferentes, todos esses elementos de seu trabalho
vieram a contribuir com a formação da arquitetura moderna.

Como se verá, entretanto, coube a seus desenhos o papel
fundamental de divulgação e explicação de suas propostas.

As características de sua postura, da evolução de sua
trajetória e suas mudanças já foram bastante exploradas nos
livros gerais de história da arquitetura moderna (1), foram
estudados em suas diversas biografias (2) ou podem ser
visualizadas na edição de suas obras completas (3).

Alguns autores entendem o trabalho teórico de Le
Corbusier como extremamente danoso e dogmático. As suas
teorias sobre a nova arquitetura e o novo urbanismo foram
registradas em muitos de seus textos e divulgadas através de
sua atividade proseiitista. Essa tarefa foi realizada nos
Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) e
ampliada por meio de suas viagens pelo mundo, nas quais
sempre teve ocasião de divulgar suas idéias, inclusive em
sua estada no Brasil. As criticas, na maior parte das vezes,
nascem do entendimento havido em alguns projetos de
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arquitetura moderna que realizaram uma reprodução
simplificada das proposiç&es corbusieranas. Tal
simplificação foi consumadaji em grande parte, pelo fato de
alguns arquitetos menos talentosos terem efetuado uma
transcrição direta, para arquitetura e para a cidade, das
proposições de seus livros, sem a devida contextualização
cultural, geográfica e social,

Dos vários textos de Le Corbusier, os mais conhecidos e
divulgados são, entre outros, os de Vers Une Architecture
(4), publicado em 1923, e o Maniére de Fenser L'UrbanÍ5me
(5), publicado em 1945.

Autores como Kruft (6) afirmam que "'Vers Une
Architecture' é um livro demagógico. Sua periculosidade
reside em que numerosas gerações de estudantes de
arquitetura tomaram reverencialmente suas afirmações como
a>iiomas de pensamento e planificaçê(o. " (7)

Essa postura de Kruft, entretanto, não pode ser
formulada sem que se realize uma separação entre teoria e
prática arquitetônica, ou ainda, uma divisão entre uma
teoria da arquitetura expressa por escrito e uma teoria da
arquitetura representada por desenhos, aqui incluídos
desenhos de ilustração de textos, desenhos de obras
referidas nos textos, desenho sobre outras obras de
arquitetura, desenhos representativos - sugestivos.

Para dar substância a essa forma de compreender a
arquitetura e sua teoria, como entes distanciados, Kruft, na
continuidade de sua análises de Le Corbusier, vai indagar—se
sobre a Cínica solução possível: desvincular as proposiç&es
do arquiteto das de suas obras, desvincular seus projetos de
seus desenhos, seus desenhos de seus textos, distanciar sua
profunda necessidade de exercitar seus propósitos de suas
realizações construídas. Toda essa indagação para depois não
saber o que mais influenciou a arquitetura moderna: a teoria
ou a prática do arquiteto?

Assim, Kruft vai afirmar no final de sua análise sobre
Le Corbusier: "Aqui foram expostos os aspectos mais
importantes e ao mesmo tempo mais discutíveis da teoria da
arquitetura de Le Corbusier. Ele conseguiu formular, de uma
maneira Jimíte, uma síntese dos elementos do racionalismo e
do idealismo provenientes do século XJX e expú-los como
axiomas do século XX, Sem dúvida, o Juízo crítico que hoje
deve ser necessariamente realizado das proposições teóricas
de Le Corbusier não deve ser aplicado em seus trabalhos como
arquiteto criativo. Ainda assim, em relação às suas
construções, particularmente à construção de habitações,
deverá ser perguntado se não são mais que uma demonstração
de suas teorias. Por esta razào é difícil constatar onde Le
Corbusier exerceu suas influências na história da
arquitetura do século XX como teórico dogmático ou como
arquiteto criativo." (8)

Se Kruft tivesse atentado para o papel do desenho,tanto
na demonstração dos textos como na representação das
premissas arquitetônicas de Le Corbusier, certamente teria
resolvido sua indagação evitando o distanciamento entre
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pensamento e obra, entre teoria, teoria graficamente
elaborada e prática arquitetônica.

Ao observar-se o didatismo gráfico com que Le Corbusier
apresenta suas proposições, como será demonstrado, só se
pode chegar a uma conclusão: a influência marcante e
primordial realizada por Corbusier na arquitetura moderna
adveio do modo como realizou seu desenho de arquitetura.
Desenho, aqui, entendido como o instrumento com que realizou
a  representação de seus projetos e registrou as
possibilidades arquitetônicas de seus textos. Desenho que
deve ser compreendido dentro da visão lógica com a qual via
a arquitetura. Esta, mesmo quando entendida, em Vers Une

como o "jogo sábio, correto e magnlfico dos
volumes reunidos sob a iuz" (9), é enfocada em seus aspectos
mais racionais, como um silogismo, No mesmo livro, isto pode
ser verificado numa das expressões de Corbusier: "O treçado
regulador é uma garantia contra o arbitrário: é a operação
de verificaçêfo que aprova todo o trabalho criada no ardor, a
prova dos nove do escolar, o C.Q.D, do matemáticow" (10)

Acompanhe-se um dos exemplos de suas argumentações
gráficas para verificar a eficiência da utilização do
desenho como instrumento para a apresentação de deduções
formais.

Isto pode ser visto na simplicidade com que demonstrou
a superioridade de suas soluções urbanísticas em relação à
estruturação e distribuição dos edifícios nas cidades
industriais de sua época, determinadas pelo que Corbusier
chamava de "tirania da rua",

Maniére de Fenser L'Urbanisme. Corbusier, através de
um série de desenhos (11), indica as limitações e as
possibilidades do arranjo urbanístico de uma quadra, dentro
de um plano de urbanização realizado com vistas à
reconstituição e ao alargamento de ruas e alteração do
gabarito das edificações.

Os desenhos apresentados para a demonstração
(fig.3,5.1) são simples e esquemáticos e aparecem numa ordem
seqüencial que facilita a comparação. O sinal gráfico linha,
assim executado, tem uma razão de ser — as figuras,
realizadas por traços rápidos e è mão livre mostram que se
trata de resolver a arquitetura da cidade como um problema
de concepção, de criação, não de elaboração estilística ou
detalhista.

Outro procedimento gráfico inteligente e didático
manifesta-se: Corbusier, cujos desenhos são de caráter
linear, buscando enfatizar as relações entre espaços
edificados e espaços livres, preenche com uma textura os
volumes construídos, isolando-os do fundo (área não
texturada), assim definindo, através de um processo de
ênfase, com clareza visual, a proporcional idade entre os
espaços livres e os edificados nas diversas soluções
apresentadas.

A  demonstração gráfica evidencia-se quando são
observados, além da representação da rua e dos edifícios,
outros elementos agregados ou selecionados para
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apresentaçcto: da situação inicial em que, propositadamente,
não são desenhadas massas de vegetação (que, obviamente,não
deixavam de existir na rua tradicional), à situação final,
em que elas são apresentadas em número e área muito
superiores, a demonstração da supremacia dos espaços livres
e das áreas verdes é realizada por um rápido percorrer do
olhar.

A argumentação visual do desenho, entretanto, não se
resume a essas operaç&es, mas dirige-se, conforme amplia-se
a área abrangida pelo campo visual, para o projeto de toda a
área da cidade. Esse objetivo pode ser verificado pelos
elementos contidos no quadro visual, desenho a desenho. Nos
desenhos iniciais somente são observados a quadra , as ruas
que as cercam e parte do limite das quadras adjacentes, ao
passo em que, no desenho final, com c distanciamento do
observador, mais quadras adentram pelo quadro visual, e a
quadra inicial funde—sr com o novo tecido urbano proposto.
Neste último desenho, a rua original é desenhada com um
sinal traço intermitente, transformando-se apenas numa
reminiscência do antigo desenho urbano. O objetivo é claro;
a  rua, graficamente fragilizada, deve desaparecer na
proposição urbana revolucionada.

Finalmente, outro elemento figurativo pode ajudar a
leitura: o sol aparece indicando a possibilidade dos volumes
arquitetônicos, livres dos limites dos lotes, serem
dispostos em função de seu percurso durante o dia.

Se os desenhos são claros, a dedução gráfica, figura a
figura, acompanhada do texto de Corbusier, torna—se
contundente — basta olhar as imagens e seguir sua
demonstração escrita:

1. rua continua um corredor, o lugar
comum de passagem de pedestres, dos carros.,

2. fachadas (suas janelas) abrem—se para
o barulho e a poeira da rua ou para pÁtiosf

3. A orientação das moradas continua
arbitrÂria, ...sem qualquer laço de direito com a regra do
sol /

4. 4 vegetação destina-se unicamente ao
embelezamento dos pÁtios^

O  dispositivo adotadc. ignora os
'prolongamentos' da 'morada', chave do problema da
habitação.

4 situação result,- 'te dos princípios desenvolvidos no
decorrer cU ste estudo leva, ao contrÁrio, A figura D,

Estend ida Ás ilhas contíguas, ela dé inicio,
espontaneamente, é libertação do solo com a classificaç'Ao
das circulações, dos pedestres e automóveis. 4 orientação
racional da morada se faz naturalmente, os prolongamentos da
morada acham, no solo, os espaços úteis. 4 cidade se
transforma pouco a pouco num parque.

Esse exemplo basta para qualificar a amplitude da
renovação aqui proposta pela arquitetura e urbanismo.
(Abolida a "tirania da rua", todas as esperanças sê(o
permitidas." (12)
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Teoria da arquitetura argumentada com desenhos,
demonstração realizada com clareza, solução que se impòe por
sua lógica, urbanismo que se necessita para o funcionamento
da cidade industriais um CQD do desenho de Le Corbusier.

Dentro dessa ótica, se a cone 1 usêío, como a de Kruftj, é
a de que seus te>;tos Sc(o dogmáticos, deve-se observar que
eles assim se tornaram porque continham a demonstração
clara, realizada pelo desenho, da exequibi1 idade de suas
proposiçbes, como realização arquitetônica ou urbanística,

O racionalismo e o idealismo corbusierano assumem o
formato de um "raciona1ismo" gráfico que apresenta uma
demonstração lógica das suas premissas urbanísticas e
arquitetônicas. Seu "racionalismo" gráfico pretende tratar
os problemas da cidade industrial como teoremas e demonstrá-
los, encontrando soluções Inquestionáveis. Esse é o objetivo
das ilustrações e dos desenhos que sempre acompanharam seus
textos e somaram—se ao seu modo de arguir, sempre lógico,
sempre demonstrativo.

O  desenho de arquitetura como argumento gráfico,
didático e explicativo, é a contribuição mais contundente e
eficaz de Le Corbusier para a formulação da arquitetura
moderna.

D  significado do desenho de Le Corbusier, como
apresentação gráfico - demonstrativa, entretanto, deve ser
entendido pelo acompanhamento de sua formação, visualizada
através de uma leitura breve e direta de seus trabalhos e
das influências que recebeu.

A formação de Corbusier foi extensa e internacional,
conforme notou Peter Blake no seu estudo Le Corbusier e o
Domínio da Forma (13). Sua formação inicial ocorreu na
Escola de Arte de Chaux-de-Fonds, no vale do rio Jura, na
Suíça, Nessa escola, que era uma instituição de formação de
gravadores para a indústria relojoeira local, Corbusier teve
como principal orientador o prof. L'Eplattenier, cuja visão
do trabalho artístico estava vinculada ao desenvolvimento
regional de um modelo do tipo "Arts and Crafts", apoiada
numa visão idealista da manifestação artística.

Além da formação inicial local, o até então Charles
Edouard Jeanneret, estimulado a dedicar-se á arquitetura
pelo professor L'Eplattenier, acabou por realizar viagens,
estágios e outras atividades por diversos países. Em 1907,
trabalhou em Viena com Joseph Hoffman, conhecendo as obras
da secessão vienense; entre 1908/9, trabalhou com Auguste
Perret, em Paris; em 1910, esteve na Alemanha onde estagiou
no escritório de Peter Behrens, Durante esse período,
recebeu da escola de Chaux—de—Fonds o encargo de estudar o
movimento do "Arts and Crafts" na Alemanha, vindo a
contactar muitas personalidades, como Hermann Muthesius e
Heinrich Tessenow. Realizou também diversas viagens pela
Europa Central, pela Turquia, pela Itália e pela Grécia,
tomando contato com a arquitetura clássica e mediterrânea.

Essas atividades devem ser vistas como um conjunto de
componentes que vieram a moldar as características de suas
propostas e obras e ajudam a entender seus desenhos.
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O principal dentre esses componentes que deve ser
inicialmente mencionado refere-se ao fato de Corbusier ter
utilizado extensivamente o desenho, como nenhum outro
arquiteto moderno, para fins de registro e conhecimento de
todos os locais e ambientes por onde passou. Sêíc famosos até?
hoje, pela sua qualidade como registros, os seus "esboços de
viagens", dos quais vérios se encontram publicados (14).

Esses apontamentos, por se dirigirem ao conhecimento
das obres do passado arquitetônico, revelam o procedimento
diferencial presente na visSo corbusierana, dentro do quadro
da formação da arquitetura moderna - a nova arquitetura não
tinha como objetivo descartar as contribuições da
arquitetura do passado, mas romper com determinadas
utilizações dela, sobretudo aquelas nitidamente estilísticas
e passadiças. Um exemplo claro dessa utilização pode ser
verificado no croqui do projeto proposto para o concurso do
palácio dos Soviets, comparado, através de desenhos, com o
arranjo dos edifícios da Torre, da Catedral e do Batistério
de Pisa (fig.3.5.2).

O procedimento de registrar, onde quer que fosse, as
impressões e as observações sobre a arquitetura e os
ambientes construídos, é uma orientação diversa das
correntes expressionistas, neoplasticistas ou futuristas,
porque todas elas pretenderam anular as contribuições da
arquitetura historicamente passada ou vernacularmente
realizadas•

totísB as viagens que fizesse^ a uma iJha grege ou a
uma metrópole smericsnsf Le Corbusier scumulctvs impressões,
idéiasf formas, cores que talvez aparecessem na sua obra até
decênios depois. Levava, geralmente, seu caderno de croquis,
enchendo—os de desenhos répidos, draméticos e incisivos de
um objeto fortuito aqui ou de toda uma cidade ali. Esses
desenhos são mais reveladores da clara visão de Le Corbusier
do que as milhares de palavras que escreveu. Revelam que
ele, no fundo, não é um técnico, um filósofo social ou um
planejador de cidades - como alguns livros o fazem, às
vezes, parecer, mas um artista plástico de suprema
autoridade." (15)

A  utilização desse tipo de esboços, chamados de
desenhos de referência no dizer de Michael Graves (16), é
realizada porque eles são o meio mais seguro para apreensão
de uma determinada forma ou ambiente arquitetônico. Os
desenhos assim obtidos, mesmo colhidos de modo fragmentário,
tornam-se, quando ordenados, desenhos de referência para os
futuros projetos. Esses desenhos têm o poder de transmitir e
reter o ponto de vista do autor sobre o objeto observado. A
sua utilização futura deve—se ao potencial que armazenam;
"Como um artefato físico colecionado ou admirado, como um
modelo que contém uma importância simbólica, o esboço de
referência é uma base metafórica que pode ser utilizada,
transformada ou combinada em uma composiçào posterior." (17)

Embora sendo desenhos livres e ligeiros, os esboços de
referência de Le Corbusier, tais quais os desenhos da
Acrópolis (fig.3.5.3), os de Pisa (fig.3.5.4), ou os da
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igreja de Santa Croce (fig.3.5,5) e da "construção com
ângulo no muro" (fig.3.5.6)^ sâ(o registros gráficos da maior
envergadura^ pois indicam, de modo lógico, os elementos do
projeto racional da arquitetura contidos nas obras
observadas, independentemente do instrumental técnico e
geométrico utilizado na elaboração gráfica das imagens
desenhadas.

Nesses desenhos "livres", é interessante notar dois
aspectos: um, que se refere à forma de desenhar; outro, que
se dirige ao apoio de legendas e notas quando necessário. A
forma de desenhar, que valoriza a interpretação sintética,
indica a possibilidade do registro gráfico "desvendar" as
idéias e os princípios de determinada obra. Esse modo de ver
irá, por um lado, perpetuar-se na atividade arquitetônica
pela valorização dos croquis na memória de projetos e, por
outro lado, irá confirmar—se pela "simplicidade" das
ilustrações contidas nos textos realizados por Corbusier.
Todo esse arsenal de soluçOes claras, simples e precisas
pretendeu indicar que o problema da arquitetura devia ser
tratado como um conjunto de idéias, tendendo—se, portanto, a
valorizar o partido ou a concepção como eixos de definição
de um projeto.

Nos croquis, o apoio das legendas e notas é realizado
de modo sumário, como o da observação contida no desenho da
edificação da figura 3.5.6 onde Corbusier anota: "Solução

do 'Ângulo do muro". Essas legendas, aos poucos, passam
de muros registros de observação para a explicação de seus
próprios projetos, criando uma herança cultural de
apresentação de croquis, nas memórias explicativas de
projetos, para apresentar as principais propostas da obra a
ser realizada.

Além do método de registro e constituição de desenhos
de referência para a formação do desenho de Corbusier, devem
ser também observadas as influências de L'Epplatenier e dos
arquitetos com quem Corbusier trabalhou inicialmente,
principalmente aquelas exercidas por Auguste Perret. Do
ponto de vista das contaminações figurativas, deve ser
considerada toda a trajetória do cubismo, principalmente de
sua fase sintética, praticada em Paris, e de seu
desenvolvimento posterior caracterizado pelo "purismo",
f^sslisado pela atividade conjunta de Corbusier com o pintor
Amadée Ozenfant.

A formação gráfica de Corbusier, em Chaux—de—Fonds,
derivou do exercício da formação de "Arts and Crafts" da
escola de gravadores, com os exercícios de desenho propostos
por CEpplatenier, que seguiam as diretrizes de Ruskin,
através das quais os artistas deviam desenhar ornamentos a
partir da observação das formas da natureza, mas buscando
abstraí-las para revelar seu "desenvolvimento vital". Além
dessa metodologia do desenho, a visão de Corbusier, segundo
Turner (18), foi moldada por duas leituras: o livro Les
Grands Initiés, de Edouard Schuré (19), e o livro "do
arquiteto francês Henri Provensal, entitulado L'Art de
Demain (20).
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Segundo Turner, em Schuré, que é um livro que romantiza
a vida dos grandes iniciados do passado, tais quais Krishna,
Moisés, Pitágoras, Platêfo, Jesus, etc., Corbusier vai
desenvolver a visc(o das possibilidades de um encargo
especial para o arquiteto - o papei de demiurgo, daquele que
conhece verdades universais e as revela para o mundo.

No livro de Provensal, Corbusier vai encontrar-se com
uma visão idealista da arte, uma concepção platônica das
formas que culminam na definição da arte como expressão
espiritual das forças do universo para revelar seu "puro
pensamento". Dessa noção decorre que as formas mais aptas a
expressar essas "idéias espirituais" são aquelas que contém
a pureza geométrica, particularmente as formas cúbicas. A
visão de um abstracionismo geométrico derivado da natureza e

correspondendo ao idealismo das formas cúbicas pode ser
observada num desenho da época (fig.3.5.7), no qual
Corbusier procura encontrar a abstração geométrica na
representação das formaç&es rochosas perto de Chaux-de-
Fonds.

As influências do trabalho com Perret, em Paris, foram
em outra direção: buscaram dirigir a atenção para o
racionalismo da tradição francesa, pondo Corbusier em
contato com as idéias de Viollet-Le-Duc, com os registros de
história da arquitetura de Choisy e com a evolução do
pensamento estrutural do concreto armado desenvolvido por
Perret, Hennebique e outros.

Qs desenhos de Choisy e sua visão construtiva da

arquitetura, expostos pela geometria didática da
axonometria, contendo ao mesmo tempo planta, corte e
elevação, como no desenho de um templo (fig.3.5.8), e as
representações dos esqueletos de concreto armado utilizados
como elementos definidores da nova arquitetura, que podem
ser vistos no estudo de Perret para o teatro dos Champs
Elysées (fiQ.3.5.9) introduzem, como desenhos, o
racionalismo construtivo no ideário arquitetônico de Le
Corbusier.

Assim sendo, a influência do estágio na França sobrepõe
uma visão funcional da lógica construtiva, do racionalismo e
da potencialidade da estrutura do concreto armado á formação
idealista, romântica e de um abstracionismo geométrico
protocubista.

D desenho em axonometria, de que tanto se utilizaram Le
Corbusier e vários arquitetos modernos, aparece em um dos
seus primeiros planos. Trata-se do estudo para um Estúdio de
Artes (fig.3.5.10), projetado em 1910 para Chaux-de-Fonds,
onde podem ser vistas claras referências á apresentação da
arquitetura no livro de Choisy (fig.3.5.8), ao mesmo tempo
em que podem ser notadas todas as heranças da concepção
idealista e cúbica da arquitetura preconizada por Provensal.

Evidenciados esses aspectos relativos á formação
inicial de Le Corbusier, pode-se realizar uma interpretação
de uma das imagens mais reproduzidas dentre os primeiros
projetos reputados ao arquiteto: trata-se da figura
representativa de um sistema para construção de casas,
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conhecido como Sistema Dominó (fig.3,5.11)-
ü projeto do sistema para residência Dominó marca o

final do processo inicial da formaçâío de Corbusier e

registra sua ocupação futura com o problema da moradia na
sociedade industrial: a construção de casas em série. Para

apresentação desse projeto, foram utilizados diversos

desenhos sugestivos mostrando alternativas de distribuição e
de fisionomia da arquitetura obtida, como pode ser observado
na figura 3.5.12, ou desenhos técnicos descritivos da

estrutura de concreto proposta (fig.3.5.13).

O interesse na imagem que se tornou simbólica do
sistema Dominó é o de que ela não é a representação de uma
arquitetura, mas de uma estrutura de concreto.

O desenho da figura de um esqueleto arquitetônico
despojado e vazio, entretanto, está repleto de elementos
significativos. Essa representação, mais do que muitos
outros desenhos do periodo inicial da carreira de Le

Corbusier, assinala um ponto de direcionamento na sintese
arquitetônica que ele realizava e nas propostas que, então,
intentava visualizar.

A despeito de ser uma estrutura de concreto, em vez das
imagens descritivas representadas em planos ortogonais, a
sua imagem mais significativa é aquela que se utiliza do
quadro obliquo e da perspectiva cônica, típicas do desenho
ilustrativo (fig.3.5.11). Essa escolha deve-se a dois

motivos básicos: o primeiro é o de que Corbusier intentava
dirigir-se a um páblico mais amplo, para o qual a
representação ilustrativa é de maior empatia e
inteligibilidade; o segundo, refere-se ao posicionamento
angular do plano de projeção. Nessa posição, cuidadosamente
escolhida, é possivel verificar—se cada elemento
constituinte da unidade estrutural proposta: os três planos
horizontais, as seis colunas recuadas, os planos das escadas
que conectam os pavimentos e. ainda,é possivel visualizar-se

os blocos das fundações sem qualquer vinculação ao terreno.
Além da estrutura estar vazia, ela se insere em nenhum

lugar, desvinculada de qualquer solo. Esta ênfase, posta
numa figura despida em si e atópica, é a maior sugestão do
desenho. Ao passo em que as figuras ilustrativas da
arquitetura produzida pelo sistema Dominó (fig.3.5.12)
vinculam-se a lugares, aos arranjos e aos elementos
arquitetônicos, a estrutura vazia sugere infinitos arranjos,
possibilita a adoção de vários elementos e programas
arquitetônicos, Esta estrutura foi posta para que fosse
vista como um "sistema construtivo", capaz de arranjar—se de
acordo com uma infinita combinação de possibilidades de
projeto, de programas ou de lugares.

O  desenho como realização gráfica constitui-se de
combinação de linhas de contorno, desenhadas á régua,
delimitando os vários planos das figuras. A cada plano,
entretanto, corresponde uma determinada iluminação, que se
registra através de tons de cinza, definidos por regiões de
sombra própria ou projetada. A luz, tema se:-i;Dre caro a
Corbusier, desenhada pelas sombras, é o único elemento não
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abstrato da figura, o Qnico que permite reconhecer a
existência do plano do solo e do posicionamento solar,
colocando a estrutura sobre algum lugar da Terra,
atribuindo-lhe um "acima" e um "abaixo".

A absoluta simplicidade e a limpeza com que a estrutura
é apresentada revelam o modo com que Corbusier resolveu os
pDSsiveis conflitos entre as diversas influências que
recebeu; ou seja, utilizando as proposições raciona 1istas
herdadas na França, soube enquadré-las dentro de métodos e
concepções idealistas e românticas.

A representação em perspectiva da estrutura do sistema
Dominó é um desenho visionário, idealista, que anuncia a
revolução no método de produzir casas em massa, com base na
racional idade do sistema construtivo. Essa é a primeira e
significativa representação da postura arquitetônica de
Corbusier.

Para o entendimento dessa postura basta realizar uma
comparação entre a estrutura retratada, com formas puras e
idealistas, na ilustração do sistema Dominó (fig,3.5,11), e
os próprios desenhos técnicos da mesma (fig.3.õ.13), ou
compará-las aos desenhos das ossaturas de Perret
(fig.3.5.9), ou ás estruturas propostas pelo engenheiro
François Hennebique (fig.3.5.14). O desenho dessas
estruturas, de origem funcional e racional, não podia ser
aceito por Le Corbusier, tanto do ponto de vista formal como
conceituai. As estruturas, para serem desenhadas como
arquitetura, deviam ser "purificadas", levadas a seu extremo
de ideal geométrico.

Além desses aspectos que configuram a formação do
desenho corbusierano, como uma conjunção das visões
idealista e romântica operadas por-um método racional de
construir objetos, de forma que seja possível enunciar um
modo de resolver a moradia e a cidade na era industrial,
deve-se ater, conforme já foi notado, ás contaminações
figurativas advindas das correntes cubistas atuantes
principalmente em Paris.

O cubismo, como se sabe, havia decomposto e fragmentado
os objetos em suas múltiplas possibilidades de visão; havia
também adotado, pela herança de Cézanne, os volumes puros do
cubo, do cone e da esfera, como elementos básicos sobre os
quais todas as formas poderiam ser constituídas.

A evolução pictórica do cubismo, entretanto, ao invés
de multiplicar cada vez mais as visões realizadas sobre o
objeto fragmentado, acabou por tentar reorganizar essa
multiplicidade, numa arquitetura do quadro. O cubismo
sintético sobrepôs-se ao analítico, o propósito "cognitivo"
inicial foi, aos poucos, substituído por uma estrutura
diagramática e proporcional do quadro enquanto representação
do espaço. Nessa operação, o objeto não conta mais na sua
variedade, mas na medida em que pode ser olhado através de
um conjunto de regras que organizam a arquitetura do quadro.

Essa passagem, de característica ordenativa, é
significativa para as correntes posteriores ao cubismo
inicial. A tendência "purista", que ocorre em Paris entre os
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anos 1918/25, da qual E.Jeanneret (Le Corbusier) e A.
Osenfant são os principais participantes, adota as
características dos movimentos finais da evolução do cubismo
acrescendo-lhes outros elementos bastante significativos
para a compreensão do desenho de arquitetura de Le
Corbusiers a temãtica do cotidiano, a disciplina da
representação e a busca da forma dos objetos-tipo.

Essa postura purista dos quadros de E, Jeanneret (Le
)  pode ser visualizada numa de suas telas do

periodo como a "Natureza morta com vários objetos"
(fig.3.5.15), de 1924.

Em primeiro lugar, a pintura purista, no que é
selecionado a representar, reflete a tendência, já existente
no cubismo, de apresentar nos seus quadros as formas dos
objetos mais cotidianos; porém, não só com a finalidade de
®studá~los sob uma nova ótica, mas com o objetivo de
torná-los assunto para uma configuração mais estável e
típica.

Em segundo lugar, na disciplina de representação, a
pintura purista vai continuar a apresentar o objeto por meio
de mCiltiplas vistas, mas estas não são mais acidentais e
variadas; ao contrário, coincidem com as vistas de perfil e
superior dos objetos, onde suas formas podem ser observadas
nas suas representações mais características, podendo ser
entendidas pela geometria e apresentadas como num projeto de
arqui tetura,

Em terceiro lugar, os volumes, superfícies e linhas,
mesmo quando decompostos na representação dos objetos, são
recompostos pela arquitetura do quadro, pela definição
ortogonal de seus planos de representação, que acabam se
confundindo com o plano do próprio quadro.

Toda essa ocupação pictõrica tem uma relação - estudar
as formas típicas dos "objetos-tipo", buscando, de certo
modo, as formas 'ideais" dos objetos mais corriqueiros»

No dizer de Banham: "cama aparecem nas pinturas
cubistas - aparência que é importante peJo efeito que tinha
sobre os usos formais da arquitetura produzida por Jeanneret
sob a 'persona' de Le Corbusier -, tais objetos simples, a
maioria garrafas^ jarros, vidros e equipamento de fumantes^
s^c apresentados não em perspectiva central mas por uma
convenção de elevação de lado baseada de perto na do desenho
mecÁnicof porém com uma forma de pseudoplanta mostrada para
o topo de recipientes abertos (mais raramente para as suas
bases), que são apresentados como quárticos ou círculos.
Evitar a perspectiva estava no programa, primeiramente a fim
de eliminar acidentes e, em segundo Juqar, porque se
sustentava que tal eliminaç^o dos acidentes da perspectiva
era particularmente necessária na representação de
tipos." {21)

A linguagem pictórica do pós—cubismo é absorvida por Le
Corbusier em duas grandes linhas, já inscritas na sua
formação: a primeira, é temática e reforça a sua
concentração em trabalhar os "objetos- tipo" da civilização
industrial como formas plenas de significado artístico — a
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casa-tipoj, a mobí 1 ia-tipo, a garrafa-tipo, etc.; a segunda,
é a de que esses objetos, estabi1isados pelo desenho na
produçcfo industrial e na disciplina de suas leis racionais e
perenes de geometria, estavam prontos para adquirir suas
formas finais e típicas, mais puras, que retirassem o
acidental e o variável do mundo visual.

Os desenhos de arquitetura de Corbusier, entêto, sempre
informam com precisão os vários elementos que compbem sua
formaçáo e sua linguagem: o idealismo, o romantismo, as
novas possibilidades técnicas e o jogo das emoções colocados
pela arte. Elementos que implicam no entendimento da "forma
artística" como resultado lógico de uma "equação bem
formulada".

E^sa equação, se bem estruturada, trazendo todos os
dados em ordem e todas as formas vistas sob os ângulos
certos, implica numa solução que não deixa dúvidas, nem
incógnitas, e, portanto, do ponto de vista dos desenhos,
mesmo que eles se destinem especificamente a obras, não
deixam de estar sempre armados dos elementos dessa lógica
formalizada.

Não é portanto casual que os elementos formais e de
composição arquitetônica tenham relações de semelhança
intensas com o processo de organização das formas
desenvolvidos pelos estágios mais tardios do cubismo, como
pode ser observado entre os desenhos de Léger e a
organização da planta baixa da residência Meyer
(fig.3.5.16), conforme registrou Simón Marchén Fiz (22).

A articulação dos elementos nos projetos posteriores á
esta influência cubista e purista indica novas
possibilidades e a trajetória do desenho corbusierano
posterior ao sistema Dominó recebe uma inflexão. A geometria
das puras retas vai ser complementada com o uso da
representação dos volumes contidos nas figuras curvilineas
dos objetos, representados pelos planos coloridos das
pinturas de J. Gris, F, Léger, Ozenfant e do próprio
Corbusier.

Os projetos de Corbusier da década de 20 são realizados
como se o sistema estrutural do projeto Dominó recebesse as
suas paredes independentes, compostas com superficies de
fechamento curvas. A relação entre a ordenação da estrutura
e a posição das vedações realizadas pela distribuição de
planos e superficies curvas torna-se, claramente, uma
relação de independência. A explicação desta independência
entre a parede e a estrutura vai tornar—se explicita nos
"Cinco Pontos da Arquitetura" ( ver fig.2.7,16), em 1926, e
na Vil Ia Savoye, obra paradgmética dessas relações,
projetada em 192S.

A estruturação do desenho de Corbusier foi, desse modo,
propiciando a absorção na escolha das formas e dos temas de
sua arquitetura. Esta estruturação gráfica foi, ao mesmo
tempo, outorgando-1he a competência para apresentar soluções
de seus projetos como um conjunto de desenhos, plantas,
cortes, vistas, perspectivas e axonometrias, onde tudo se
apresenta com lógica e ordenação, como solução para um
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problema bem colocado.
Alguns desenhos utilizados no projeto do bloco de

Marseille ( f ig .-i-t. 5,17^ fig.o.5.18 e fig.3.5.19) demonstrami a
manipulação e a versati1 idade do aparato gráfico em seus
diversos modos e finalidades.

E significativo cotejar os desenhos de estudo e de
execução do bloco com a imagem didática genérica, utilizada
por Corbusier para explicação de sua proposta arquitetônica
urbanística de habitação vertical. O croqui apresentado ao
CIAM, em IVj-ô ( f ig - o . 5 - 2u ) , explica todos os elementos
funcionais e espaciais postos como diretrizes do projeto.

Nesse cotejamento, torna—se claro, que o croqui não tem
como destino uma figura a ser aplicada, mas um modelo, um
partido projetual a ser configurado caso a caso.

A preocupação com a forma dos pilotis ífig.3.5.17), com
seu espaçamento e suas relações com as instalações da
edificação demonstram que, para o estúdio de Le Corbusier,
as figuras didáticas de apresentação de idéias não eram mais
que diretrizes, e que o projeto de arquitetura deveria
defini-las em cada caso concreto.

Há ainda um outro ponto de vista ao qual cabe voltar a
atenção: o didatismo do desenho de Le Corbusier como meio,
instrumento para a resolução de um projeto.

Num dos seus textos mais conhecidos - Entretien Avec
les Etudiants des Ecoles D'Architecture - há um apêndice
onde Corbusier pergunta-se como ensinaria arquitetura (23).
Nesse apêndice, procura expor a forma com que os estudantes
de arquitetura devem entendê-la e como podem realizar os
seus projetos.

Nesse escrito compreende-se, de forma clara, o
percurso, que propõe e o método que deve ser realizado
através do desenho, para a colocação de problemas, a
observação de soluções e a arguição das propostas
arquitetônicas.

Após uma critica ao sistema de "Beaux Arts" e á
utilização das "ordens", Corbusier afirma que tentaria
imprimir aos alunos um sentido de controle, de avaliação, do
"como" e do "porquê" das soluções a serem encontradas.

Após essas considerações iniciais, Corbusier afirma que
intentaria propor exercícios simples, em ambientes
determinados, perguntando: "Como você faz uma port&7 De que
tamanho? Onde a co2oc&ria7 E uma janela? V^ocê sabe responder
parque são feitas janelas7 Se sabe, poderá e>;p2 icar—me
porque uma jane2a é quadradaf retangu2ar ou curva?,"(24)

A seqüência dos estudos se daria com a análise dos
ambientes: a cozinha, as áreas de comer, os dormitórios, que
deveriam ser desenhados cada qual com seus requisitos
peculiares e depois estudados a titulo de exercido, para
serem reduzidos ao mínimo.

Estudados os elementos da arquitetura através de
problemas pouco complexos, Corbusier proporia um aumento na
escala e na complexidade dos temas a serem abordados: a casa
mínima, um bloco com duzentos escritórios, uma praça central
de cidade.
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Por esse método, todos esses projetos deveriam ser
desenhados com base em informaçftes diretas. Assim como:
"Trate de desenhar um porto com báias que maírcsim o canaJ e
mostre como um transatlântico se move., atraca e sai
novamente,.. Investigue quantos automóveis devem estacionar
e como, com; o navio^ mostre claramente suas manobras." (25)

A  definição do projeto será realizada através de
estudos gráficos dos problemas que o programa arquitetônico
contém. Quando as dificuldades de representação forem
maiores, Corbusier indica uma alternativa: "Eis aqui uma
regra ideal: use lápis de cor. Com a cor você acentua,
classifica, clarifica, desenreda. Com o lápis preto V''ocê
está perdido, atolado. Diga-se sempre: os desenhos devem ser
fáceis de ler. cor o salvará."{26)

Ds desenhos dos projetos de Corbusier estão repletos de
registros dessa metodologia gráfica, como pode ser notado na
prancha de estudo de urbanismo para a cidade de Bogotá
Cfig-3.5.21), realizado em 195o, ou no desenho de um corte
com a setorização dos ambientes pela utilização das cores,
no projeto da sede da companhia Olivetti em Rho
(fig.3.5.22), de 1963.

O  racionalismo cromático acresce-se ao didatismo
gráfico, ao idealismo das formas mais puras. Na análise dos
problemas e dos produtos da tecnologia industrial, a solução
arquitetônica reside no raciocinio geométrico mais evidente.
Le Corbusier conclui que a formação do arquiteto deve ser
finalizada com um desenho analítico e expressivo; "Quando
você e>:pressar com clareza, por meio de cortes e plantas
coloridas, a organização de um transatlântico, você poderá
participar do pró>:imo concurso para um Palácio da Liga das
Nações."{27)

Finalmente, ao didatismo de seus desenhos, á lógica com
que devem ser organizadas as formas na atividade projetual,
Corbusier procurou propor, recorrendo ao conceito de traçado
regulador, um sistema de medidas harmônicas universais para
a constituição da arquitetura: o liodulador.

Nesse sistema (fig.3.5.23), retome-se o principio
vitruviano — da figura humana e de suas proporções derivam
as formas, proporções e dimensões da arquitetura.

A imagem do Modulaâor , entretanto, difere da sugestão
vitruviana (ver fig. 2.4.11), pois o homem não está no
centro da figura, mas ao lado; sua posição não é simétrica,
tem apenas o braço esquerdo elevado; desta posição não
derivam o circulo e o Quadro, mas um conlunto de figuras e
medidas que se compreendem oor uma série harmônica, como se
a  arquitetura a fixar fosse um conjunto de relações
matemáticas em desenvolvimento.

Em outro desenho (fig-3.5.24), a figura do Modulor é
explicada pela sua adaptação em várias posições,
demonstrando que as medidas derivadas da série harmônica
ajustam-se ás posturas funcionais da figura humana em
movimento.

O Modulor, como traçado regulador, visou permitir uma
multiplicidade de aplicações e, assim, mesmo os "desenho
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1 ivres", como
de Chandigarh,

os executados nos estudos para o secretariado
acabam indicando os elementos do projeto

racional de que fazem parte.
Ao analisar a obra de Le Corbusier, composta e exposta

por desenhos, endereça-se o estudo aos valores básicos da

constituição de sua permanência e influência.
Através de imagens que clarificam as proposiç&es de Le

Corbusier, encontra—se o desenho como instrumento para ver,
meio para ordenar, conceber com clareza e, ainda, transmitir
com eficiência um ideário.

Demonstra-se que o desenho é o melhor meio de ver a

arquitetura" e, quando
decide com segurança^'.

'o olho V'^ claram^nt^f o espirito

'"É
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FIG . 3. 5.1 Solução para renovação urbana, 1945

Desenhos apresentados como argumentação
didática comparando soluç&es urbanísticas.
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FIG.3.5.2 Croqui do Palácio dos Soviets, 1931

Comparação entre a organização espacial do
Campo Santo de Piza e a proposta para o
projeto do Palácio dos Soviets.
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FIS-3-5.3 Croqui de viagem - Acrópolis, aprox. 1911

Atitude peculiar de Le Corbueier de registro
de arquiteturas, paisagens e figuras em todas
as viagens que executou.
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FIG.3.5.4 Croqui de viagem - Campo Santo de Pisa,
aproK. 1911

As referências obtidas no croqui foram
utilizadas posteriormente no projeto do
Palácio dos Soviets.
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FIG.3.5.5 Croqui de viagem - Nave da Igreja de Santa
Croce, Florença, apro>!. 1911

Nos croquis Corbusier registrava o estudo de
vérios elementos, anotando seu significado
arquitetônico e construtivo.
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FIG.3.5.6 Croqui de viagem - "Construção com ângulo no
muro", 1911

O  interesse arquitetônico ampliava-se até o
registro de soluç&es particulares como a do
ângulo no muro.
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FIG.3.5.7 Formação rochosa de Chaux-de-Fonds

Desenho que revela o espirito de um ideal
geométrico projetado sobre as formas da
natureza.
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FIG.3.5.8 Desenho de templo, por Auguste Choisy

O  sistema axonométrico utilizado pelo
historiador acabou sendo incorporado pelo
desenho de Le Corbusier.
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FIG.3.5.9 Estrutura para o Teatro dos Champs Elysées,
por Auguste Perret, 1911/12

A  apresentaçê(o das estruturas de concreto,
como constituição da nova arquitetura,
fazem parte
corbusierano.

do racionalismo construtivo
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FIG.3.5.10 Projeto de um Estádio de Artes, 1910

□  desenho de uma das primeiras obras de
Corbusier revela as influências das
representações de Choisy.
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FIG.3.5.11 O sistema Dominó, 1914/1?

A  representação ilustrativa de uma estrutura
de concreto tornou-se a mais signiticativa
imagem arquitetônica do sistema.



441

Dbim

r^

FIG.3.5.1: Perspectiva e arranjo do siste/ria Dominó,
1914/15

Desenho ilustrativo de um dos arranjos
possíveis de residências utilizando-se o
sistema.
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FIG.3.5.1: Desenhos descritivos da estrutura de concreto

do sistema Dominó, 1914/15

Desenho de características descritiva da

estrutura de concreto concebida.
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FIG.3.5.14 Sistema estrutural, por Eng. François

Hennebique

Detalhe de estrutura de concreto do período
que, comparada com a de Corbusier, revela o
"purismo" de seu procedimento.
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FI6.3.5.15 "Natureza morta com vários objetos", por E
Jeanneret (Le Corbusier), 1924

Pintura realizada por E. Jeanneret onde
comparecem as "formas-tipo" dos objetos-
tipo".
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FIG.3.5.16 Comparaçeío entre elementos do quadro
"Composição n- 5" de F. Léger, 1925, e planta
da Villa Meyer, 1925.

Nessa comparação, elaborada por Fiz, tornam-
se evidentes as operações de transmissão
figurativa entre a pintura e a arquitetura.
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Fie.3.5.17 Unidade de Habitação de Mareei lie - Croqui e
perspectiva dos pilotis, 1946/52

Estudos do estúdio Le Corbusier na busca das
relaç&es construtivas e especiais dos pilotis
do edifício.
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FIB.3.5.18 Unidade de Habitação de Marseille- Corte
interno e fachadas, 1946/52

Estudos da organização interna das unidades e
do conjunto representado na fachada.
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FIG.3.5.19 Unidade de Habitação de liarseille —

Axonometria área e axonometria para estudo
crométicD, 1946/52

O  uso desse sistema propicia o estudo do

agenciamento com o entorno e a análise da
distribuição das cores, tomadas em conjunto-
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FIG.3.5.20 Desenho de Unidade de Habitação apresentado
ao CIAM, 1930

Representação didática das propostas
arquitetônicas e urbanísticas de um bloco
vertical para habitações.



450

IF □ft.

7^

Çfr

FIG.3.5.2Í Estudo urbanístico para Bogotá

Folha de trabalho, onde a metodologia do uso
de várias cores para soluçáo de um
"problema" urbanistico pode ser notada.
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FIG.3.5. Corte no edifício da Olivetti, em Rho

A utilisaçcfo das cores para designar setores
funcionais em um edifício.
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FIG.3.5.23 Figura do Modulor, 1946/49

Retomada do tema da arquitetura a partir da
figura humana, tendo em vista um sistema

harmônico de dimensões.
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FIG.3.5.24 Estudos para o Modulor

A  variaç&o das medidas do modulor como

compatíveis com várias posiçòes funcionais da
figura humana
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FIB.3.5.25 Estudos da fachada do Secretariado de
Chandigarh, 1952

Estudos onde o desenho "livre" está submetido
a uma base racional de projeto.
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CITAÇÕES - CAPITULO 3.5

1. Todas as histórias da arquitetura moderna citadas nesse
trabalho contém capitulos especificos sobre o trabalho de Le
Corbusier.

2. As biografias mtais conhecidas e divulgadas s&o os
trabalhos de: BLAKE^Peter - Le Corbusier - Architecture and
"form - Penguim Books, Baltimore and Harmondsworth, 1924
(primeira publicação em The Master Builders, Knopf, Nova
Yorque, 1963). Versão em português - Os Grandes Arquitetos -

-  Le Corbusier e o Domínio da Forma - Ed. Record, Rio
Janeiro, 1966. BESSET,Maurice - Le Corbusier - To Live With
The Lioht - Rizol1i/Skira, Nova Yorque, 1987 (primeira
publicação sob o titulo Uho Nas Le Corbusier - Skira, 1968).

3. Os volumes sobre as obras completas de Le Corbusier
editados sêto os seguintes: LC, and Pierre Jeanneret — Qeuvre
Comp 1 éte — Editada por Jean Badovici — 1® série — 1927* 2*"
série - 1929; 3° série - 1930; 4« série - 1931; 5»= série -
1932; 6® série - 1933; 7« série - 1937 - Editora Morancé,
Paris - LC. and Pierre Jeanneret - Qeuvre Comoléte -
1910/1929 Editada por W. Boesiger e O, Storonov, Editions
D'Architecture, Erlenbach, 1929. - Le Corbusier et Pierre
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CONCLUSÕES

A preocupação central deste trabalho é a do estudo da
representaçc(o gráfica da arquitetura. Tratou-se de
considerar o modo com que foi elaborada e a finalidade que

desempenhou e desempenha no estabelecimento e no
desenvolvimento da atividade arquitetônica.

Em se tratando do estudo de uma forma de representação,

sabe-se, como é de sua definição, que tal representação

revela, sempre, parte do ser representado, mostrando, nesse
não esgotamento, apenas aqueles aspectos segundo os quais

tenciona que esse ser seja compreendido.

As imagens mais antigas da atividade do arquiteto são
as do GCtdea de Lagash {fig.2.2.11 e fig.2.2.12). Nessas
representaçôes, o arquiteto realiza sua atividade em dois

momentos: o da meditação e o da e>{ecução.

Nessas diferentes posições, entretanto, ele não deixa

de ser apresentado como tendo á sua frente os instrumentos e

a superfície com os quais, por meio de registros gráficos,
construirá a imagem de seu trabalho.

O  primeiro momento, de reflexão, conhecimento e
cognição, compreende a elaboração da imagem em desenhos de
finalidade sugestivo-representativa. Nesse momento, os
ambientes vivenciados, as imagens e os sistemias gráficos já
elaborados, os elementos visuais e técnicos significativos e
seus relacionamentos, são características que importam para

a concepção da arquitetura em seu processo de revelação.
0 segundo momento, de execução, compreende a elaboração

de desenhos com finalidade descritivo-operativa, onde os
registros gráficos devem abrigar um conjunto de sinais e um
código capazes de transmitir com certa segurança e clareza

as operações necessárias á constituição da obra em seu
processo de materialização.

A  despeito das diversas superposições entre esses

momentos, nos quais o desenho opera a arquitetura, sua
categorização em desenhos sugestivo-representativos e
desenhos descritivo—operativos permite entender a signagem
da arquitetura e, por conseqüência, indagar a cada elaborado
gráfico aquilo que nele está posto e o modo com que deve ser
interpretado.

Procurou-se, sobretudo, dentro da preocupação deste
trabalho, estabelecer uma definição do desenho como signo da
arquitetura. Entende-se que o desenho de arquitetura é todo

o elaborado gráfico bidimensional que a contém como imagem,
mas no qual essa continência, pela forma com que está
representada, deva ser a do estabelecimento e do
desenvolvimento dessa arquitetura.

A existência da finalidade arquitetônica define a busca
dos conteúdos a serem observados na representação realizada
pelo desenho de arquitetura, e faz com que tenha sentido
analisá-los, por fornecerem conceitos, significados e
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interpretações para o pensar e o fazer arquitetônico, no seu
percurso histórico.

Uma outra representação, de que este trabalho serviu-se
e que remete è atividade do arquiteto, é a do túmulo do
arquiteto medieval Huges Libergier (fig.2.3.14), Nessa
imagem o arquiteto também está retratado com seus
instrumentos de trabalho e com um modelo da arquitetura
preconizada entre as mcfos, A análise iconográfica demonstrou
que essa imagem derivou de uma representação, peculiar ao
período, de Deus coítio Arquiteto do Universo ( f ig , 2. 3 .13) . A
referência é clara — ao arquiteto cabe, através de seu
instrumental, modelar o mundo segundo uma "ordem", uma
geometria, que traduz para os homens a estrutura do
universo, um modelo de visão do mundo.

Se esta visão pode ser representada pela utilização do
aparato de construção gráfica, então a representação gráfica
Implica não só numa visualização da obra enquanto
configuração, mas na sua revelação enquanto visão do mundo.

O desenho, como signo, representa a arquitetura não só
como imagem de si mesma, mas como contenedora da visão do
mundo que a fez conceber.

Entretanto, conforme foi demonstrado, não se trata de
um significado oculto a ser desvendado; o desenho, como um
"tornar visível" e como uma linguagem, contém elementos
estruturais, culturalmente passíveis de interpretações
obj etivas.

As tcirefas, o formato e o modo com que o desenho
exerceu sua atividade na arquitetura (pré-figurador de
formas simbolicamente convencionadas, auxiliar de traçado no
canteiro, desenho ideativo, desenho cognitivo, desenho
arquitetônico, desenho de composição, desenho técnico de
arquitetura etc.), como foi descrito nas relações históricas
entre desenho e arquitetura, demonstram que a forma pela
qual a arquitetura é desenhada e as finalidades dessa

são indicadores de uma concepção de espaço,
uma visão da sociedade, das relações humanas e dos valores
culturais nela abrigados.

Através da documentação vistial e da descrição dos
cruzamentos entre desenho e arquitetura em alguns momentos
históricos, pode-se observar que essas relações tiveram
finalidades diversas. As atividades do desenho, o nivel e o
objetivo da expressão gráfica pertinentes ao processo de
transformação de um projeto em obra, ou de imagens, ou de
edifícios em desenhos, variaram, de período a período. As
variações ocorreram em função das relações sociais
envolvidas na atividade da arquitetura: o papel do
arquiteto, as técnicas de desenho e de sua reprodução, as
relações entre canteiro e projeto etc..

O desenho de arquitetura, como manifestação dessas
características, desempenhando funções diferenciadas em cada
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ocasião, desde as mais operativas às mais sugestivas,
permite um conhecimento da atividade da arquitetura, da
forma com que foi produzida e das relaçâes sociais e
culturais envolvidas em sua produção.

Deve ser notado que, apesar de o desenho de arquitetura
conter um nOmero de elementos e de sistemas relativamente
restrito, e de basear-se num instrumental simples (escala
graduada, esquadro e compasso, que são, desde as- primeiras
manifestações, até o periodo mais recente, basicamente os
mesfTios), os papéis e o miodo como são utilizados os sistemas
de representação foram e são diferenciados na representação
da arquitetura. Entretanto, ao longo da história entre
desenho e arquitetura, reforçando-se as qualidades que o
desenho empregou nas suas funções descritivo-operativas,
correspondeu, de modo não homogêneo, um incremento nas
qualidades de suas funções sugestivo-representativas, e
vice—versa.

ü  desenho, como todo signo, nunca se encontrou
delimitado a uma operação mimética. Ao estabelecer uma
representação gráfica, acaba instaurando valores e
realizando uma interpretação do ente representado;
qualificando a forma com que é percebido, torna-o visivel,
decifrando—o ao mesmo tempo em que o constrói.

O desenho como instrumento de representação organiza,
descreve, estabelece, projeta, imagina e idealiza. O desenho
não é só um ato de configuração da percepção - é o projeto
cultural objetivado de uma interpretação realizada.

O desenho atua com amplitude , nas mais diversas áreas
do conhecimento, por se constituir de elementos e atos
relativamente singelos, por ser um instrumento cognitivo
flexível capaz de estender—se aos mais diversos campos, e
por possuir a competência de "tornar visível", ou seja, de
elaborar sinais sintéticos que se prestam ao mais habilitado
orgão da percepção sensorial — o aparelho visual.

□ desenho, portanto, em relação a outros modos de
representação, conjuga vários atributos com os quais a
realiza: a brevidade com que anota, a flexibilidade com que
pode atuar, a competência que tem em tornar compreensível e,
por fim, o estabelecimento de uma síntese, ao "tornar
visível" o ente representado.

A representação da arquitetura muniu-se do desenho na
amplitude de sua ação- O desenho é utilizado pelos
projetistas para a avaliação de alternativas. Pelos
arquitetos, para conhecer e restituir as formas das
construções. O desenho torna visíveis operações construtivas
realizadas dentro das aparências formais. Dirige e organiza
a execução das obras. E uma forma de organizar os elementos
e os tipos já consagrados pela arquitetura. E o modo de
compor a variabilidade das formas, das técnicas e dos
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valores. E o instrumento de divulgação e explicação da
arquitetura, o modo mais econômico de manifestá-la.

O desenho, como representação da arquitetura, atua como
um duplo, num duplo sentido como modo de concebê-la e modo
de executá-la.

ü estudo do desenho como signo da arquitetura permite
entendê-la nos seus étimos, nos processos utilizados em sua
concepção, no seu ideário, nas técnicas que imagina empregar
e nos modos preconizados para sua utilização.

Portanto através da interpretação do desenho de
arquitetura, pode ser verificada sua capacidade de agir como
substituto, de estabelecer-se como representante do objeto
arquitetônico. A leitura do desenho de arquitetura registrou
as características dessa operação de signagem e revelou seu
significado pelo entendimento cultural da arquitetura,
realizado através do seu desenho.

O modo de leitura esboçado por esta tese demonstrou
que, para a interpretação do desenho de arquitetura, devem
ser consideradas cinco variáveis:

O registro gráfico como pertinente a um determinado
ambiente histórico social e cultural;

a leitura deve considerar as finalidades do elaborado
gráfico, ao menos em duas grandes vertentes - a dos desenhos
descritivo-operativos e a dos desenhos sugestivo-
representantivos;

os desenhos são produzidos por agentes, historicamente
verificados, sendo necessária uma abordagem de seus
objetivos;

os desenhos de arquitetura devem ser entendidos como
uma linguagem, e portanto analisados nos termos de seus
elementos estruturais;

cada desenho de arquitetura dever ser interpretado por
meio das transferências figurativas nele contidas.

Através das interpretações realizadas e das operações
de signagem descritas, pode-se demonstrar a capacidade do
desenho como dimensão ontológica da atividade projetual,

O  desenho é o signo que não só representa, mas
constitui, estabelece, codifica, desenvolve e faz vir "a
ser** a arquitetura.

Sabe-se, portanto, que tão polêmica quanto a
arquitetura serão as relações entre ela e seu desenho. Esta
tese, muito distante do objetivo de esgotar essas relações,
resumiu-se a apresentar e a demonstrar a validade de se
analisar a arquitetura através de seu signo mais competente:
o desenho.
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FIG-2.2.1Í "farchitect a Ia règle" - Gúdea de Lagash

FIG.2.2.12

in; SINGER, Charles e outros - opus cit. -
página 780

L architect au plan" — Giltdea de Lagash

in: PIJOAN, José — Summa Artis — Histhrií»
General dei Artp, vol. 1 - Espalsa - Galpe,
S.A., Madri, 2* edição, 1944 - página 10?

FIG.2.2>13 Plano de construção do GOdea

in: PIJOAN, José - opus cit. - página 103

FI6.2.2.14 Touro alado de Nimrud

in: LEXCHT, Hermann - History of the wnrrí'^
art - W.S.Cowell Ltd, George Allen and Unwin
Ltd, Rustin House Museum Street, Londres,
1952 - página 81

FIG.2,2.15 Tablete de Umma, aprox, 2000 a. C.

in: OLIVEIRA, Mário Mendonça - Desenho de
arquitetura oré-renascentista - Estudo
apresentado para concurso de livre - docência
das disciplinas de História da arquitetura na
Universidade Federal da Bahia (ÜFBA),
Salyador, 1976 - sem paginação

FIG-2.2.16 Fragmentos da "Forma Urbis Roma"

Encic lopédia Clássica. vol, 10 - II
Societè Editrice Internasionale, Turim, 1957
- página 29

FIG.2.2-17 Mural de Pompéia: vista de uma cidade á beira
d'agua

in: 6ASSI0T — TALABOT, Birald — La oeinture
romaine et oaleochrétienne - Editions
Rencontre Lausanne, França, 1965 - página 46
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FIG.2.2.18 Mural de Pompéia: decoraçcío mural

in: ROBERTSON, Martin — La Peinture orecaue ■

Editions d'art Albert Skira, Genebra, 1959 -
página 177

FIG.2.2.19 Pedra tumular de Claudia ütavia

in: COULTDN, J.J, - Breek architects at word

- Paul Elek Book Ltd, Londres, 1- edição,
1977 - página 64

CAPITULO 2.3 DESENHO DE ARQUITETURA NA IDADE MEDIA

FIG.2.3.1

FIG.2.3.2

FIG.2.3.3

FIG.2.3.4

FIG.2.3.5

FIG.2.3.6

Ilustração tardo-medieval:Arquimedes na
prancheta

in: OLIVEIRA, Mário Mendonça - opus cit
- sem paginação

Palimpsesto de Reims - cadeiral e traçados

in: OLIVEIRA, Mário Mendonça - opus cit
- sem paginação

Palimpsesto de Reims - fachadas

in: OLIVEIRA, Mário Mendonça - opus cit
- sem paginação

Planta do Mosteiro de S. Gall, apro>5. 820

in: HAUSER, Arnold - História social da arte
e da cultura, vol.l - Jornal do Foro, Lisboa,
1954 - página 237

Planta de distribuição de água do Monastério
de Canterbury, aprox, 1160

in: EVANS, Joan — La Baia Edad Media

- Editorial Lator, S-A., Barcelona, 1968
- página 55

Planta da Torre de Laon, por Villard de
Honnecourt

in: HONNECOURT, Villard de - The Sketchbook
of Villard de Honnecourt- Indiana University,
2* edição, 1959 - página 54



FIG.2.3.7 Aplicações geométricas e construtiva, por
Villard de Honnecourt

in: HONNECDURT, Villard de — opus cit.
- página 70

FIG.2.3.B Aplicações geométricas, por Villard de
Honnecourt

in: HONNECDURT, Villard de - opus cit.
- página 71

FIB.2.3.9 Desenho de figuras em geometria, por Villard
de Honnecourt

in: HONNECOURT, Villard de — opus cit
- página 53

FIG,2.3.10 Desenho de planta e execuç&o de um Pináculo,
por liatthew Rorickzer

in: SIMSON, Otto von — The oothic cathedral —

Routledge «< Kegan Paul, Londres, 1756 -
página 17

FIG.2.3.11 Esquema para a secçãto transversal da Catedral
de Mil&o, por Stornaloco

in: BENEVOLO, Leonardo - História de Ia

arouitectura dei Renascimento - Editorial
Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1981- página 73

FIG.2.3.12 Planta de uma igreja correspondendo as
proporções do corpo humano, por Francesco di
Giorgio Martini

in: SiriSON, Otto Von - opus cit. - página 157

FIG.2,3.13 Deus como arquiteto do universo,
de uma Bible Moralisée

in: EVANS, Joan - opus cit. - página 8"

FIG.2.3.14 Túmulo do arquiteto Huges Libergier, apro>:.
1263

in: NORGAN, B.G. - Canonic desion in enolish
medieval architecture - Liverpool University
Press, Inglaterra, 1961 - página 57

FIG.2.3.15 Elevaç&o da Torre da Catedral de Laon

in; HONNECOURT, Villard de — opus cit. —
página 55
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FIG.2.3.16 Fachada da Catedral de Ulm

in: WRI6HT, Laurence- Tratado de Ferspectiva-

Editorial Stylos, Barcelona, 1995- página 135
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CAPITULO 2.4 DESENHO DE ARQUITETURA NO RENASCIliENTO

FIG.2.4.1 Ilustração sobre o uso das Tabuletas de

Brunelleschi

in: SANTILLANA, Giorgio de - 0 papel da arte
no Renascimento cientifico, introdução de
Júlio Roberto Katinsky - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo (FAUUSP), São Paulo, 19Bl-página 14

FIG.2,4.2 Perspectiva de um edifício, por Piero Delia
Francesca, aprox. 1492

in: LEYMARIE, Jean - opus cit.
pãgina 20

FI6.2.4.3 Perspectiva analítica da Basílica de São

Pedro, por Baldassare Peruzzi

in: LOTZ, Wolfang - La architectura de
Renascimento en Itãlia - Hermann Blume,
Madri, 1« edição, 1985 - página 61

FIG.2.4.4 Estudos de variações sobre igrejas de
múltiplas cúpulas, por Leonardo da Vinci

in: SARTORIS, Alberto — Leonard architecte -
Alberto Tallone Editeur, Paris, 1952 -
página 127

FIG.2.4.5 Estudos para a cúpula de São Pedro, por
Michelângelo

in: PORTOGUESI, Paolo e ZEVI, Bruno B, —
Michelanoiolo arehitetto - Giuiio Einandi
Editore, Turim, 1964 - sem paginação

FIG.2.4.6 "La Rotonda" -- representações meia vista/meio
corte, por Andréa Palladio

in: PALLADIO, Andréa - The four books of
architecture - Dover Publications, Inc., Nova
Iorque, 1965 - sem paginação

FIG-2-4-7 Desenho do Palácio de Valmarana, por Andréa
Pailadio

in: CONSTANT, Caroline - Pailadio - Editorial

Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1988 -
página 90



Fie.2.4.8 Perspectiva de um portal, por Piero delia
Francesa

FIG.2.4.9

F16.2.4.10

FIG.2.4.11

FIG.2.4-12

FIG.2.4.13

FIG.2.4.14

in: CHAS7EL, André - The aae of Humanisms

Europe 1480 — 1530 - Thames and Hudson,
Londres, 1963 - sem paginaçêío

Esquema de um frontão com intercolúnio,
Derivado de uma interpretaçêío de Vignola

in: BDID — TROTTI, Giuseppe A. - I cingue
ordini dei Vionola ossia manuale di diseono

archi tettonicQ - Turim, 13* edição, 1912
~ távola IX

Figura vitruviana, por Cesare di Cesariano

in: WITTKONER, Rudolf - Architectura1

princiütes in the age of humanism - Alec

Tiranti Ltd, Londres, 2* edição, 1952
- sem paginaçâo

Figura vitruviana, por Leonardo da Vinci

in; Cartão postal, Editora Luigi Scrocchi,
Milão

Antropometria da fachada de uma igreja,
por Francesco di Giorgio Martini

in: KRUFT, Hanno - Walter - História de Ia
Teoria de Ia Arouitectura ~ Alianza

Editorial, Madri, 1985 - sem página

Proporç&es de figura humana/coluna, por
Francesco di Giorgio Martini

in: CHASTEL, André - El orand tal ler de
Itália 1460 - 1500 - Aguiar, S.A. de
Ediciones, Madri, 1966 - página 28

Representação em perspectiva de uma base
(poço), por Piero delia Francesca

in: DAMICH, Hubert - forioine de le

perspective - Idées et recherches Flammarion,
França, 1987 - páqina 234



CAPITULO 2.5 DESENHO DE ARQUITETURA E TRATADISTICA

Fie.2.5.1

Fie.2.5.2

Fie.2.5.

Fie. 2.5.4

Fie.2.5.5

FIO.2.5.6

Desenhos de entablamentos e referências às

ordens dórica e jônica (1153)

in; KRUFT, Hanno-Walter - opus cit.
- sem paginaçào

As ordens de arquitetura
Arq. Sebastiano Serlio, 1540

in: SERLIO, Sebastiano - Archltettura et

prospettiva, livro IV - Gregg Press Inc.,
Holanda, 1964 - sem paginaçào

Desenhos de um pórtico, segundo Vignola

in: VIBNOLA, Jacques Barossi de - Tratado

prático elementar de arouitetura ou estudo

das cinco ordens - Livraria Bardiner, Rio de
Janeiro - sem paginaçào

Desenho de anotomia, por Leonardo da Vinci

in: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE — Leonardo da Vinci — Pressós

Universitaires de France, Paris, 1" ediçào,
1952 - página 198

Desenho de entomologia (zoologia), por
F. Stelluti, 1630

in: MASSIRONI, Manfredo — opus cit. —
página 65

Desenho de botânica

FIG.2.5.7

in: MASSIRONI, Manfredo — opus cit. —
página 58

Desenho de um elemento arquitetônico de
tratado de Palladio

FIG.2.5.8

in; PALLADIO, Andréa — opus cit. —
sem paginaçáo

Desenho sobre a evoluçêro da casa primitiva,
por Sir William Chambérs, 1759

in: SUMMERSON, John — A linonaoem clássica da

arquitetura- Livraria Martins Fontes Editora,
Ltda, Sáo Paulo, 1982 — página 100



FIG.2.5,9 Vistas/ de composiçê(o e seqüência de um mesmo
elemento arquitetônico, por Guarino Guarini,
1737

in: KRUFT, Hanno — Walter — opus cit. —
sem paginaçâo

FIG.2.5.10 Desenho das termas de Caracaila

in: GROMORT, Georges - Histoire abréqée de
1'architecture in Grice Rome - Vincent, Fréal
Íí Cia, Editeurs, Paris, 1947 - página 194

FIG.2.5.11 Foto interna do Saguêío da Pensylvannia
Railway Station de Nova Iorque

in: DREXLER, Arthur — The architecture of the
Ecole des Beaux - ftrts - The Museum of Modem
Art new York, Nova Iorque, 1977 - página 486

FIG.2.5.12 Planta de Pensylvannia -Railway Station de
Nova Iorque

in: DREXLER, Arthur - opus cit, ~ página 484

FIG.2.5.13 Desenho de coluna de tronco de árvore

Desenho de ordem arquitetônica francesa

in: ALLSOPP, Bruce — A historv of renaissance

architecture - Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd.,
Pitman Press, Londres, 1- edição, 1959 -
página 107

FIG.2.5.14 Desenho do tratado de Vredeman de Vries

in: KRUFT, Hanno — Walter — opus cit. —
sem paginação

FIG.2.5.15 Desenho do tratado de Von Erlach, 1721

in: VON ERLACH, John Bernhard Fisher - A pian
of civil and historical architecture in the

representation of the most noted buildinos of
foreian nations - The Gregg Press Inc-, Nova
Jersey, 1964 - távola IX

FIG.2.5.16 Desenho do tratado de Von Erlach, 1721

in: VON ERLACH, John Bernhard Fisher — opus
cit. - távola XI



FIG.2.5.17 Desenho do tratado de Blondel

xn: PEREZ - GOMEZ, Alberto - Architecture and
the crisis of modem scxence - Mit Press,
Londres, 1983 - página 46

FIB.2.5.18 Desenho do tratado do Perrault

in: PEREZ — GOMEZ, Alberto - opus cit, —
página 37



CAPITULO 2,6 DESENHO DE AROÜITETURA E REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

FIO.2.6.i Desenho de estereotomia, por Bosse, 1643

in: WIEPENSON, Dora - opus cit. - página 245

FIG.2.6.2 Aparato para construçcfo de perspectiva, por
Albretch Durer, 1525

in: PANOFSKY, Erwin - Albretch Durer. vol.2 —

Princeton University Press, Nova Jersey,
2* ediçêío, 1945 - sem paginação

FIG.2.6.3 Desenho de Vredeman de Vries, 1604

in: WIEBENSON, Dora - opus cit. - página 215

FIG.2.6.4 Desenho de épura, por Gaspar Monge, 1798

in: BAYNES, Ken e PUGH, Francis - The art of
the enoeneer - Humphries Publishers Ltd.,
Inglaterra - página 51

FIG.2.6.5 Desenho de máquina utiliando a perspectiva
paralela, por Leonardo da Vinci

in: BOOKER, Peter J. — A historv of

enoeneering drawino - Northgate Publishing
Co. Ltd., Londres, 1979 - página 46

FIG.2.6.6 Desenho de modelo de máquina, por William
Farish

in: BOOKER, Peter J. - opus cit. - página 117

FIB.2-6-7 Desenho de uniáo "boyle"

in: FRENCH, Thomas E. - Desenho técnico -

Editora Globo, Porto Alegre, 1951
- página 295

FIG.2.6.8 Desenho de máquina rotativa a vapor

in: SINGER, Charles e outros - opus cit. -
página 187

FIG.2.6.9 Desenho aquarelado de uma locomotiva, 1847

in: BAYNES, Ken e PUGH, Francis - opus cit. —
■»- página 152 e 153



FIB.2,6.1u Desenho da evolução da representação das
roscas de um parafuso e de rebites

in: DEFORGE, Yves - Le Qraphisme techniaue.
hlstoire et son enseionement — Buguet -

Comptour Macon, França, 1.981 - página 15

Fie.2,6.11 Desenho de copiadora heiiográfica primitiva

in. ALMEIDA, Marilia Sant Anna de "■ O desenho
do arquiteto - Dissertação de mestrado
apresentada á FAUUSP, 1984 - página 38

FI6.2.6.1: Desenho de linhas utilizados no desenho
técnico

in: Norma geral de desenho técnico NB-R -
ABNT, 1970 - página 5

FIG.2-6.13 Desenho de estudo, por Michelángelo

in: PORTOGUESI, Paolo e ZEVI, Bruno -
opus cit - sem paginação

FIG,2.6.14 Desenho de cenografia, por Bibiena

in: BIBIENA, Giuseppe Galli - ft rchitectural
and perspective desians - Dover Publications,
Inc., Nova Iorque, 1964 — sem paginação

FIG.2.6-15 Desenho de imaginação, por Piranesi

in: THOMAS, Hy1ton — The drawinos of Giovanni
Battista Piranesi - Faber and Faber ,
Londres, 1- edição, 1949 - sem paginação

FIG.2.6.16 Desenho para um "Concurso 24 horas", por
Gromort

FIG.2.6.17

in: GROMORT, Georges - Essai sur Ia théorie
de K architecture - Vincent, Fréal Cie,
Paris, 10® edição, 1946 - página 244

Frontisplcio do curso de arquitetura de
Blondel

FIG.2.6.18

i.' -
í ifc-

« V-

in: KRUFT, Hanno - Walter - opus cit.
- sem paginação

Planta e fachadas de um habitação, por Louis
- Ambroise Dubut, 1803

in: KRUFT, Hanno - Nalter - opus cit.
- sem paginação



FI6.2.6,19 Capa da "Recueil et Paralélle", por Jean -
Nicolas Louis Durand, 1800

.1.n I KRLJFTy Hanno ~ Walter ~ opus cit.
- sem paginaçâo

FIG.2.6.20 Desenhos do "Precis des Leçons" de Jean -
Nicolas Louis Durand

in: PEREZ - 60MEZ, Alberto - opus cit.
- página 310

FIG.2.6.21 Planta e croqui do Palácio di Cristal, por
Joseph Paxton, 1850 - 1951

ins SCHULSy Crisf.-ían Norberg — Sionificato
NelJ architettura accidentale - Electra
Editrice, MilSOy 1974 - página 340

FIG.í.6-jc2 Croquis de H. H. Richarson

in: REVISTA L'ARCHITETURE d *AUJOURD'HUI,
Paris, n« 182, 1975 - página 102

FIG.2,6,23 Desenho de apresentação de "Um Collége", por
Louis A. Trovard, !• prix 1780

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 116

FIG,2.6.24 Desenho de Jean Louis Pascal para a
residência de um banqueiro, 1866

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 239

FIG.2-6.25 Planta de uma residência particular do século
XVII, por Georges Gromort

in: GROMORT, Georges - Essai sur Ia thénriP
de 1'architecture - opus cit. - página 136

FI6.2.6.26 Desenho do templo grego de Selinonte, por
Auguste Choisy

in: CHDISY, François Auguste - Historia de Ia
arquitectura - Editorial Victor Leru SRL,
Buenos Aires, 3- edição, 1958 - página 131

FIG..::-6,27 Desenho de uma fonte no "concours
d'emulatÍDn" de 1848, por Gabriel Auguste
Ancelet

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 189



FIG.2.6.28 Desenho do Mercado de flores, por Gabriel
Davidoud

in: DREXLER, Arthur - opus cit, - página 188

FIG,2.6.29 Desenho de igreja, por Gabriel Davidoud, 1845

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 186

FIG.2.6.30 Desenho de fachada de igreja, ̂ or Paul
Blondel, "concours d'emu1ation" de 1868

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 289

FIG.2.6.31 Projeto de arquitetura com técnica
construtiva de madeira, por René Robert
Millet, 1852

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 215

FIG.2.6.32 Projeto de arquitetura com técnica
construtiva de ferro, por L. Clemitin
Breyére, 1832

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 216

FIG.2.6.33 Desenho de reconstituiçáo do templo em
Paestum, por Henri Labrouste

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 363

FI6.2.6.34 "Esquisse" de um Grand Prix
"Tribunal de Cassation", por Henri Labrouste,
1824

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 156

FIG.2.6.35 Apresentação final do projeto do "Tribunal de
Cassation", por Henri Labrouste, 1® Grand
Prix, 1824

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 157

FIG.2-6.36 Apresentação final do projeto do "Tribunal de
Cassation", por Henri Labrouste, 1® Grand
Prix, 1824

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 158

FIG.2.6.37 "Greniers publics", por L. Ambroise Dubut,
1** Grand Prix, 1797

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 127



FIG.2-6.38 "Greniers publics", por L, Ambroise Dubut,
1° Grand Prix, 1797

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 12S

FIG,2.6.39 "Hospice dans les Alpes", por J. Guadet,
1*=* Grand Prix, 1864

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 255

FIG.2.6.40 "Hospice dans les Alpes", por J. Guadet
1= Grand Prix, 1864

in: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 257

FIG.2.6.41 Corte transversal do foie do Opera de Paris
Arq. Charles Garnier

In: DREXLER, Arthur - opus cit. - página 273



CAPITULO 2.7 DESENHO DE ARQUITETURA MODERNA

FIG.2.7.1 Desenho de edifícios para os arredores de
Paris

Arq. Auguste e Gustave Perret, 1922

in: LAMPUGNANI, Vittorio M. - opus cit. -
pégina 140

FIG.2.7.2 Projeto da sala do diretor da Bauhaus
Arq, Walter Gropius, desenho por Herbert
Bayer, 1923

in: LAMPUGNANI, Vittorio M. - opus cit. —
página 74

FIG.2.7.3 Prancha de apresentação da "Petersschule"
Arq. Hannes Meyer e Hans Wittner, 1926

in: FRAMPTON, Kenneth - Historia critica de
Ia arguitectura moderna - Ediciones Gustavo
Gili S.A. j, México, 2* ediçcto, 1983
~ página 135

FIG.2.7.4 Desenho de apresentação da "Dymaxion Home"
Arq. Buckminster Fuller, 1927

in: LAMPUGNANI, Vittorio M. - opus cit, —
página 117

FIG.2.7.5 Palácio do Trabalho

Arq. Ale>5ander, Leonid e Victor Vesnin,
1923

in: KHAN MAGOMEDDV, Selim Dmarovic — Pioneers
of soviet architecture - Thames and Hudson
Ltd, Londres, 1987 - página 181

FIG.2.7.6 Conjunto de habitações da Cidade/ Industrial
Arq. Tony Garnier, 1901/1904

in: LAMPUGNANI, Vittorio M, - opus cit, —
página 59

FIG.2.7.7 Edifícios industriais da Cidade Industrial

Arq. Tony Garnier, 1901/1904

in: LAMPUGNANI, Vittorio M. - opus cit. —
página 61



FIG.2.7.8 Projeto de uma cozinha armário

in: KHAhJ MAGOMEDOV, Selim Omarovic — opus
cit. - página 358

FIG.2.7.9 "PXan Voisin" de Paris
Arq. Le Corbusier, 1925

in: JEANNERET -SRIS, Charles Edouard ~ Le
Corbusier Quevre Complete - Editions
d'Architecture S.A., Zurique, 4* edição^ 1946
- página 117

FIG.2.7.10 Fotograma do filme "Metrópolis"

FIZ, Simofi liarchán — Contaminaciones
fiqurativas - Alianza Editorial. S.A., Madri,
1986 - página 143

FI6.2-7.il Pintura - Quadro I, por Piet Mondrian, 1921

in: FRIEDMAN, Mildred, coord. - De Stiil:
1917 - 1931 - Visiones de utonia - Alianza
Editorial S.A., Madri, 1982 - pagina 38

FIB.2,7.12 Planta de "Casa de campo com tijolos"
Arq® Ludwig Mies Von Der Rohe, 1923

in: BESSET, Maurice - Qui était Le Cnrbu5ier':>
- Editions d'Art Albert Skira, Genebra, 1968
- página 52

FIG.2.7-13 Projeto do pavilháo do Werkbund
Arq. Adolf Meyer e Walter Gropius, 1914

i^ ■ CURTIS, Wiiliam J.R. — Modem
architecture since 1900 - Phaidon Press Ltd,
0>:ford, 2- ediçáo, 1987 - página 67

FIG.2.7.14 Projeto do edifício da Bauhaus Dessan
Arq. Walter Gropius, 1926

in: WINGLER, Hans Maria - The Bauhaus - The
Mit Press, Massachussetts, 1969 - página 399

FIG.2-7.15 "Contraposição", por Théo van Doesbourg, 1923

in; LAMPUGNANI, Vittorio M, - opus cit, -
página 95
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FI6.2.7.16 Croquis sobre os "cinco pontos da
arquitetura", por Arq. Le Corbusier

in: GARDINER, Stephen - Le CorbusiP.r - Ed
Cultrix e E0USP, São Paulo, 1974 - página'38

FI6.2.7.17 Desenho de "Cittá Nuova", por SanfElia, 1914

- Futurisme & Fulin^i -Editions Le Chemin Vert, Paris, 198ó -
sem paginaçêlo



CAPITULO 3.1

FIG.3.1.1

FIG.3.1.1

FIG.3.1.3

FIG.3.1.4

FIG.3.1.5

FIG.3.1.6

FIG.3.1.7

FIG.3.1,8

FIG.3.1.9

V

LEITURAS DO DESENHO DE ARQUITETURA

Desenho de figuração "Floresta de
"Fontainebieau', por Theodore Rousseau

in: HUYGHE, René - L'art et 1'ame -

Flam/riarion, França, 1960 - página 25

Desenho de sugestão "Bucéfalo domado por
Alexandre", por Gros

in: HUYGHE, René - opus cit, - página 28

Desenho de construção "A anunciação",
por Rafael

in: HUYGHE, René - opus cit. - página 33

Desenho de finalidade ilustrativa "Plaza
Central, La Defense, Paris",
por Arq, I.M. Pei & partners

Helmut - Dibujos de arpuitectura
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