RODRIGO AGOSTINI DE MORAES

A B C
D A

A R Q U I T E T U R A

Fundamentos conceituais para
uma gramática de projeto

Dissertação apresentada à
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo para obtenção de
T í t u l o

d e

A r q u i t e t u r a

M e s t r e
e

e m

U r b a n i s m o

Área de Concentração • Linha de pesquisa
Projeto de Arquitetura

•

Teoria e Método

Orientador
Prof. Dr. Paulo Eduardo Fonseca Campos

São Paulo, 2016

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL
DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU
ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE
CITADA A FONTE.

E-MAIL DO AUTOR: arqrodrigoagostini@gmail.com

M827a

Moraes, Rodrigo Agostini
ABC da arquitetura. Fundamentos conceituais para uma
gramática de projeto / Rodrigo Agostini Moraes. -- São
Paulo, 2016.
183 p. : il.
Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: Projeto de
Arquitetura) – FAUUSP.
Orientador: Paulo Eduardo Fonseca Campos
1.Processos pré-fabricados 2.Gramática da forma 3.Plataforma
computacional 4.Lima, João Filgueiras 1983-1993 I.Título
CDU 69.057.1

SUMÁRIO

1 Introdução

1

2 Metodologia de Pesquisa

10

3

18

Gramáticas da forma (shape grammars)

3.1. Origens, definições e tipos

19

3.2. Teorizações

26

3.3. Aplicações

38

4

Fundamentos conceituais para uma Gramática de Projeto

4.1 The Formal basis of modern Architecture, Peter Eisenman (1963)

40

4.2 Arquiteturologia: Ciência da concepção arquitetônica?

63

4.3 Gramática discursiva de J.P Duarte na Quinta da Malagueira

79

5

Estudo de Caso

Gramática de projeto na Arquitetura Industrializada:
as primeiras escolas pré-fabricadas de João Filgueiras Lima, Lelé

122

5.1 Escola Transitória de Abadiânia (1983)

127

5.2 Gramática de projeto de Lelé

132

5.3 Projetos reescritos

156

6

166

Conclusões

7 Bibliografia

171

8

176

Imagens (Créditos)

RESUMO

Considerando-se os design methods ou os métodos de projetação arquitetônica
disponíveis, a presente dissertação aborda as gramáticas da forma (shape
grammars) como sistema de simulação, geração e otimização de formas. Essas
gramáticas podem combinar recursos descritivos e prescritivos para a solução de
problemas de projeto, principalmente por meio da geração de tipos, padrões e
famílias de projeto, destinados aos contextos do design industrial e da produção
arquitetônica pré-fabricada. Particularmente, o manejo de gramáticas de projeto
podem qualificar projetos, cujos programas envolvam uma reprodução em escala,
em que se faz necessário criar variedade, flexibilidade e versatilidade construtiva.
Este objeto de estudo compõe o arcabouço teórico essencial para uma reflexão a
respeito de implementações computacionais e para a automação do projeto
arquitetônico.
Utilizando a base teórica e a reflexão resultante, esta pesquisa procura um
rebatimento prático dos fundamentos teórico-conceituais implícitos, por meio de uma
análise da linguagem e da gramática de projeto presentes na arquitetura
Industrializada do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, focalizando suas primeiras
escolas pré-fabricadas, construidas no período de 1983 a 1993.
Espera-se, com isso contribuir para que arquitetos e usuários criem e compartilhem
repertórios de projeto e de processos criativos, por meio de plataformas
computacionais mais amigáveis à projetação arquitetônica, as quais tomem como
base, sobretudo, as especificidades desse campo do conhecimento.

PALAVRAS – CHAVE:

gramática da forma, plataforma computacional, pré-fabricação

ABSTRACT

Considering the design methods and the architectural design methods available, this
dissertation approaches shape grammars as a system of forms simulation,
generation and optimization. These grammars can combine descriptive and
prescriptive resources for solving project problems, mainly through the generation of
project types, standards and families, in the contexts of industrial design and
prefabricated architectural production. Particularly, the handling of project grammars
can qualify projects whose programs involve a reproduction in scale, where variety,
flexibility and constructive versatility are necessary.
This object of study makes up the essential theoretical framework for a reflection on
computational implementations and for the automation of an architectural project.
Using the theoretical basis and the resulting reflection, this research aims at
stimulating a practical debate on the implicit theoretical and conceptual foundations,
through an analysis of the language and the project grammar present in architect
João Filgueiras Lima (Lele)´s industrialized architecture, focusing on his first
prefabricated schools, built during the period 1983-1993.
We expect to offer some contribution to architects and users so they can create and
share project repertoires and creative processes through friendlier computing
platforms to architectural design, which should be based, mainly, on the
particularities of this knowledge field.

KEYWORDS:

shape grammar, computing platforms, prefab
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INTRODUÇÃO

Contextualização

A natureza das decisões do projeto exige que suas razões sejam articuladas num
discurso teórico que exponha a sua ideia de arquitetura. O projeto é a ferramenta
para alcançar o objetivo desejado, mas, também, um dispositivo que exige uma
sistemática de decisão.
A ideia1 é um campo de decisões que tem a capacidade de gerar todo o projeto. Ela
deve ser entendida num sistema, como relações não convencionais entre elementos
arquitetônicos bem conhecidos.
O projeto então [ como um campo de ideias ] é um jogo complexo em que a
exploração das possibilidades formais em um determinado mundo e as inferências
críticas feitas por meio de uma determinada base de informações ocorrem
paralelamente, convergindo para um acordo. Existe um metajogo, no qual a
axiomatização do mundo projetual, as regras para a interpretação da linguagem
crítica nesse mundo, as convenções de representação do mundo construtivo e o
conteúdo da base de conhecimento do crítico são estabelecidos.2

_______________
1

Idéia como elemento constitutivo da imagem. Ver : FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta:
Ensaios para uma futura filosofia da fotografia .São Paulo: HUCITEC, 1985, Glossário.
2
  

MITCHEL, William J. A lógica da Arquitetura. Campinas: Editora Unicamp, 2008,p.9.
1

Segundo (QUIROGA,2009), ao longo da história da arquitetura, os mecanismos de
projetação referem-se a quatro sistemas teóricos e práticos básicos: os códigos
clássicos (com suas sucessivas interpretações e variantes), os códigos formais
construtivos, os padrões tipológicos e as células repetitivas da metodologia
moderna.
Esses grandes sistemas não são, necessariamente, excludentes, podendo-se
combinar nas metodologias de projeto abordadas pelos arquitetos em seus projetos.
Em tais sistemas, as três ferramentas essenciais de projetação referem-se à
linguagem, ao tipo e ao arquétipo. A estrita observância do cânone ou a sua
transgressão constituem o impulso teórico essencial da produção arquitetônica de
várias épocas históricas.
A tipologia como um mecanismo para a compreensão e o desenvolvimento do
projeto adquire uma formulação teórica no Iluminismo. A taxonomia do tipo, criada
por Quatremère tipo de Quincy, envolve um fluxo contínuo e evolutivo no processo e
na crítica ao projeto, validado até a segunda década do século XX, quando o
Modernismo, comprometido com a-historicidade de suas propostas, aposta no
surgimento de uma nova linguagem.

1

2

Figs. 1 e 2 – Superstudio | Histogramas arquitetonicos
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A arquitetura do Movimento Moderno adotou uma nova abordagem metodológica em
relação a processos de produção e de projeto, formada por repetições de
metapostulados e de mínimos funcionais standards , além de " elementos de
emoção poética", como a machine a habiter et a emouvoir, conforme diria Le
Corbusier. Isso constituiu um mecanismo eficaz para a composição e a
aprendizagem do projeto arquitetônico e para uma geração de arquétipos
referenciais, como o pavilhão alemão em Barcelona, de Mies Van, a Villa Savoye, de
Le Corbusier, ou a Bauhaus de Gropius, entre outros.
Outro maquinário buscado pela arquitetura moderna é a perspectiva prefabista, na
qual “os grandes arquitetos do futuro não serão os que façam as casas mais belas,
senão aqueles que projetem as máquinas de fabricar as casas mais belas, com os
mesmos metros quadrados, o mesmo custo, os mesmos materiais e as mesmas
instalações que as restantes” (FERNÁNDEZ O.,1973, apud CAMPOS,2002 p.64)
A arquitetura pré-fabricada e industrializada também está em analogia com as
tratadísticas precedentes de Francesco Milizia (Principi de architettura civile, 1832) e
de Julien Guadet (Eléments et theories d’architecture, 1894), na qual um vocabulário
universal arquitetônico, formado por pequenos membros estruturais e funcionais,
reúne-se para formar volumes funcionais, denominados elementos de composição, e
esses, em sequência, para formar edifícios cujo estilo final estaria em aberto para a
decisão do projetista.

3

4

Figs. 3 e 4 – Exposição Elements 1914-2014. Rem Koolhas, Bienal de Veneza, 2014.
  

3

No século XX, um “ maquinário projetual” complementar ao anterior é fomentado por
outras disciplinas, como a matemática, a linguística e as ciências computacionais –
computadores e softwares, as quais se encontram em desenvolvimento até o
presente.
Nas décadas de 60 e 70, alguns desses modelos teóricos também começam a
estabelecer novas metodologias de projeto em arquitetura, a exemplo dos métodos
de projetação como linguagem de padrões, de Christopher Alexander, e as shape
grammars (gramáticas da forma), de Stiny e Gips.
Conforme (VAZ; CELANI, 2012), a linguagem de padrões é formada por uma série
de unidades de informação chamadas de padrões. Cada padrão contém o corpo de
conhecimento necessário para solucionar um problema específico de projeto, ou
seja, um pequeno esquema para a resolução de problemas descrito de forma verbal,
associado a diagramas e a imagens ilustrativas. Os padrões sempre apresentam a
mesma formatação, ou seja, as informações são estruturadas da mesma maneira
em todos eles. No livro A Pattern language, estão reunidos 253 padrões organizados
em ordem númerica crescente. Aqueles que apresentam numeração menor tratam
de problemas de projeto em uma escala maior, como a cidade. Cada um deles é
conectado a outros padrões, formando uma complexa rede.
As gramáticas da forma consistem num sistema de geração de formas, dado por um
conjunto de alfabeto e de regras, inicialmente propostas (por Stiny e Gips, para
servirem como uma plataforma destinada à geração de formas na pintura, na
escultura e em formas tridimensionais.
Ainda segundo (VAZ; CELANI, 2012), mesmo com todos os padrões contendo os
mesmos elementos, sua utilização é complicada, pois cada um deles apresenta
grande quantidade de informação, representando assim esquemas de projeto
complexos. Além disso, quando um projetista busca empregar a linguagem de
Alexander, não trabaha apenas com um, mas com inúmeros padrões.
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Campo-objeto da pesquisa

“ Meu desejo não é ensinar o método que cada um deve seguir, mas somente mostrar o método
que eu escolhi.”

3

( Descartes, In: Niemeyer, Oscar. A Forma na Arquitetura. Rio de Janeiro: Avenir Ed.,1978, p.9)

Dada a a-temporalidade das ideias, as gramáticas da forma representam um
esforço de definição e de explicação de alguns dos mecanismos para a
implementação da ideação como uma ferramenta teórica a apoiar o projeto
arquitetônico contemporâneo.
A presente dissertação procura avaliar o alcance da gramática da forma (shape
grammar) e suas gramáticas extensíveis como um método de concepção
arquitetônica. O rebatimento disso no campo da teoria do método de projeto
arquitetônico seria o de favorecer a concepção, a comunicação e a construção
da forma arquitetônica entre usuários e produtores.
Sob essa perspectiva, as gramáticas da forma, sumariamente definidas como
um sistema de linguagem formado por vocabulário, regras e sentenças, podem
alcançar o grau de uma gramática de projeto, por meio de uma plataforma de
projetação destinada a usuários e a produtores da forma arquitetônica.
Em tal direção, o trabalho de José Pinto Duarte, autor da Gramática da Quinta da
Malagueira (2001) traz grandes contribuições como uma gramática da forma
extensível (GIPS,2002), apontando as shape grammars como um recurso para a
customização da produção de massa.
Para o avanço das gramáticas extensíveis, é importante o relacionamento com
contribuições e perspectivas abertas por outras teorizações, como as de Peter
Eisenman em The Formal Basis of modern Architecture (1963) e a da
Arquiteturologia de Philippe Boudon (1992).
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A primeira abordagem é a de Eisenman, em The Formal Basis of modern
Architecture (1963), em que se destaca a abordagem sistêmica da base formal
arquitetônica, cuja geração é compreendida numa transformação reconhecível,
operada pelo arquiteto, de uma forma genérica (sólido geométrico ou platônico préexistente) numa forma específica (forma emergente e perceptivel).
A segunda abordagem trata-se da Arquiteturologia, a “Arquitetura da Arquitetura“,
segundo Boudon. A Arquiteturologia coloca-se como um campo de pesquisa
dedicado à investigação da concepção arquitetônica, tendo por objetivo criar
subsídios para o desenvolvimento de meios informáticos voltados à projetação
arquitetônica.
A concepção arquitetônica é analisada como o raciocínio da modelização do espaço
arquitetônico, o qual, por demandar operadores e operandos, como Escala e
Modelo, diferencia arquitetura do espaço geométrico, sendo o último desprovido de
das características de medida.
Todo esse percurso é submetido a análise e verificação por meio do estudo de caso
da linguagem arquitetônica das primeiras escolas pré-fabricadas do arquiteto João
Filgueiras Lima (1932-2014) – o Lelé, importante arquiteto brasileiro, que prestou
valiosa contribuição no campo da pré-fabricação, aliando, singularmente, técnica e
expressividade na forma arquitetônica.
Procura-se, por meio da sistemática do vocabulário pré-fabricado das obras de Lelé,
revelar que a arquitetura industrializada, aliada à teorização das gramáticas da
forma, podem-se incorporar numa significativa plataforma de geração de formas
arquitetônicas.
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Justificativas

Quão válida é a teorização de Gramática da Forma como método de projetação ?
Qual seu alcance enquanto ferramenta para a criatividade e a inventividade num
projeto?
A arquitetura generativa 4 é aquela capaz de gerar um amplo conjunto de arranjos de
um dado projeto, criados por um conjunto finito de regras e por meio de operadores,
com o objetivo de manipular a geometria da forma em resposta às variáveis e às
questôes colocadas num projeto – programa, sistema construtivo, conforto de
relações de uso, conforto ambiental, entre outras naturezas.
Na perspectiva de uma gramática de projeto - sistema de reescrita de projetos, por
meio de modelos novos ou prévios, também percorremos outras teorizações
correlatas – arquiteturologia, análise de base formal, gramática generativa e
universal e gramáticas extensíveis.

_______________
4

“O que é podemos explicar: é a arquitetura, ou o desenho arquitetônico, que se origina por dados

diversos, - carta solar, ventos predominantes etc. -, gerando um desenho final que leva em conta
essas informações e parâmetros. Podemos esquecer o tradicional esquema planta, corte e fachada,
já que programas de computação analisam as variáveis que você quiser colocar em jogo para criar
volumes e planos - geralmente a partir de um módulo construtivo -, que levam em consideração as
informações selecionadas. Na maioria das vezes, essas informações dizem respeito ao ambiente do
entorno do projeto, em outros casos, são simplesmente estéticas, e visam a produzir um efeito
gráfico”. Ver: TRONCOSO, Ursula. São Paulo : Revista AU, mar/2015
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Nelas, procuramos por operadores, fundantes e/ou complementares, em próxima
relação com a teoria da transcriação de Haroldo de Campos, cuja ideia central é a do
tradutor como recriador. A transposição dessa teoria de linguagem à projetação
arquitetônica seria uma resposta à dialética da criatividade e da inventividade, num
processo de projeto, por meio da manipulação de um acervo constante de ideias,
referências, modelos e vocabulários de projeto.
Segundo Haroldo de Campos, uma vez que o texto é considerado impossível de se
traduzir, uma tradução de tipo literal do sentido não transporia, no outro texto, o
caráter criativo e poético do texto original. No processo transcriador, o texto é
recriado, numa criação paralela, para um corpo linguístico diverso. O texto é
desmontado e remontado em outra língua, conforme sua própria informação estética,
dosando-se as características e os equivalentes fônicos, sintáticos e semânticos,
mais importantes na informação de origem. “Na tradução de um poema, o essencial
não é a reconstituição da mensagem, mas a reconstituição do sistema de signos em
que está incorporada esta mensagem, da informação estética, não da informação
meramente semântica” 5

_______________
5
  

CAMPOS, Haroldo. A Reoperação do texto. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010,p.100.
8

OBJETIVOS

Esta pesquisa propõe uma reflexão sobre fundamentos para uma gramática de
projeto, campo ampliado das gramáticas da forma, como um método de projetação
em arquitetura.

No desenvolvimento deste percurso, pretende-se:
§

Estudar criticamente, as shape grammars (gramáticas da forma – GF) e as
gramáticas extensíveis como metodologia de projeto de arquitetura;

§

Relacionar parâmetros de análise e de geração do projeto arquitetônico,
estimulando a prática do estudo projetual como estratégia de acumulação de
um acervo consistente de referências para a projetação ;

§

Estabelecer diálogos da teoria e do método de projeto de arquitetura com
abordagens interdisciplinares da matemática, da ciência computacional e da
linguística, focadas no estudo da criação da forma.

.
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2

METODOLOGIA DE PESQUISA

As shape grammars, primeiramente conceituadas, no início da década de 1970, por
George Stiny e James Gips, no artigo “Shape grammars and the generative
specification of Painting and Sculpture” (1972), tinham como objetivo estabelecer,
por meio do campo teórico das linguagens formais, um sistema algorítmico de
geração de formas para a pintura e a escultura, sobre as quais os artistas
projetariam seus elementos e regras de composição, no intuito de produzir maior
variedade no seu conjunto de obras.
Na perspectiva das gramáticas extensíveis, aberta pelas shape grammars,
buscaremos verificar, ao longo dos estudos, como as regras atuam na geração da
forma arquitetônica, e qual a relação entre os modelos nos processos de concepção
arquitetônica. Posteriormente, deter-nos-emos nessa teoria como sistema para a
reescrita de projetos, assim como para a geração de variabilidade na criação de
tipos e de padrões de projeto na produção arquitetônica pré-fabricada.
Da reflexão bastante precisa feita por Quatremère de Quincy em seu Dicionário de
Arquitetura: “ Tipo é um elemento que serve de regra ao modelo”

(apud,

ALIATA,2007), apreende-se que as regras e o modelo são categorias definidoras do
conceito de tipo. Entre os métodos de concepção arquitetônica existentes, as
gramáticas caracterizam-se por organizar, num só sistema, seus elementos, regras e
modelos.
Valendo-se do método indutivo de pesquisa, os procedimentos metodológicos
adotados para a dissertação do objeto proposto serão o estudo, a leitura e a
consulta da bibliografia essencial à descrição do objeto da pesquisa, com o objetivo
de conhecê-lo em profundidade. Esse repertório será submetido a um estudo de
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caso aplicado, visando a realizar observações que conduzam a conclusões quanto
ao alcance das gramáticas da forma como um método de projetação arquitetônica.
Tendo ciência da grande nrcessidade de amostragem dos métodos de projetação
arquitetônica , interessa-nos o recorte das gramáticas da forma como sistema
gerador para a otimização de soluções de projeto e, principalmente, como gerador
de tipos, padrões de projeto, famílias de objetos etc, destinados aos contextos do
design industrial e da produção arquitetônica pré-fabricada, nos quais é necessário
criar o máximo de variedade com o mínimo de elementos.
Um dos melhores conjuntos para efetuar tal estudo seria uma amostra das obras do
arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, caracterizadas, especialmente, pela busca da
racionalização e da industrialização da arquitetura, por meio da proposição de
métodos e de processos de pré-fabricação de elementos construtivos inéditos no
Brasil, produzidos em sua unidade de pré-fabricados.
Como metodologia a ser aplicada no estudo de caso acima mencionado6, avaliamos
como oportuna a utilização da matriz recombinatória de unidades projetuais, de
alguns aspectos dos 4 experimentos efetuados e da teorização geral na gramática
discursiva da Quinta da Malagueira (2001), elaborada por J. P.Duarte. Ressalvadas
as diferenças entre os objetos de estudo, o do projeto da Malagueria, do arquiteto
Álvaro Siza, e o nosso, será possível efetuar uma análise mais aprofundada da
gramática da forma e de suas relações com a geração e o manuseio de padrões de
projeto utilizados nas obras de pré-fabricação do arquiteto J.F.Lima, o Lelé.

_______________
6

Existem diferentes tipos de pesquisa , a cega, a heurística , ideal e a de busca estocástica. A
pesquisa cega busca um objetivo sem qualquer avaliação dos estados intermediários. São algoritmos
pobres de conhecimento e sua principal desvantagem é o tempo que eles tomam para encontrar uma
solução , especialmente se a largura e profundidade da árvore de pesquisa são muito grandes, como
na concepção de uma casa . Na busca heurística , a função é usada para estimar o valor ou a
distância de estados intermediários relativamente à meta. A conversão do problema multicritério num
critério único produz uma função heurística que pode ser usada numa busca heurística .
Ver: DUARTE, José Pinto. Customizing mass Housing: A discursive Grammar for Siza’s
Malagueira Houses. EUA: MIT,2001, p.24,
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A exploração das possibilidades formais por um arquiteto pode ser comparada a um
caminho traçado sobre a árvore de decisão – como o fio de Ariadne no labirinto de
Creta. A sequência de nós ao longo desse caminho descreve a evolução da
proximidade do arquiteto com a forma que ele busca... Os galhos dessa árvore
podem nem sempre seguir para cima: muitas vezes o arquiteto percebe que uma
linha de exploração não levará a nada e decide abandonar alguns passos já dados
para retornar a um nó anterior. 7
Quanto à gramática de projeto de Lelé, previamente, efetuou-se um levantamento de
unidades projetuais comuns sobre um conjunto de 68 projetos ao longo de sua
carreira (de 1962 a 1997). Ao ganharmos familiaridade com seu vocabulário, foi
possível estabelecer uma articulação e uma sequencialidade ao projeto –
Modulação, elementos estruturais, elementos de fechamento e abertura, instalações
prediais e implantação – para, posteriormente, estabelecermos os elementos de uma
matriz recombinatória de unidades projetuais.
Nesse percurso, é possível identificar algumas heurísticas na obra de Lelé a
realimentar as reescritas do projeto de escola de Abadiânia (1983), selecionada
como nosso estudo de caso. Com isso pretende-se comparar o universo de
reprojetos possíveis, contidos na proposta original de Lelé, com os demais gerados
por heurísticas e gramáticas diversas.

_______________
7
  

Mitchel (2008 : 69)
12
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Projeto
local+(BR)+|+ano forma+genérica
processo+construtivo
mod.+Construtivo+ref.
galpões)UNB
DF,)1962
l
c
mod.)decimal)|vigas)e)pilares
UNB)Colina
DF,)1962
l
c
vigas)U)|)painéis)de)fachada
Res.)Ministro)Estado
DF,)1965
mista)
c
2)vigas)verendeel
Disbrave
DF,1965
mista
c
sheds
Hosp.)Taguatinga
DF,1968
l
c
Caixão)das)fachadas
Resid.)Aloysiio)Paz
DF,1969
l
aço)e)pedra
colunata)metálica)
Planalto)de)automóveis
DF,)1972
l
c
vigas)de)cobertura
Sec.)Centro)Adm)Bahia
BA,)1973
l
c
viga)de)plataforma,)caixão)de)fachadas
Centro)Exp.)Bahia
BA,)1974
l
c
plataforma)pênsil
Ed.Camargo)Correa
DF,)1974
c
c
Caixão)das)fachadas
Portobras
DF,)1974
m
c
Quadros,)pilares)e)vigas)de)transição
Res.)José)S)Neto
DF,1974
l
c
vigamento)principal)e)de)cobertura
Res.)Nivaldo)Borges
DF,)1975
m
misto)c/alv
porticos)abobadados
Igrja)Centro)Adm)Bahia
BA,)1975
c
misto)conc)e)pedra
pétala)estrutural)de)cobertura
Res.Mario)Kertesz
BA,1977
c
c
peças)mural)
clínica)Daher
DF,1977
c
c
vigas)calhas
Centro)pesq)Agrop)Cerrado
DF,)1978
c
misto)c/ferrocimento
vigas)calhas,)sheds)ferrocimento
Abrigos)Renurb
BA)1978:1982
l
aa
sistema)sapata):)pilar):)cobertura
Estação)lapa):)Renurb
BA,)1979
l
misto
lajes)pênseis
Passarela)S.Joaquim)Renurb
BA,1979
l
misto
placas)pré)moldadas)atirantadas
Central)de)Delegacias)Renurb
BA,1979
c
c
vigas)shed)e)caixas)de)fachada
Igreja)de)Alagados)Renurb
BA,1979
l
misto)c/alvenaria)e)concreto
abobadados)e)laje)nervurada
Convento)de)Brotas
BA,1980
m
misto)c/alvenaria)e)concreto
abobadados)evigas)calhas)de)concreto
Hospital)Sarah)DF
DF,1980
l
mista)c)e)aa
módulo)básico)de)superfície)62,5cm
Comp)Saneamento)Básico)Renurb BA,)1980):)1982
l
aa
seção)unitária)U)e)T
Sede)Eletrobrás
RJ,1981
c
c
vigamento)atirantado
Associação)Portuguesa
DF,1984
l
met
sheds)atirantados
Fábrica)de)Abadiânia
GO,1984
c
met
colunata)e)painéis)de)cobertura
Escola)transitória)Abadiânia
GO,1984
l
aa
colunata)e)painéis)de)cobertura
Auditorio)Ilha)Gov):)FAEC
RJ,1984
c
aa
vigas)e)painéis)de)cobertura
Drenagem)de)Canal):)FAEC
RJ,1984
:
aa
paineis)de)contenção
Passarela):)FAEC
RJ,1984
:
aa
vigas)principal)treliçada
Abrigos):)FAEC
RJ,1985
:
aa
arco)cobertura)e)pilares)centrais
Largo)da)Mariquita):)FAEC
BA,1986
c
met
ancoragem)cobertura)de)lona
Parque)do)Aeroclube:)FAEC
BA,1986
l
mista
ancoragem)cobertura)de)lona
Balneários)da)Orla):)FAEC
BA,1986
c
conc
cápsula)em)fibra)de)vidro)e)acrilico)fixada)em)mastro
Sede)pref.Salvador):)FAEC
BA,1986
l
met
vigas)principais)de)fachada)tipo)verendeel
Creches)Mais):)FAEC
BA,1987
l
aa
mod.)abobadados)de)cobertura
Centro)Com.e)sindical):)FAEC
BA,1987
c
aa
sheds)de)cobertura
Escolas)em)arg.armada):)FAEC
BA,1988
m
aa
sheds)de)cobertura
Hospital)Taguatinga):)FAEC
DF,1988
:
aa
sheds)de)cobertura
Recuperação)de)centro)histórico):)FAEC
BA,1988
:
aa
paredes)plissadas,)lajes)e)div.)pré)moldados
Arrimo)de)terra)armada
BA,1989
:
aa
modulos)hexagonais
Largo)dos)Aflitos):)FAEC
BA,1988
c
met
vigas)principais)de)fachada)tipo)verendeel
Passarelas)padronizadas):)FAEC
BA,1988
l
mista)c/aa
abóbadas)e)treliças)met,)pisos)placas)aa
Estação)transbordo)Iguatemi):)FAEC
BA,1988
l
mista)c/aa
brises)coloridos)de)cobertura
Futuros)hospitais)Sarah)em)aa
CB,SA,SL,1988
l
aa
18)componentes)const.)pré)fab
Passarela)Pernambués):)CTRS
BA,)1988
l
mista)c/)aa
placas)em)aa
CIACS
DF,1990
l
aa
20)comp.)abadiânia,)50)no)RJ,100)FAEC,200)CIACS
Hosp)Aparelho)locomotor)
CE,1991
l
mista)met)c/)aa
sheds)treliçados
Hosp.Sarah)Fortaleza
CE,1991
l
mista)met)c/)aa
sheds)treliçados
Centro)tecnologia)rede)Sarah):)CTRS
BA,1992
l
misto)c/aa
sheds)treliçados
Hosp.Sarah)BH
MG,1993
c
mista)met)c/)aa
sheds)treliçados
Centro)Comunitário)S.Luís):)CTRS
MA,1994
c
met
shed
Centro)apoio)inc)físico):)CTRS
DF,1995
l
mista)met)c/)aa
sheds)treliçados
Hosp.Sarah)Lago)Norte
DF,1997
l
conc
vigas)principais)de)fachada)tipo)verendeel
TCU)Bahia):)CTRS
BA,1995
l
mista)met)c/)aa
sheds)treliçados
TCU)RN):)CTRS
RN,1996
l
mista)met)c/)aa
sheds)treliçados
Fund.)Darcy)Ribeiro):)CTRS
DF,1996
c
mista)c/conc
mod)cob)casca)aa)ou)misto)plástico)e)aço
TCU)SE):)CTRS
SE,1997
c
mista)met)c/)aa
sheds)treliçados
TCU)MG):)CTRS
MG,1997
l
mista)met)c/)aa
vigas)principais)de)fachada)treliçadas
TCU)AL):)CTRS
AL,1997
l
mista)met)c/)aa
vigas)principais)de)fachada)treliçadas
TCU)PI):)CTRS
PI,1997
c
met
sheds)treliçados
TCU)MT):)CTRS
MT,1997
c
met
sheds)treliçados
TRE)BA):)CTRS
BA,1997
c
met
sheds)treliçados
Posto)Fiscal)de)Estiva):)CTRS
MA,1997
m
met
brises)e)vigas)curv.)Cobertura
Capela)S.José)Ribamar):)CTRS
MA,1997
c
met
vigas)curvilineas)de)cobertura
TCU)ES):)CTRS
Es,1998
l
met
sheds)treliçados

Planos+espaciais
:
J)int)(pilotis))|P)crom)(el.)Vazados)
J)int)|)E)
Parede)branca)em)alto)relevo
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int
J)int
:
J)int
J)int
J)int
J)int)|)E
J)int
J)int)|)E
J)int)|)P)crom
teto)jardim
:
J)int
:
J)int
J)int
J)int
J)int)|)P)crom
:
J)int)|)teto)jardim
J)int
J)int
P)crom
J)int
:
:
:
:
:
teto)jardim
:
P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
:
:
J)int
:
J)int
J)int)|)P)crom
:
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)crom
J)int)|)P)Crom
P)Crom
J)int)|)P)crom
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Diagrama da Metodologia de Pesquisa

ESTUDOBDEBCASO
"
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elementosBestruturais
"

aberturas

elementosBdeBfechamento

aberturas
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"
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derivações

!

GRAMÁTICABDEBPROJETOB
GF
"

#

TEORIZAÇÕES

comparações
análise

CONCLUSÕES

Baseamos a elaboração da gramática de projeto dos modelos escolares de Lelé,
conforme as 3 primeiras fases da metodologia da gramática discursiva Malagueira,
estruturada em 4 fases - descrição, análise, síntese e teste adicional. Quanto à fase
de teste adicional, ela foi incorporada à fase anterior (síntese), ao ser relacionada
aos fundamentos das outras bases teóricas indicadas.
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Metodologia da gramática discursiva da Malagueira – Fases 1 a 3

1 FASE DESCRITIVA

1.1 decomposição

A decomposição é o primeiro passo requerido na análise num corpus para inferir
regras de gramática da forma. Essa análise é composta pelas categorias
funcionalidade, topologia e dimensão. Tais categorias revelam a estrutura formal por
trás de projetos analisados.

1.2 reconstituição

No segundo passo, as gerações de modelos são reconstituídas de acordo com as
regras deduzidas no passo anterior. O objetivo é destacar a semelhança da estrutura
formal entre os dois projetos, assegurando-se, assim, que a gramática cumpre os
requisitos do teste descritivo.

1.3 teste analítico

As regras da gramática são aplicadas em ordem reversa, iniciando com o design
final e terminando com a forma inicial. O objetivo é decompor o design e determinar
onde a gramática pode contar para sua geração, confirmando-a como uma instância
do estilo.
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1.4 teste descritivo final

Último passo da fase descritiva. A gramática explica, enquanto vai mostrando as
regras sendo aplicadas na geração de designs prototípicos.

2 FASE ANALÍTICA

Nessa fase, as regras de gramática são aplicadas em ordem reversa para decompor
o design até a forma inicial.

3 FASE SINTÉTICA

O teste sintético afere a capacidade da gramática em gerar um novo design, e o
teste analítico confirma se este é uma instância do estilo.

Com relação às questões anteriores levantadas, outros estudos específicos são
dirigidos para uma síntese entre as referências teóricas selecionadas, numa árvore
da projetação que articula fundamentos conceituais para uma gramática de projeto –
ambiente total, modelos, forma genérica, regras de projeto (processos decisórios
que se convertem em operadores booleanos, geométricos e matemáticos) e forma
específica.
Entre as referências teóricas selecionadas, uma delas refere-se às analises de base
formal da arquitetura, efetuada no trabalho de Peter Eisenman em The Formal basis
of modern Architecture (1963), e outra a Arquiteturologia de Philippe Boudon
(BOUDON, 1992).
Entre as contribuições e as perspectivas abertas pelos estudos realizados, do ponto
de vista da leitura de Peter Eisenman em The Formal Basis of modern Architecture,
destaca-se a abordagem sistêmica da base formal arquitetônica, cuja geração é
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compreendida numa transformação reconhecível, operada pelo arquiteto, de uma
forma genérica (sólido geométrico ou platônico pré-existente) numa forma específica
(forma emergente e perceptivel).
A Arquiteturologia, a “ Arquitetura da Arquitetura “, segundo Boudon, coloca-se como
um campo de pesquisa dedicado à investigação da concepção arquitetônica, tendo
por objetivo criar subsídios para o desenvolvimento de meios informáticos voltados à
projetação arquitetônica.
A concepção arquitetônica é analisada como o raciocínio da modelização do espaço
arquitetônico, o qual, por demandar operadores e operandos, como Escala e
Modelo, diferencia arquitetura do espaço geométrico, sendo o último desprovido de
características de medida.
Nesse percurso, podemos concluir que os estudos desenvolvidos até o presente
momento reforçam as três categorias constituintes das gramáticas de projeto - as
regras, o modelo e o sistema - para avançarmos ao estudo de caso pretendido.
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3
fig.5

Gramáticas da forma (shape grammars)

| alfabeto de colunas por Oscar Niemeyer

Interessere (Décio Pignatari)
Na vida interessa o que não é vida
Na morte interessa o que não é morte
Na arte interessa o que não é arte
Na ciência interessa o que não é ciência
Na prosa interessa o que não é prosa
Na poesia interessa o que não é poesia
Na pedra interessa o que não é pedra
No corpo interessa o que não é corpo
Na alma interessa o que não é alma
Na história interessa o que não é história
Na natureza interessa o que não é natureza
No sexo interessa o que não é sexo
(: o amor que, de resto, pode ser abominável)
No homem interessa o que não é homem
Na mulher interessa o que não é mulher
No animal interessa o que não é animal
Na arquitetura interessa o que não é arquitetura
Na flor interessa o que não é flor
Em Joyce interessa o que não é Joyce
No concretismo interessa o que não é concretismo
No paradigma interessa o que não é paradigma
No sintagma interessa o que não é sintagma
Em tudo interessa o que não é tudo
No signo interessa o que não é signo
Em nada interessa o que não é nada.
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3.1. Origens, definições e tipos

As gramáticas da forma, cujos estudos têm início na década de 1970, consistem
num sistema de geração de formas, dado por um conjunto de alfabeto, regras e
sentenças. Seu objetivo inicial era servir como uma plataforma para a geração de
formas na pintura e na escultura, a partir da qual o artista, ao projetar suas regras de
composição, obteria arranjos combinatórios diferenciados e variados, chegando-se
numa obra de arte.
Segundo Stiny e Gips (1971), as gramáticas da forma seguem a definição padrão
das gramáticas estruturais, introduzidas por Chomsky na linguística, nas quais a
estrutura da frase se define sobre um alfabeto de símbolos que gera comandos unidimensionais de símbolos. Nas gramáticas da forma, um alfabeto de formas geram
formas de n-dimensões.

6

(GIPS,2002) Diagrama estrutural a partir da famosa sentença de Gertude Stein “ A rose is a rose”
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Uma gramática, portanto, pode ser definida como um sistema gerador de
linguagens, um sistema de reescrita, uma maneira finita de descrever (representar)
uma linguagem; ou, ainda, um dispositivo formal usado para especificar de maneira
finita e precisa uma linguagem potencialmente infinita.
Matematicamente, pela teoria das linguagens formais, uma linguagem é
qualquer conjunto ou subconjunto de sentenças sobre um alfabeto, ou seja: dado
um alfabeto V, uma linguagem L sobre esse alfabeto é um subconjunto de V*,
portanto L C V*.
A finalidade de uma gramática é definir o subconjunto de V* que forma (define)
uma determinada linguagem. Uma gramática define uma estrutura sobre um
alfabeto de forma a permitir que apenas determinadas combinações sejam
válidas, isto é, sejam consideradas sentenças (definindo, assim, a linguagem
que ela representa).

7
Fig.7 - (Diagrama de uma gramática da forma : GIPS,STINY,1971)
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8
Fig.8 – Stiny e Gips, autores das shape grammars

9
Fig.9 – obra de Waldemar Cordeiro

Pelas linguagens formais, uma gramática G é definida como sendo uma 4-tupla
(quádrupla, sistema formal constituído de quatro elementos)

G = (Vn, Vt, P, S), onde:

P
Vn

è

Vt

Vn – É um conjunto finito de símbolos denominados não-terminais. Esses símbolos
também são denominados meta variáveis, ou seja, são os símbolos utilizados na
descrição da linguagem.
Vt – É um conjunto finito de símbolos denominados terminais. São os símbolos da
linguagem propriamente ditos, ou seja, os símbolos que podem ser usados na
formação das sentenças da linguagem.
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Convenções: Vn ∩ Vt = ϕ e Vn ∪ Vt = V

P – É um conjunto finito de pares (α , β) denominado produções (ou regras
gramaticais, ou regras de sintaxe). Uma produção é representada por α :: = β, onde
α ∈ V*VnV* ∧ β ∈

V* - significa que α é definido por β, ou ainda que α produz β, ou, equivalentemente,
que β é produzido (gerado) por meio de α.

S – É o símbolo inicial da gramática; deve pertencer a Vn. O símbolo inicial de uma
gramática é o não terminal por meio do qual as sentenças de uma linguagem serão
geradas.

Por meio de P, uma gramática de formas é definida por um conjunto de regras
de transição, sendo cada uma das regras composta por duas formas, lado direito
e lado esquerdo. O lado esquerdo é considerado para o reconhecimento de
formas deriváveis; o lado direito é considerado para a possível derivação em
determinada instância (PINTO,2010).
Por meio do conjunto de idéias resumidos acima, Stiny e Gips (1972)
desenvolveram um sistema semelhante, porém baseado em formas geométricas
e transformações euclidianas, em vez de símbolos matemáticos e de operações
booleanas. As principais operações utilizadas nas regras de uma gramática da
forma são a translação, a rotação, o espelhamento e a roto-translação. Além
disso, é possível também adicionar e remover formas e aplicar a transformação
escalar, para que uma mesma regra possa ser aplicada a figuras semelhantes,
porém de diferentes tamanhos (CELANI,2006).
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Através deste percurso, podemos definir resumidamente as gramáticas formas pelas
seguintes categorias:

1

Vocabulário

Conjunto finito de formas primitivas (n dimensões) que farão parte da gramática.

10

2

Sentenças

Conjunto de relações espaciais desejadas entre os elementos do vocabulário.

11
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3

Regras

Operações e procedimentos necessários para que o vocabulário origine as
sentenças pretendidas. Operações lógicas booleanas (adição, subtração e
intersecção) e transformações matemáticas e geométricas (rotação, translação,
espelhamento, mudança de escala, entre outras)

Operações booleanas

união

subtração

intersecção

  

fig. 12

fig. 13

fig. 14

24

Operações euclidianas

translação

rotação

reflexão

escalamento
fig. 15
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3.2. Teorizações

Até os anos 70, segundo (GIPS,1975) as shape grammars ganharam as seguintes
teorizações :

1. Gramáticas de forma (GF) restrita

Tipos de gramáticas da forma podem ser definidos colocando-se mais restrições
sobre regras formais permitidas. Dois tipos de gramáticas de forma, a de não
apagamento e unimarker, são especialmente úteis. A gramática de forma não
apagamento é uma gramática de forma em que todos os elementos terminais que
aparecem no lado esquerdo de cada regra devem aparecer, de forma idêntica, no
lado direito da regra. O resultado dessa restrição é que, uma vez que um terminal é
adicionado durante o processo de geração, utilizando uma forma de gramática de
não apagamento, não pode ser apagado. A gramática da forma unimarker é uma
gramática em que a forma inicial contém exatamente um marcador, o lado esquerdo;
e o lado direito de cada regra contém zero ou um marcador.
(GIPS, 1975, p.6)

2. Gramáticas paralelas

Dentro da geração de uma forma paralela, sempre que uma regra formal é utilizada,
ela é aplicada, simultaneamente, para todas as partes da forma, em que seja
aplicável. Uma gramática da forma destinada a ser utilizada dessa maneira é
chamada de uma gramática da forma paralela. Não há nenhuma diferença formal
entre a gramática de forma paralela e uma serial; é simplesmente uma questão de
método pretendido de regra de aplicação. (GIPS, 1975, p.7)
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3. Gramáticas matriciais

Uma gramática matriz define uma linguagem de n-dimensões (n normalmente igual a
2 ) matrizes de símbolos . A mais antiga gramática matriz, uma gramática que gera
uma linguagem de triângulos isósceles, foi desenvolvida por Kirsch em 1964 .
(GIPS, 1975, p.48)

4. Gramáticas gráficas

Uma gramática rede é definida por um vocabulário de não terminais , um vocabulário
de terminais, uma rede inicial e um conjunto de regras de reescrita da rede. Uma
regra de reescrever rede é uma tripla na qual os dois primeiros elementos são redes,
e o terceiro elemento é uma "incorporação", que especifica como substituir o
segundo elemento pelo primeiro quando a regra é aplicada.
(GIPS, 1975, p.51)

5. Gramáticas de padrões

Estas gramáticas são, geralmente, chamadas gramáticas de padrões, ou gramáticas
de descrição da imagem. Frequentemente, as descrições de imagem são feitas em
termos de elementos primitivos das imagens (como segmentos de linha ou círculos)
e predicados ou relações (como " dentro", "acima" ou " maior que ") definido nesses
elementos. (GIPS, 1975, p.54)
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6. Gramáticas com coordenadas

Nas gramáticas com coordenadas, os símbolos terminais e não terminais têm
coordenadas que lhes estão associadas . As regras de reescrita contêm funções que
calculam as coordenadas dos novos símbolos pelas coordenadas dos antigos.
(GIPS, 1975, p.57)

Após esse 1o ciclo de desenvolvimento, as shape grammars continuam
incrementando o sistema teórico, acrescentando-lhe novas extensões, tais como:

7. Gramáticas analíticas

Estudos analíticos usam um conjunto de projetos existentes para representar a
línguagem - corpus e inferir as regras da gramática. A gramática é, então, testada,
usando-se as regras para gerar desenhos no corpus, bem como novos projetos na
línguagem. (DUARTE,2001,p.64)

8. Gramáticas paramétricas

Uma gramática paramétrica é aquela em que as regras são parametrizadas de modo
que cada regra representa um conjunto de regras. Uma forma de gramática
paramétrica pode ser descrita por uma sequência ordenada de cinco elementos,
chamada cinco-tupla . Como forma de ilustração, considere a gramática definida
pela cinco-tupla: S, G, T, G, I. S é um conjunto de regras paramétricas da forma A > B que especifica que sempre que uma forma A é encontrada no desenho, pode ser
substituída por uma forma B. L é um conjunto de marcadores que são utilizados para
controlar computações. T é o conjunto de transformações de similaridade (rotação,
translação, escalamento, reflexo ou qualquer composição desses) sobre quais
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regras se aplicam. G é um conjunto de funções que atribui valores aos parâmetros
nas regras, definindo assim as regras específicas: a transformação de similaridade e
a função da atribuição de determinar as condições nas quais o lado esquerdo de
regras pode ser combinado a uma forma no desenho durante a aplicação.
Finalmente, I é a forma inicial para que a primeira regra seja aplicada para iniciar um
computação (DUARTE,2001,p.61).

9. Gramáticas predefinidas

Trata-se de um tipo de gramática determinística em que uma mesma regra ou uma
mesma sequência de regras é aplicada sucessivamente. Os resultados obtidos com
esse tipo de gramática apresentam sempre alguma regularidade.
(CELANI,2006, p.188).

10. Gramáticas com marcadores

O uso de marcadores (labels), que nada mais são que marcas aplicadas às formas
para reduzir sua ordem de simetria, restringe a maneira como as regras podem ser
aplicadas, mas, por outro lado, permitem maior controle sobre os resultados.
(CELANI,2006, p.188).

11. Gramáticas de cor

Desenvolvida por Knight (1993, 1994), essa variação da gramática da forma utiliza
cores no lugar de marcadores. A maior vantagem é que elas podem ser utilizadas
para a aplicação posterior de “regras de decoração”, nas quais elementos extras
podem ser inseridos nas áreas coloridas. (CELANI,2006, p.188).
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12. Gramáticas discursivas

Segundo (DUARTE,2001) a gramática discursiva inclui um conjunto de heurísticas
numa gramática da forma. Esta fornece as regras formais da composição, ao passo
que a descrição na gramática trata outros pontos de vista relevantes da concepção,
e o conjunto de heurísticas é usado para guiar a geração de modelos.

Implementações computacionais

Os computadores, máquinas semióticas de computações símbólicas, podem, por
Extensão, incorporar a lógica das gramáticas da forma, também baseadas por
símbolos e algoritmos.
Para (GIPS,1999), há 4 possíveis tipos de implementações computacionais das
gramáticas da forma: reconhecedor (interpreter), analisador sintático (parsing),
inferência (inference) e assistência (CAD shape grammar):
No primeiro tipo, o utilizador orienta o programa para gerar formas, por exemplo, na
seleção da regra e onde aplicá-la sobre uma forma. O programa pode ter uma forma
particular de gramática built-in, em que o usuário somente entra numa gramática da
forma de tipo restrito. Um segundo tipo de programa é um programa de análise. No
programa de análise, está dada uma gramática da forma prévia e a entrada de uma
forma. Esse programa determina se a forma nessa língua é gerada pela gramática e,
em caso afirmativo, dá a sequência de regras que a produz. Um terceiro tipo de
programa é um programa de inferência. Na inferência gramatical, é dado um
conjunto de formas para construir uma gramática forma, capaz de gerar um corpus
de formas (além de outras formas no mesmo "estilo").
Um programa CAD para shape grammars poderia ser um quarto tipo de programa .
Esse programa ajudaria o usuário, em comparação ao primeiro tipo (interpreter) . Ela
poderia assistir ao usuário, ou a designers praticantes, criando uma gramática da
forma pela provisão de sofisticadas ferramentas ou plug-ins.
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Tabela de Implementações Computacionais

( Fonte: shapegrammar.org e atualização feita pelo autor desta Disssertação )

1

Nome

Referência

Simple

Gips,1975

interpreter
2

Shephard

Gips,1974

Metzler
analysis
3

Shaper

Krishnamurti,1982

grammar
interpreter
4

Shape

Krishnamurti e

generation

Giraud, 1986

system
5

Queen Anne

Flemming, 1987

Houses
6

Shape

Chase, 1989

grammar
system
7

Genesis

Heisserman, 1991

8

Grail

Krishnamurti,1992

9

Grammatica

Carlson, 1993

10 Genesis

Heisserman, 1994

(Boeing)
11 Gedit

  

Tapia,1996
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12 Shape

Shelden, 1996

grammar editor
13 Implementation Simondetti, 1997
of basic
grammar
14 Shape
grammar

Piazzal. e
Fitzhorn, 1998

interpreter
15 SG clips

Chien, 1998

16 3D form

Wang, 1998

synthetizer
17 Coffe maker
grammar

Argaval e Cagan,
1998

18 Shaper 2D

Mc Gill, 2001

19 3D interpreter

Chau, 2002

20 Sign Generator

Lehni, 2002

1.0
21 Shape

Wong, 2004

designer
22 SGI

Trescak, 2009

23 Interactive 3D

Hoisl e Shea,
2010

24 SG

Li et al.,2010

25 Shade

Ruiz, 2012

p/sketchup

  

32

Alguns exemplos de implementações computacionais

figs.16 a 18
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GEdit (1996)

3D Form Synthetizer (1998)

figs.19 a 21
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figs.22 a 24
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figs.25 e 26

Plug-in Shade para sketchup (2012)

fig.27
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Figs.28 e 29

  

37

3.3. Aplicações

A Gramática Analítica objetiva o estudo da estrutura do desenho, por meio da
utilização de um raciocínio gráfico de análise, constituindo-se em um método de
representação formal do estilo, pela determinação de constantes que originam as
regras dessa gramática. A gramática analítica explora o processo de desenho de
duas maneiras: na simulação de estratégias possíveis que levam à geração de um
conjunto de edifícios existentes e na derivação de exemplares possíveis da mesma
linguagem ou estilo.
Em 1977, Stiny publica o artigo Ice-ray: notes on the generation of Chinese lattice
designs, em que analisa os desenhos de treliças de janelas tradicionais chinesas.
Esse é o primeiro trabalho com uso de uma gramática analítica. Essa primeira
experiência de análise utilizando a Gramática de Formas capturou, por meio de cinco
regras simples, os princípios generativos de desenhos chineses (lattice designs),
gerando desenhos existentes e novos desenhos hipotéticos no mesmo estilo.
Em 1980, Stiny apresenta uma gramática gerativa empregando elementos
tridimensionais no artigo Kindergarten grammars: designing with Froebel’s building
gifts. blocos educativos para classes infantis, criados por Friederich Froebel (1782–
1852), educador alemão..
A sistemática da shape grammar foi usada para analisar a arquitetura pela primeira
vez por Stiny e William Mitchell (STINY e MITCHELL, 1978), num estudo paramétrico
das vilas de Palladio 8. O estudo sobre as vilas de Palladio mostrou as possibilidades
de aplicação do método em arquitetura. Nesse trabalho, Stiny e Mitchell inferem
regras de composição de plantas e fachadas da maior parte das vilas projetadas
pelo arquiteto renascentista italiano.

____________
8

“A segunda aplicação de gramáticas de forma analítica , a gramática Palladiana de Stiny e Mitchell
de 1978, trabalho iniciado dos mais ambiciosos e complexos sobre gramáticas da forma de estilos
arquitetônicos, que continuam até hoje. Ver: KNIGHT, T. W. Shape grammars in education and
practice: history and prospects. International Journal of Design Computing. Sydney: 1999-2000. v.
2, p.2
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Desde então, a Gramática de Formas tem sido utilizada na análise da linguagem da
arquitetura de Palladio; da Casa Guilani Frigerlo, de Terragni; das Prairie Houses, de
Frank Lloyd Wright; da obra de Glenn Murcutt; das Igrejas de Christopher Wren; das
casas Californianas de Irving Gill; do estilo vernacular das casas de chá japonesas;
dos Bangalôs de Búfalo; das Queen Anne Houses; das Casas Tradicionais
Taiwanesas das Mughul Gardens e da Quinta da Malagueira, entre outros exemplos.

Fig. 30 - (esq. para direita) gramáticas Ice-ray, Villas de Palladio, Casas de chá japonesas,
Mughul gardens, Prairie houses de F.L.Wright, Queen Anne Houses.
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4

FUNDAMENTOS CONCEITUAIS PARA UMA GRAMÁTICA DE PROJETO

4.1. Contribuições téoricas de Peter Eisenman para os fundamentos de uma
Gramática de Projeto

Embora os estudos de gramáticas da forma, seminalmente iniciados em por Stiny e
Gips (1972), abriram um campo de pesquisa direcionável à abordagem algorítmica
na concepção de projeto, o trabalho de Eisenman em The Formal basis of modern
Architecture (1963), precedido em quase uma década, sugere implicitamente uma
abordagem de um conjunto de heurísticas 9, que correlacionados à teorização de
shape grammars, podem conceituar uma gramática de projeto.

_______________
9

Um algoritmo é uma técnica ou um mecanismo que prescreve como alcançar um fim preciso […]

Uma técnica heuristica precisa um modo de comportamento tendente para um objetivo, que não se
pode definir com precisão, pois se bem sabemos que coisa é, desconhecemos de onde se acha. A
técnica heuristica prescreve as regras gerais para conseguir metas gerais, mas não indica com
precisão o caminho justo para alcançar um fim estabelecido, como se realiza ao invés do algoritmo.
Ver: BONSIEPE, Gui. Teoria y práctica del diseño industrial. Elementos para una manualística
crítica. Barcelona : Editorial Gustavo Gili,1978., p.148.
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Nesta fase teórica, o “Eisenman humanista ” empreende o percurso analítico sobre a
geração da forma arquitetônica, resumidamente compreendida como uma
transformação reconhecível de algum sólido geométrico ou platônico pré-existente 10
Na sua obra the Fomal Basis of modern architecture, argumenta que o movimento
moderno, ao identificar-se com a mudanca e suas idéias, concebeu-se como um
movimento de “revolução pemanente”. Neste raciocínio, se a história é uma tarefa
que nunca acaba, é oportuno também que a arquitetura também seja uma disciplina
de maior especulação de sua lógica interna, que seria de fato a sua permanência.
O uso impreciso e metafórico da linguagem na teoria da arquitetura, tende a negar a
sua validade crítica, o que acarreta uma confusão entre critérios formais e de
significado. Entende-se que o papel da crítica contemporânea não é somente o de
interpretar, mas o de proporcionar alguma ordem ou ponto de referência a partir do
qual novas propostas possam emergir.
A dissertação de Eisenman é a demonstração de um método de abordagem aberto
sobre um problema de arquitetura. Neste sentido, não se fecha numa conclusão,
fornecendo uma base para o acesso ao pensamento conceitual de projeto.
Uma produção de arquitetura, que pode ser examinada criticamente, através da
leitura de um edifício, de um livro ou de uma posição teórica. Ao examiná-la
exclusivamente em seus aspectos formais, Eisenman colabora para a troca e a
renovação de visões, entre os modelos de análise de tipo formalista e historicista, no
quadro da teoria de arquitetura.

_______________
10

SCHIAVO, Bruno. Autonomia e História: Uma leitura de Oppositions . São Paulo: FAUUSP,
2012. Trabalho Final de Graduação, p.104
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Seu método de análise e estudo de projetos arquitetônicos baseia-se na leitura
gráfica e na manipulação por diagramas morfológicos. Um diagrama em arquitetura
pode também ser visto como um sistema duplo, que opera como uma escrita tanto
da anterioridade e interioridade da arquietura, bem como de requerimentos de um
projeto específico

11

. Nestes diagramas, abstraem-se certas características formais

de um repertório seleto de edifícios modernos, eliminando elementos secundários a
esta seleção, procurando neles localizar uma gramática ou uma base da forma
arquitetônica moderna.

31

Fig.31 – Análises formais da Casa del Fascio, Giuseppe Terragni

A origem deste método e objetos para estudo derivam-se especificamente da
discussão da forma, colocada por Le Corbusier nas "Quatro Composições",
ilustradas em sua "Obra completa", em cujos diagramas estariam implícitos o
vocabulário, a gramática e a sintaxe de uma linguagem arquitetônica.
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O exemplo das quarto composições de Le Corbusier pode ajudar a melhor
compreender a realidade do espaço de concepção. Por meio de quarto croquis, Le
Corbusier demonstra quatro maneiras de se fazer um projeto, sem se preocupar
com a genealogia entre cada um deles. Em efeito, são quatro modalidades de
concepção, que são expostas de maneira concomitante num só mesmo espaço 12.

Fig.32 – As 4 composições de Le Corbusier

Em The Formal basis of modern architecture, o estudo de sistemas projetuais é
ilustrado

por

algumas

análises

detalhadas

de

expressões

arquitetônicas

contrastantes entre si, como algumas exemplificadas no trabalho de quatro
arquitetos modernos, escolhidos pelo autor em seu estudo - Le Corbusier, Alvar
Aalto, F.L.Wright e G.Terragni. Tal análise é construída sobre a leitura de plantas
e/ou elevações genéricas, de 2 projetos por arquiteto, num total de 8 projetos.

_________________
11

EISENMAN, Peter. Written into the void. Selected Writings, 1990-2004. In: Diagram an

Original Scene of Writing, p.92.
12
  

BOUDON, Philippe. Eisegner La Conception Architecturale, p.73.
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Embora os arquitetos não analisem o seu próprio trabalho exatamente nestes
termos, a arquitetura sempre teve uma base sistêmica; independentemente do estilo
e período, para a qual os arquitetos, quase sempre invocaram algum sistema no
desenvolvimento de seu trabalho, que tem ordenado e determinado a forma
específica resultante de seus edifícios 13.
A confusão da forma arquitetônica muitas vezes, deve-se à relação não dialética
entre seus fins absolutos e relativos, arbitrados nas categorias de intenção, função,
estrutura e técnica. Isto é verificado pela não coordenação ou na adoção não
equacionada dos elementos constituintes da forma.
Portanto, a hierarquia de elementos racionalmente concebidos é uma condição
necessária para a resolução de problemas, e também para a formulação clara de um
problema arquitetônico.
O objetivo no decurso da teorização de Peter Eisenman é desenvolver uma
terminologia analítica para a forma arquitetônica, que embora não preencha todo o
vazio perceptível no pensamento arquitetônico contemporâneo, sirva ao menos, para
indicar a existência desse vazio, e, assim, contribuir para a tal teorização, na qual
esta seja a base para a comunicação de uma idéia original entre seu autor e um
receptor - seja entre professor e aluno, arquiteto e usuário ou crítica e publico,
essência de todo ato criativo 14.

_________________
13
14
  

EISENMAN, Peter. The Formal basis of modern architecture, p.87.
Idem, p.25.
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Gramática Gerativa

Valendo-se de aprofundamentos das ferramentas analíticas e sintéticas da
linguística e da semiótica, Eisenman conceitua a forma arquitetônica, em 2
categorias essenciais – Forma genérica e Forma específica, ambas derivadas das
categorias “estrutura profunda” e “estrutura superficial” do modelo linguístico de
Noam Chomsky, autor de uma contribuição fundamental à linguística, com a
formulação teórica e o desenvolvimento do conceito de Gramática Transformacional,
ou Gerativa.
O projeto desta teoria é o de escrever uma gramática no sentido de conjunto de
regras de funcionamento da língua, que fosse gerativa - capaz de gerar, no sentido
matemático, todas as frases possíveis a partir de um conjunto limitado de regras e
elementos - e transformacional, que descrevesse as regras de transformação entre
uma estrutura profunda e outra estrutura superficial.
Estrutura profunda é a infra-estrutura que determina o significado da frase. Operada
a partir de um conjunto de regras de grande generalidade e de transformação, uma
forma emergente, ou uma “estrutura superficial” da frase é gerada. Numa língua por
exemplo ela é o manejo de símbolos que escrevemos ou ouvimos, gerados por
transformações como a combinação e a elisão.
Neste sentido, poderia se conceituar uma gramática universal, sobre a qual
Eisenman procura enfrentar num método similar de análise a dimensão do símbolo e
do significado na linguagem de projeto, distinguindo a Forma arquitetônica entre uma
“estrutura profunda” (conceitual) e uma “estrutura superficial” (perceptiva)

15

. Uma

contribuição de sua pesquisa é a de revelar que em todo projeto de arquitetura há
uma estrutura profunda comum a todos os projetos, porém uma sintaxe e articulação
diferenciadas entre seus elementos.

________________________
15

  

GANDELSONAS, Mario. In SCHIAVO (2012:111)
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Forma geral e específica

Num paralelo à gramática gerativa, para Eisenman toda forma é específica (estrutura
superficial) e ao mesmo tempo geral (estrutura profunda). Suas propriedades
proporcionam o vocabulário básico de uma linguagem formal, esclarecendo os
meios específicos em que se expressam a intenção e a função, e os meios gerais
para a criação de um ambiente ordenado.
Neste raciocínio, o objetivo é a definição de um significado preciso de Forma, peça
chave

para

o

desenvolvimento

de

uma

sistemática

arquitetônica.

Para

compreendermos a base conceitual da forma arquitetônica, é necessário isolar as
propriedades em que se relacionam a forma genérica, a forma específica e o seu
contexto arquitetônico.
Forma genérica entende-se como a forma do pensamento universalizante platônico,
uma entidade definível com suas próprias leis inerentes, na qual um dos meios para
resolver o problema da forma arquitetônica seria através da utilização de sólidos
fundamentais, como método elementar de projeto. A partir do princípio de
geometrias absolutas é possível construir sistemas ou disciplinas, que orientam o
arquiteto no ordenamento final da forma que ele deseja atingir 16.

Fig.33 – Formas genéricas e suas transformações

________________________
16
  

EISENMAN.(1963: 20).
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elementos da equação arquitetônica

forma = intenção + funcao

Segundo Eisenman, mesmo que uma grande variedade de sistemas complexos
possam ser derivados da forma genérica, uma forma arquitetônica não é o resultado
exclusivo da aplicação de uma forma platônica, mas da interação de uma forma
genérica com os termos de intenção e função, em prioridade às considerações de
estrutura e de técnica feitas pelo arquiteto. Isto direciona o arquiteto na criação de
uma forma específica, que é uma forma emergente de sua forma genérica
referencial, que lhe é cognata 17.
Uma forma específica preliminar, portanto, pode ser pensada como uma
configuração física, dada em resposta a uma dada intenção e função. Toda forma
específica na arquitetura, concebida inicialmente a partir de uma crítica
destes dois elementos, direciona as considerações de intenção e função numa
síntese com outros termos fundamentais ao projeto, como as de estrutura e de
técnica, gerando uma forma específica final.
Esta forma fornece os meios de percepção para a compreensão da ordem sistêmica,
através de propriedades como figuração, cor, textura, tamanho, escala e proporção,
entre outras.
A forma específica gerada não pode ser julgada como boa ou má em si mesma, pois
ela antes de cumprir qualquer interpretação subjetiva de beleza, estilo ou gosto deve
expressar a essência do edifício: a realização das suas necessidades, tanto formal
quanto funcional.

____________
17
  

EISENMAN.(1963:37).
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Embora a natureza temporal e subjetiva de formas específicas produza uma
percepção de uma forma com respostas diferentes em diferentes pessoas, o
processo de geração da forma é muito mais do que a criação de objetos
esteticamente agradáveis em si mesmos, pois estes só satisfazem a percepção, e
não os aspectos conceituais do problema.

forma = estrutura + técnica

A Forma, quando examinada como uma relação entre estrutura e técnica, efetua a
tradução de intenção e função projetuais na realidade física. A Estrutura pode ser
pensada como os elementos que sustetam e conduzem os insumos necessários
(água, eletricidade, gás etc.) ao funcionamento de
qualquer edifício. As técnicas, além de meios de fabricação e produção, são
métodos para ligar, articular e consolidar uma estrutura.

Isto estabelece uma

relação de subordinação na hierarquia dos elementos de um sistema arquitetônico.
Devido a sua natureza utilitária, as técnicas relacionam-se quase que inteiramente
com a forma específica ao invés da forma genérica e, consequentemente, recebe a
prioridade mais baixa na hierarquia dos elementos constituintes do projeto. Esta
parece ser uma contradição em termos, à luz do pensamento contemporâneo sobre
a padronização e a pré-fabricação.
Embora a tecnologia não deve ser imposta ao conceito, função, estrutura ou forma,
ela também não pode ser apenas um mero aplique a situações arquitetônicas. Para
a ordenação total da equação da forma arquitetônica , apenas uma lógica baseada
na forma genérica pode alcançar este fim, já que esta sofrerá uma síntese com os
outros elementos da equação da forma arquitetônica.
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Forma genérica linear e centroidal

A forma genérica no contexto arquitetônico divide-se em duas categorias: a de tipo
linear e a centroidal. Exemplificando, um cubo e uma esfera são formas centroidais.
Um duplo cubo e um cilindro são formas lineares. Cada um desses sólidos básicos
possuem natureza determinada e dinâmica inerentes que devem ser compreendidos
para qualquer uso gramatical numa forma 18.
Qualquer forma linear ou centroidal pode ser compreendida em referência a uma
grelha espacial. A forma linear é percebida através de uma preponderância de um
eixo horizontal ou vertical, e pela articulação de extremidades. Assim, um cilindro
refere-se pela vertical ou por um eixo horizontal, enquanto que uma forma do
centroidal, como um cubo, que sem nenhuma referência dominante, a geração de
sua forma está relacionada a um centro de articulação, ponto de origem da
igualdade de todos os três eixos de ordenação da forma.

propriedades elementares

Eisenman também conceitua a origem das formas genéricas de tipo linear e
centroidal no contexto arquitetônico em outras 3 categorias. A Primeira categoria é
aquela em que a forma genérica é desenvolvida como uma resposta direta às
exigências programáticas internas; portanto advinda de uma derivação funcional.
Esta ordem pode sugerir um volume grande central sendo positivo-fechado, como
uma sala ou auditório, ou negativo-aberto, como um pátio.
A segunda categoria é aquela em que a forma evolui a partir de ambas as demandas
funcionais e formais. Na terceira categoria de esquemas de 'projetação', a condição
genérica é postulada por razões puramente formais.

___________________________
18

  

EISENMAN (1963:35).
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A Forma genérica resulta de uma análise de seu volume, superfície, massa e
movimento, que constituem em suas propriedades elementares.
Separando-se o termo movimento dos demais, como definir e diferenciar
arquitetonicamente massa, superfície e volume? Superfície pode ser tanto a camada
externa da massa, quanto a última camada de um volume, ou ainda a sua
membrane ou pele. A diferenciação entre a superfície da "pele" ou "plano" de
superfície e "massa" depende em grande parte do tamanho e colocação de
aberturas, o tratamento de condições de canto, e do material usado. É importante tal
distinção arquitetônica entre massa e superfície para a expressão e clareza de um
sistema volumétrico em relação a sua forma original genérica.

Volume

Volume, geometricamente, é constituído por um número infinito de superfícies, ou
planos. Arquitetonicamente, o volume é a propriedade final de toda forma, uma
condição dinâmica de espaço, provocada pela sua limitação e contenção, portanto
um espaço ativado 19.
Compreende tanto a parte interna quanto a parte externa de um volume gerado.
Volume interno é positivo e côncavo; resultante de uma declaração de propósito de
limite e contenção. Volume externo é negativo e convexo, resultante de uma
justaposição de dois ou mais volumes, que criam um espaço ativo entre eles.

___________________________
19

  

EISENMAN (1963:59).
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Movimento

À definição de volume arquitetônico, relaciona-se a noção de movimento, dado que a
arquitetura também é o espectro de um grande número de experiências de uso e
percepção, portanto uma propriedade essencial para a experiência e a compreensão
de qualquer forma arquitetônica.
O movimento pode ser pensado como um vetor geométrico ou uma força externa e
até mesmo como um volume negativo. É determinado por um valor de tamanho,
intensidade e direção.
Ele afeta e modifica o equilíbrio da forma genérica, e, assim, desempenha um papel
fundamental

na

geração

da

forma

resultante,

termo

elementar

para

o

desenvolvimento de um sistema de arquitetura.

Fig.34 – Diagramas de movimento arquitetônico por Eisenman

  

51

Tipos de movimento

Há três tipos de sistemas de movimento: o cata-vento, o espiral e o escalonado. Os
dois primeiros se desenvolverm essencialmente a partir de uma exigência interna de
um centro de gravidade.
O escalonamento é uma progressão de movimento essencialmente de organização
de tipo linear, que em determinadas situações pode ser derivada do tipo centroidal.

Arquitetura como Ambiente Total
Ambiente total = Volumes + Grelha

O plano horizontal é a projeção de qualquer tangente à superfície da terra. Entidade
não-direcional, já que os pontos críticos de intersecção podem surgir a partir de uma
qualidade direcional atribuída a este plano.
Nele, o conceito de um espaço tridimensional, ou de grelha cartesiana contínua
fornece a referência absoluta para a forma arquitetônica, seja ela genérica ou
específica.
É necessário, portanto, discutir em detalhe as categorias básicas definidoras de um
ambiente total da forma: o volume em suas propriedades de forma genérica (massa,
superfície, volume e movimento), e outra, uma grelha cartesiana implícita ou real,
que fornece a matriz para a modelagem e implantação de qualquer entidade
volumétrica.
Segundo Eisenman, um ambiente total é constituído por uma grelha cartesiana
implícita ou explícita e volumes dispostos sobre ela, produzidos a partir do controle
de seus volumes positivos e negativos. Embora os termos de volume positivo e
negativo caracterizem o volume, a volumetria não é conceito suficiente para a
definição de Arquitetura, daí os termos grelha e ambiente total na sua equação
definitiva.
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Sistemas e gramáticas da forma

A essência de todo projeto de arquitetura é informada a partir de "regras", "'conjunto
de 'princípios', ou ainda uma" teoria ", cujos efeitos podem ser divididos em
elementos.
Todo projeto é uma tentativa de estabelecer uma relação sistêmica para as
necessidades específicas de um determinado local e programa, bem como a
aplicação de sistemas formais no processo de projeto.
Um sistema é a organização e o controle das articulações e distorções de um
conjunto de elementos. Também organizam o vocabulário da forma e fornecem o
quadro em que a sintaxe e a gramática deste vocabulário são implantados. Derivase inicialmente de uma forma genérica, sugerida pelas exigências programáticas de
um projeto, e são solicitados para ordenar e esclarecer a intenção e a função de
uma forma arquitetônica.

Fig.35 – Diagramas de transformações formais por Eisenman

______________
20

  

EISENMAN.(1963:89).
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A gramática de qualquer sistema preocupa-se essencialmente com a implementação
do vocabulário formal numa situação específica. Portanto, a modelagem e/ou
distorções da forma genérica podem ser pensadas como uma gramática, e o uso
específico do vocabulário formal e das regras que regem suas distorções podem ser
pensados como um sistema. Cada sistema tem seu próprio caráter essencial e as
suas próprias leis de geração da forma, que devem ser compreendidas e seguidas 20
Sintaxe, arquitetonicamente, é a organização sistêmica do seu vocabulário (volume,
massa, superfície e movimento) no edifício e em seu ambiente. Tal sintaxe, segundo
Eisenman pode inicialmente ser ilustrada por uma série de situações abstratas que
envolvem formas lineares e centroidais.
Diferentemente do estudo de uma língua, o intuito de Eisenman é indicar a relação
de sintaxe no desenvolvimento de um sistema, sem apresentar uma compilação
complexa de requisitos sintáticos ou uma lista exaustiva de respostas sistêmicas que
se desenvolvem a partir da sintaxe, mas para demonstrar que os sistemas devem
desenvolver tanto a situação externa e os requisitos funcionais internos; e a
condição genérica sugerida por estas organizações específicas. As distorções
produzidas são analisadas por diferentes combinações de vetores internos e
externos ou "linhas de força", a fim de esclarecer o uso de sintaxe numa situação
específica, cujo significado dessas condições internas são definidos e amplificados.
No entanto, tais condições estão previstas sem ter em conta a função ou conteúdo, o
que numa situação real seriam fatores iniciais no desenvolvimento de um sistema,
aspectos não abrangidos pela sintaxe.
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Resumo das análises de base formal feitas por P.Eisenman sobre 4 arquitetos
modernos – Le Corbusier, F.L.Wright, Aalvar Aalto e G.Terragni

Figs. 36 a 39 - (da esq. para direita) projetos dos arquitetos Le Corbusier,
F.L.Wright, Aalvar Aalto e G.Terragni.
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Le Corbusier
Pavilhão Suíço e Cité de Refuge

36

40

Em muitos projetos de Le Corbusier a ordenação volumétrica, propriedade final da
forma, é gerada a partir de um sistema de circulação, coerente a sua máxima
“arquitetura é circulação”.
No Pavilhão Suíço de Le Corbusier, há um sistema de movimento implícito em sua
gramática de projeto. Uma ênfase no eixo menor tenderia a dividir o bloco linear
dentro de uma organização bi-nuclear, programaticamente indesejável. Aqui o
sistema de movimento foi o de tipo espiral, como uma extensão lógica do eixo
externo de acesso para o interior da edificação.
Quando as exigências internas e externas na modelagem de uma volumetria
encontram-se em oposição, é oportuno o uso de sistemas que envolvem uma
dialética massa-superfície, que nessas situações, são geralmente o principal meio
de controle.
A essência da forma arquitetônica como uma complexa dialética entre massa e
superfície, em relação à malha ortogonal, é uma relação identificada na obra de La
Tourette e ainda mais amadurecida em Ronchamp.
Internamente, ambos os edifícios, o Pavilhão Suíço e Cité de Refuge evoluem a
partir de um ordenamento funcional que sugerem uma organização linear genérica.
Uma diferença fundamental entre eles reside na relação dos eixos dominante interno
e externo.
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No Pavilhão Suíço, uma ligação direta é impossível uma vez que qualquer giro do
vetor de entrada deve ser alcançado em direções opostas por razões funcionais. O
sistema de circulação deve de alguma forma fornecer o corte dos dois eixos
longitudinais. Le Corbusier, confronta este problema de sintaxe, elaborando um
sistema volumétrico para efetuar e ordenar esta transição. Na Cité de Refuge, a
forma específica resultante é um sistema de pavilhões sequenciados, em si
mesmos, ordenados num desenvolvimento secundário, numa dialética massasuperfície e no jogo de sólidos geométricos.
Estas deformações são o resultado de gramática específica utilizada no controle da
circulação, e que obedecem aos requisitos sintáticos da condição genérica.

41
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Frank Lloyd Wright
Martin House e The Coonley House

37

42

Os dois edifícios de Frank Lloyd Wright – Martin House e The Coonley analisados
por Eisenman são de natureza linear: um paralelo e outro perpendicular aos eixos
externos dominantes. A sintaxe necessária para a resolução dos requisitos internos
e externos é semelhante ao utilizado nos dois edifícios por Le Corbusier –
superficies e volumes classificados e setorizados, apesar de suas funções
específicas internas serem diferentes.
Os Eixos, que nos projetos de Le Corbusier são essencialmente utilizados para
ordenar e controlar o movimento, em Wright são utilizados para o controle contínuo
do volume. Ele não faz como Le Corbusier do uso da ”promenade arquitetural” nem
de algum sistema envolvendo uma dialética massa-superfície.
A resolução específica de seus edifícios evolui a partir de uma síntese de dois
sistemas volumétricos: uma contínua e outra estática, identificados em análises
segmentadas dos eixos transversais e longitudinais, cada um por sua vez,
considerado como uma referência dominante.
Isolando-se alguns grupos de pilares pareados estes podem ser vistos fornecendo
uma definição de eixos centrais dominantes, criando uma espécie de núcleo
quebrado, sobrepostos e multiplamente articulados, numa forma tipo cruciforme
referente em outros projetos de Wright.
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Tal como no caso do Martin House, a prioridade de Wright não está na ordem de um
sistema de circulação, que encontra-se numa forma mais perturbadora. É na
articulação da organização volumétrica que a gramática específica de Wright melhor
pode ser vista, enquanto um controle sistêmico. Embora estes não são elaborados
no mesmo grau que na casa Martin House Plaiding, The Coonley pode ser vista
como uma série de pavilhões organizados tanto vertical quanto horizontalmente,
com referência a um plano absoluto horizontal.

Fig.43 – Diagrama analítico de Eisenman sobre F.L.Wright
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Alvar Aalto
Centro Cívico de Säynätsalo e Museu de Tallinn

38

44

Aalto, nos projetos de Säynätsalo e no Museu de Tallinn, diferindo da noção cubista
de ressaltar uma superfície plana ou imagem dominante, na dialética "massasuperfície" está preocupado com a colocação de cada bloco, tratado como "massa",
em relação com o próximo bloco, proporcionando, em certo sentido, uma mudança
do plano pictórico.
Os sistemas de Aalto são essencialmente compostos por uma ordem volumétrica
dominante e uma de movimento secundário. No projeto de Säynätsalo tem-se um
projeto de desenvolvimento centroidal, e no Museu de Tallinn a ordem volumétrica é
centroidal enquanto o sistema de movimento é linear. No entanto, em ambos os
projetos as distorções iniciais na forma genérica derivam de uma única entrada em
forma centroidal.

Fig.45 – Análise Formal de Eisenman sobre Alvar Aalto
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No Centro Cívico de Säynätsalo , o conflito da diagonal externa com o arranjo interno
pode ser visto como uma consideração importante na determinação e na
compreensão da forma específica final.
A forma genérica é derivada inicialmente das exigências programáticas, como é o
caso em todas as derivações sistêmicas, mas o pátio resultante é pouco mais do
que uma lembrança formal do estado genérico. O escalonamento volumétrico da
implantação é parte de uma sequência de planos transversais que atuam para o
vetor de entrada.
Aalto na sua sistemática de projeto reconhece a absoluta horizontal como requisito
sintático semelhante à solução em Säynätsalo. Mais uma vez, as deformações de
forma específica na coordenada vertical são equilibradas sobre uma horizontal.
Neste caso, a referência horizontal não é o nível de corte, como em Säynätsalo, mas
o nível de entrada no piso térreo.
É interessante notar na análise de Eisenman que o chamado "estilo orgânico” do
trabalho de Aalto, que implicaria uma “ oposição a qualquer forma ordenada ”, pode
de fato ser analisado e compreendido em termos formais. Mesmo que o vocabulário
e a gramática usadas por Aalto sejam diferentes dos demais arquietos ora
estudados, esses elementos também são regulados por uma sintaxe formal e
ordenados por um sistema formal. O desenvolvimento de qualquer ordem racional
pode incorporar qualquer gramatical específica. É na gramática específica
empregada, que o desenvolvimento sistêmico pode ser encontrado; o sistema
apenas torna a essência desta gramática, sua base genérica, compreensível.
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G. Terragni
Casa Del Fascio e Asilo Infantile

39

fig. 46 – Diagrama analítico de Eisenman

A Casa Del Fascio pode ser lida, como um sólido cortado ou como uma série de
planos colocados sequencialmente face a face. A essência do sistema formal
utilizado neste projeto é a expressão conciliadora entre um plano centroidal e um
sítio linear.Eisenman menciona num projeto adiantado de Terragni sobre a fachada
de entrada cuja intenção seria em contrastar massa e superfície. A fachada, indicada
como uma superfície, é tratada em branco, enquanto a massa apresentado por trás
dela, está em preto para distingui-la claramente a partir do plano da fachada. Esses
primeiros desenhos apresentam esta fachada claramente como uma rede sem
dualidade de leitura "massa-superfície".
Esta leitura de grelha plana é alongada pela posição das portas de entrada
secundárias na fachada principal, cortada na parte plana lado direito da fachada, de
forma tal a isolar qualquer possível leitura como "massa".
Preserva-se um corte na extrema direita, de modo que a ambiguidade da "massasuperfície seja mantida. Sem essa abertura da fachada adjacente esta seria lida
somente como "massa", sendo difícil a possível leitura alternativa.
O projeto do Asilo infantile proporciona uma comparação com a Casa Del Fascio, na
qual ambas as formas evoluem a partir de uma base centroidal genérica. Cada
coluna e superfície na sua localização e orientação em particular afeta o
desenvolvimento sistêmico total.
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4.2.
Arquiteturologia: ciência da concepção arquitetônica?

Fig.47 – Escala e modelo em Palladio por P.Boudon

Fig.48 – Permutações feitas por usuários no projeto
na Maison Pessac, Le Corbusier por P.Boudon

Fig.49 – Exercício de arquiteturologia feito pelo autor
sobre planta Pavilhão Barcelona, arq. Mies Van der Rohe
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“Se nós queremos desenvolver um discurso sobre um objeto arquitetônico, nós devemos
estabelecer uma conceitualização apropriada ao seio daquela este discurso pode se
desenvolver. Nós devemos ter uma estratégia para fragmentar as composições arquitetônicas
em partes e um jeito de nos referir às partes por nomes “
(

21

21

MITCHELL, William. The logic of Architectures. Design, computation and cognition. MIT Press:

1990, p.24)

A emergência da informática como recurso potencial à concepção arquitetônica,
suscitou uma exploração e explicitação aprofundada de procedimentos e
características desta última. Ao lado de um movimento que tenta assimilar o
processo de concepção arquitetônica numa perspectiva científica ou tecnológica (os
“design methods”), a arquiteturologia, desenvolvida por Phillipe Boudon e outros
autores, apresenta-se como um possível campo conceitual dentro desta perspectiva
in progress.
A arquiteturologia desenvolve-se na década de 80 (1986-1989), no laboratório de
Arquiteturologia e pesquisas epistemológicas sobre arquitetura (L’AREA – Centre
National de la Recherche Scientifique | CNRS). Este campo de pesquisa dedica-se à
investigação sobre as operações cognitivas específicas utilizadas num projeto de
arquitetura, para relacionamentos com os meios informáticos.
Tais operações constituem a formação de um espaço arquitetônico e a sua
modelagem, feitas por operações de escala sobre um modelo, em dado espaço
arquiteturológico, categorias deste estudo de concepção arquitetônica.
Eisengner La Conception Architecturale Cours d’architecturologie é a obra mais
completa sobre a arquiteturologia de Philippe Boudon e outros autores do L’AREA.
Trata-se de um manual composto numa sequência organizada de seus conceitos
fundamentais, dividido em 8 capítulos. Neles, há uma uma introdução empírica sobre
a idéia de concepção arquitetônica até a descrição de casos aplicados em projeto
reais, expondo-se progressivamente todas as noções chave construídas pela
arquiteturologia.
  

64

Cada capítulo sempre é compreendido por 6 partes – denominações, definições,
exercícios, problema, bibliografia sumária e glossário. Em denominações chave
apresentam-se os conceitos que organizam o curso e constróem paulatinamente sua
lógica. As definições alargam o campo explanatório estabelecendo relação com as
principais questões teóricas ou pedagógicas, que estas denominações chave
implicam. Toda estrutura de escrita do manual de arquiteturologia se apresenta
sempre de maneira axiomática como a de um curso de matemática, que enuncia um
teorema antes de oferecer a demonstração que o permite compreender.
Em sequência, exercícios permitem utilizar e assimilar as noções apresentadas
progressivamente, até a exposição de uma problemática a operar uma verificação
global e articulada das múltiplas definições. Uma bibliografia sumária é sempre
sugerida após cada denominação e sua respectiva definição, completado por um
glossário destinado a ajudar o leitor pouco familiarizado com a terminologia de
projeto de arquitetura.
A seguir apresentam-se as principais noções chave da concepção arquitetônica
como são abordadas pela arquiteturologia, com seleções oportunas talvez para
constituirem uma gramática de projeto.
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Ideia e partido

Uma forma22 arquitetônica não é resultante exclusiva de dados iniciais e de
restrições. Ela guarda escolhas, intenções, e decisões nas quais a idéia procede, de
uma intenção a priori revelada posteriormente.
As idéias do arquiteto ou de uma equipe de projeto são compreendidas como
convicções gerais, crenças, engajamentos, ou mais simplesmente, opiniões. A
noção de idéia

23

está no cerne da reflexão sobre a criação artística desde a

Antiguidade, que na teoria platônica é sinônimo de essência, porém fortemente
associada às de material (Aristóteles) em que uma obra de arte é uma realização
prática da idéia (uma concepção interior, do sujeito), uma forma (eideia) imposta
com violência a um material exterior.
Tal processo seria racional e metódico, e a atividade de projeto como algo que
engaja plenamente o sujeito, e que se inscreve fundamentalmente numa cultura. Isto
nos faz tomar consciência que a arquitetura não se reduz meramente ao trabalho de
objetos construídos, sendo também um trabalho da cultura, que se nutre de
modelos, e de invenção, permitindo então transformações e inovações. Arquitetos
falam de partido arquitetônico quando a idéia tem a função de representar a face
sintética do objeto visado, seja de maneira discursiva ou gráfica. É importante
distinguir duas modalidades de criação: a imitação que reproduz o que é visto, e a
imaginação que reproduz o que não é visto.

_______________
22

“ Em suma: as formas não são descobertas nem ivenções, não são idéias platônicas nem ficções;

são recipientes construídos especialmente para os fenômenos (“modelos”). E a ciência teórica não é
nem “verdadeira” nem “fictícia ”, mas sim “formal”(projetam modelos)”. FLUSSER, Vilém O mundo
Codificado, Por uma filosofia do design e da comunicação, p.28.
23

“ Em Aristóteles encontramos três termos próprios para definirmos uma forma: a morfé, o eidos e a

ousia. Morfé é o schema, a forma física externa do objeto. Eidos é a idéia, que compõe-se à
substância (ousia)”. ECO, Umberto. A Estrutura ausente, p.255.
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Há uma pluralidade de sentidos dados à noção de ideia (“tipo”, “esquema”, “partido”,
“conceito” etc). A idéia subentende um partido hierarquizado que orienta as escolhas
do arquiteto, porém não resolve exclusivamente a totalidade de contradições
encontradas num projeto. Somente o trabalho de reflexão de decisões a posteriori
mostra a evolução da idéia até a realização da forma arquitetônica.

Percepção e Concepção

Perceber e conceber não se direcionam numa mesma compreensão do espaço. A
percepção é uma interpretação, conotada num percurso diacrônico, frente às
situações lineares, que se encontramos e interiorizam precendentemente. Conceber,
ao contrario, remete-se à idéia de sincronicidade, ao comportar uma representação
da percepção, e ao integrar uma visão globalizante, na qual diferentes percepções
possíveis.
A percepção faz um jogo no papel da concepção: o arquiteto é incapaz de controlar
plenamente a percepção futura dos objetos por ele projetados. Ele não pode
antecipar a aparência dos objetos finais, senão de maneira aproximada.
A concepção faz o objeto de uma percepção, que se efetua sobre o modo da
compreensão, a partir de indices identificados e de conhecimentos prévios do sujeito
que percebe. O gosto do público, com seu sistema de valores estéticos é a posição
minima inicial de uma consiência da recepção. O máximo é a comunicação entre
autor e público, que segundo teóricos da informação pode ser estabelecida a partir
de um código 24 comum partilhado entre emissor e receptor.

_______________
24

“ O código é o modelo de uma série de convenções comunicacionais que se postula existente

como tal, para explicar a possibilidade de comunicação de certas mensagens”. Eco (2007:39).
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Sistema

Sistema designa uma organização de elementos segundo regras explícitas, que
regem de maneira dinâminca as razões destes elementos entre si, à totalidade do
sistema25. É bastante conhecido os múltiplos discursos entre os arquitetos sobre a a
relação “do todo às partes”, “das partes ao todo” e “das partes entre si“. Todo edificio
articula uma multiplicidade de elementos em que a reunião vale mais que a soma de
suas partes. Sistema supõe a evolução conjunta dos elementos e de si própria, na
qual a concepção repousa sobre estas variações e relações.
Um sistema arquitetônico não existe sem os objetos. Por exemplo, não há um
sistema de cobertura independentemente de um elemento abóbada, da platibanda,
etc. A abóbada além de sistema de cobertura pode ser apreendida como um sistema
construtivo, ou um sistema de composição. Certos sistemas podem ser totalmente
abstratos, em que os elementos que os compõem não existem senão com relação a
outros elementos do sistema.
Numa edificação, uma janela ilustra esta característica. Ela é signo indicial de uma
oposição entre cheio e vazio. Um sistema para ser de fato maior que a soma de
suas partes, deve ser dinâmico, permitindo a modificação do lugar dos elementos e
das relações que eles possuem entre eles. Novas relações e/ou novos elementos
colocam frequentemente, no curso do projeto, o problema da integridade do seu
sistema.

_________________
25

“Aquilo que chamamos sistema em arquitetura é anterior à regra. As regras não tem feito mais que

determinar, para o artista, os meios melhores de serem fiéis aos tipos orginários que constituem o
sistema de arte”. ALIATA, Fernando (trad.), et al.Quatremère de Quincy Diccionario de
arquitectura: vocês teóricas. Buenos Aires: Nobuko,2007, p.234.
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Discurso

Um discurso é um enunciado proferido numa situação dada e endereçada a um
interlocutor. Os arquitetos além de desenharem, e representarem a arquitetura,
muitas vezes falam e escrevem, portanto produzem discurso. O arquiteto também
pode imaginar a arquitetura do projeto por meio de palavras. Ele após um desenho,
nomeará tal círculo como “lugar”, tal polígono como “ ambiente, função etc. Até
chegará a falar em entidades arquitetônicas antes mesmo de desenhá-las, quando
uma situação de projeto assim lhe exige.
O discurso introduz uma dimensão narrativa unidimensional, que a imagem não
pode conter. Já o discurso doutrinal é necessário no sentido em que ele legitima e
funda o ponto de vista do arquiteto sobre a arquitetura. Permite ligar uma produção
ao pensamento, ao espírito do tempo, às problemáticas sociais e culturais que lhe
são contemporâneas. Embora muitas

vezes

só ofereça a aparência de

argumentação, o discurso arquitetônico é fundamental para avançar a elaboração de
teoria, método de trabalho, e as atividades de concepção.
A arquitetura portanto não é somente uma coisa construída

26

. Antes de ser, ela

reflete sobre o discurso, os escritos, as palavras, num trabalho complexo que é o do
arquiteto e que define o seu campo de competência própria, que é conceber.

_______________
26

“ Uma operação que se dirige a grupos humanos para satisfazer algumas de suas exigencies e

convencê-los a viver de determinado modo pode ser definida como comunicação de massa”.
Eco (2007: 225) .
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Espaço arquitetônico

O espaço arquitetônico é o espaço construído que percebemos, habitamos, e que
nos envolve. Porém, nem todo espaço construído é um espaço arquitetônico, já que
este é o espaço concebido pelos arquitetos, aquele que foi pensado a não se limitar
somente ao edificado.
Quando o concebe, o arquiteto elabora intelectualmente como uma abstração,
remetendo-o a uma realidade futura dotada de qualidades e propriedades
particulares, sem limitá-lo num pensamento de uma outra ordem (cultural, social,
etc.). Em resumo, o espaço arquitetônico reúne abstração e substância.

Projeto

É a soma de todos os insumos - esboços, croquis, plantas, cortes, elevações,
perspectivas e axonométricas, textos, planilhas, etc que descrevem o objeto
arquitetônico por diversos pontos de vista. Atividade fortemente ligada à atividade
profissional do arquiteto, o projeto designa o trabalho de elaboração que precede a
realização de um edifício. É uma atividade de diálogo com usuários, clientes e
empresas, cujo efeito no curso do trabalho de concepção se dará muitas vezes de
imediato sobre a base de um primeiro projeto figurado.
Seu campo de trabalho coletivo é ampliado pelo agenciamento e articulação de
competencias especializadas: programação, habilidades técnica e construtiva,
direito, de urbanismo, de gestão, etc que acompanham a concepção arquitetônica.
Todos os projetos realizados ou não pertencem à cultura arquitetônica, inclusive
aqueles que tem a função de manifesto, e não são edificados.
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Processo e Concepção

Historicamente, ao longo e após a Tratadística de arquitetura (Antiguidade e
Renascimento), apareceram novos pontos de vista, visando formular modelos de
conhecimento organizado dos procedimentos de concepção de arquitetura. Eles
propõem múltiplos recortes no processo de concepção e do projeto. Destacam-se as
propostas fundadas sobre um certo racionalismo – como as de Durand (1804), por
exemplo – onde as possibilidades de um controle racional da atividade artística, são
descritas em etapas e momentos da concepção arquitetônica, e como modalidades
de engendramento e composição das formas arquitetônicas numa representação
figurativa.
Esta é a visao clássica da concepção arquitetônica tradicionalmente fundada sobre a
identificação de regras, princípios e referências (convencionalmente denominada de
“teoria da arquitetura”), caracterizando a concepção arquitetônica como um tipo de
processo de recorte diacrônico.
Esta abordagem é a predominantemente utlizada nas atuais pesquisas, em que há
um denominador comum, que possibilita vincular o raciocínio da concepção
arquitetônica ao do algoritmo, e ao domínio da programação.
Mesmo que a elaboração do projeto arquitetônico demande o ajustamento de
proposições emanando de atores, e meios sócio-profissionais defensores de
interesses próprios, é possível mobilizar nesta abordagem, uma multiplicidade de
pontos de vista, não hierarquizadas de imediato, para a resolução e análise de
problemas inscritas num projeto. Isto sintetiza um dos principais objetivos da
introdução do recurso informático nos meios profissionais, que é a tentativa de
automatizar e potencializar certas tarefas de projeto.
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Espaço arquiteturológico

O espaço arquiteturológico é o espaço de concepção da forma arquitetônica, na qual
esta é apreendida como o a concretização de um conjunto de hipóteses, decisões, e
de operações numa dada situação, para além de uma descrição de um objeto em
termos de elementos organizados, segundo regras mais ou menos gerais, como
feitas nas abordagens de aproximação formal ou analítica.
Nesta perspectiva, a abordagem arquiteturológica segue um conjunto de hipóteses
sobre a natureza dos problemas, que sub-entendem soluções arquitetônicas 27. O
espaço arquiteturológico toma conta da diversidade de modalidades de decisão,
numa coerência global (um modelo), como um fato que se impõe no curso do
projeto, onde o arquiteto através de operadores de escala, passa de um ponto de
vista a outro para apreender sob um esclarecimento adequado as questões
presentes, que devem se articular entre todos pontos de vista necessarios à
resolução de problemas de um projeto.
Segundo Boudon, a arquiteturologia é a “Arquitetura da arquitetura”, uma lógica de
segunda ordem, assim ele a relaciona com a teorização de Morin.

_______________
27

“Porém, à medida que lançamos o esboço no papel, começamos a fazer perguntas para o mesmo,

procurando respostas aos problemas propostos. Na medida em que essas respostas atendem aos
nossos desejos, paulatinamente temos a certeza daquele nosso primeiro ato intuitivo: se as respostas
vierem certas, estamos atingindo nosso objetivo; se as respostas não vierem, ou a pergunta está
errada, ou o projeto precisa ser corrigido”. SANOVICZ, Abrahão. Pesquisa na Área de Projeto, p.07.
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É o raciocínio da modelização do espaço arquitetônico, que demanda de dimensões
e medida, para se tornar uma entidade sensível; diferindo daquela do espaço
geométrico, desprovida de tais características. Um objeto arquitetônico é uma
realidade na qual a medida o constitui, ao inverso de um ente geométrico, que é
desprovido de considerações de medida. No universo matemático, um cubo, por
exemplo, faz uma imagem única abstrata, enquanto no universo arquitetônico, um
cubo deverá ter uma certa medida. O trabalho do arquiteto é acompanhado da idéia
de grandeza, enquanto o trabalho de geômetra não a necessita em nada. Uma
conceitualização do trabalho do arquiteto supõe então que a grandeza seja pensada
ao mesmo tempo que a métrica.
A arquitetura em todas as épocas, instaurou relações estreitas entre a problemática
da concepção com o desenvolvimento da geometria. A geometria é um potente
recurso de conceitualização, que permite a apreensão do espaço e as maneiras de
representá-lo mentalmente.
Além disto, ela também joga um papel de regulação de uma parte ou do conjunto de
um projeto, ao possibilitar a emergência de uma forma específica a partir de uma
forma genérica, como teorizada na análise formal de Peter Einsenman
O espaço arquitetônico é concebido através de operações arquiteturológicas. Por
exemplo, uma distribuição do espaço em planta pode ser obtida de diversas
maneiras: ela pode ser resultado de permutações de ambientes ou da retomada de
uma planta tipo. O resultado é o mesmo quanto ao espaço arquitetônico; mas não o
é do ponto de vista da concepção. O Espaço arquiteturológico se localiza no espaço
onde os problemas de concepção se enunciam.
O arquiteto para pensar seu projeto e inseri-lo no real, deve forçosamente dar uma
medida a sua forma. Medir é comparar dois universos no qual um permite a medida
e outro é medido. A medida tomada é um dado constitutivo da concepção, ela resulta
de uma intenção do conceptor, onde se estabelece uma relação de ida e volta entre
medida colocada e medida adotada.
Durante o trabalho de concepção, o objeto não existe ainda, portanto ele é virtual.
Esta realidade é importante porque ela permite visualizar uma ordem de grandeza da
medida; em que se falará de escala do objeto. Utilizando-se o mesmo objeto de
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exemplo anterior, pensa-se a medida de um cubo ao mesmo tempo que é gerada a
forma cubo, que através da geometria é possível visualizar a idéia na forma, antes
de lhe dar uma medida métrica ou quantitativa. A idéia de medida caracteriza-se
também como comparação, ao por em correspondência de dois universos a partir de
um ponto de vista.
Para conhecer uma medida, saber somente a proporção entre elementos não é o
suficiente. A proporção não mostra a diferença entre o pequeno e o grande, já que
ela ignora a questão da medida. É necessário, então mensurar fazendo-se uma
relação de um elemento do ambiente a um elemento exterior, no qual uma medida
seja conhecida. A escala supõe a medida de um todo ou de uma parte pela
referência a um elemento exterior a ele mesmo. Medida e forma são autônomas
entre si.

Referência

Distingue-se em referente (o objeto da referência), que já pertence ao real, e o
espaço de referência (a classe a qual pertence a referência), que é a representação
do real feita pelo conceptor.
Num projeto, tudo é suscetível de tornar-se referência. A concepção pode se nutrir
de todos os tipos de dados potenciais, sejam estes os de um programa proposto,
dados de um sítio, de imagens e de encontros aleatórios, de objetos vizinhos, mas
também da história da arquitetura.
Os espaços de referência podem ser constituídos pela ausência ou presença da
relação de contiguidade entre o objeto arquitetônico projetado e os referentes. No
caso de uma continuidade espacial (contiguidade), se dirá que há o caso de uma
referência metonímica.
A noção de espaço de referência não remete a uma qualidade natural de uma
categoria do real, mas a sua função, segundo as intenções do conceptor. Se o
arquiteto se refere a um objeto real este não é por sua singularidade, mas pelo fato
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dele pertencer a uma classe, denominada espaço de referência.
Se, para o arquiteto as classes de representação lhe permitem identificar as
referências suscetíveis de intervir ativamente no seu trabalho de concepção, é a
referenciação que jogará um papel ativo no seu trabalho.

Delimitação

A delimitação é uma operação fundamental em todo ato de concepção. Como o
objeto sobre o qual se projeta ainda não existe, trata-se de uma operação de
agregação, de criação de entidades. Procede da fragmentação de um todo, pela
identificação de elementos a partir dos quais o trabalho de concepção torna-se
possível.

Embora

a

delimitação

proceda

da

fragmentação,

a

concepção

arquitetônica, contudo tende à totalidade e não a permanecer no fragmentário.
Existem tradições, convenções, que produzem as delimitações: planta, corte,
fachada, constituindo um recorte do objeto arquitetônico. Pode-se dizer que o
arquiteto pode inventá-las tanto quanto necessitar, para conceber e representar o
seu projeto.

Pertinência

É uma ordem de grandeza, uma intensidade quantificável e qualificável, portanto
uma decisão tomada relativamente a um ponto de vista, a definir uma medida para
um espaço. Este ponto de vista, em arquitetura, retoma às classes de representação
da realidade, a um ou mais espaços de referência.
Um objeto ou um espaço qualquer pode fazer o objeto de várias medidas. O
arquiteto pode ainda visualizar a medida de um espaço seguindo uma, duas, ou
mesmo várias pertinências. O instrumento de medida adotado deve permitir avaliar
uma característica do objeto, que supõe uma certa comunidade entre eles. Uma
operação de medida supõe sempre uma intenção, na qual dependerá a escolha do
instrumento.
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Dimensão e Cotas

Dimensionar, no modelo arquiteturológico, é decidir como medir e atribuir uma
medida a uma forma arquitetônica. A dimensão é o operando da operação de
dimensionamento. Neste raciocínio o dimensionamento toma uma significação que
remete às idéias de tamanho e grandeza. Durante a concepção, os objetos que se
dimensionam não são dados a priori, eles se formam sincronicamente ao seu
dimensionamento.
Cotar é uma atividade posterior, que atribui às dimensões grandezas métricas. A
atribuição de uma cota corresponde a um momento da concepção que permitirá a
execução da forma arquitetônica, através de um código que permite ao arquiteto
comunicar seu projeto aos diversos corpos hábeis que serão encarregados desta
execução.

Modelo - Escala

O conjunto modelo/escala articula o modelo à escala. Um modelo M é, na
concepção, posto em escala E por um operador E, que se convenciona chamar
escala arquiteturológica, e que lhe confere uma medida. A operação M-E na qual M
é um operando e E o operador, constitui um modelo teórico permitindo a repetição, e
as transformações que intervém na concepção arquitetônica.
Modelo é aquilo que é reutilizado, repetido num projeto: uma organização especial,
um objeto, uma figura, um conjunto de operações, etc. É o operando da operação de
modelização da forma arquitetônica. A escala é o que mede, portanto o operador da
operação (medir). A escala operadora implica um modelo de partida. As
características do modelo de chegada implicam, ao inverso, a escala que os produz.
O modelo implica a escala, que implica o modelo.
O processo de concepção é um processo diacrônico que implica uma transformação
progressiva de modelos repetidos ou reutilizados, cujas operações regulam a
passagem de um estado a um outro na concepção.
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Uma função primordial das teorias de arquitetura desde Vitrúvio foi a de fornecer
modelos - ordens, proporções, desenhos, tipos, métodos de desenho, métodos de
por em obra, elementos de arquitetura, partidos de disposição e regras diversas,
como modelos de forma a repetir, ou como modelo operatório a reutilizar. Os
arquitetos reutilizam no seu projeto fragmentos de uma totalidade dos objetos préexistentes, que lhes pertencem ou que tomam emprestados de outros.
A expressão “por em escala “, utilizada na linguagem corrente do arquiteto, indica
bem esta questão, de conferir precisão as medidas do objeto arquitetônico, em
concepção, no jogo Modelo / Escala. A necessidade de conferir uma escala a um
modelo permite afirmar que a cópia pura e simples, ou a “falta de originalidade” de
um projeto para outro não pode existir.
O arquiteto para decidir por uma medida deve ainda selecionar um ponto de vista. A
escala também designa a necessidade pelo conceptor de encontrar espaços de
referência e de escolhê-los. Para a arquiteturologia esta é uma operação de
referenciação, uma das três operações significativas que constituem a escala –
seleção de um ponto de vista, abstração do que é tomado em consideração e a
ligação entre instrumento de medida e o que está a medir. Esta diversidade de
situações de medida caracteriza a escala como um conceito polissêmico, e para a
qual são indicadas e definidas 20 escalas arquiteturológicas (técnica, funcional,
simbólica

dimensional,

simbólica

formal,

vizinhança,

parcelária,

geográfica,

visibilidade, ótica, sócio cultural, modelo, semântica, extensão, econômica,
geométrica, cartográfica, representação, concepção, global, humana). Estas escalas
agrupam-se em 2 categorias: as de efeito local e as de efeito global e de concepção,
consideradas como meta-escalas. Distinguem-se pela abstração de elementos que
interessam ou não na concepção de um projeto.
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Sintaxe de escalas arquiteturológicas

A concepção de uma forma arquitetônica supõe a intervenção de várias escalas, que
podem se articular segundo duas modalidades: a justaposição - exprimindo uma
coexistência de escalas num mesmo espaço de concepção – a sobredeterminação –
na qual várias escalas agem conjuntamente, num mesmo suporte arquiteturológico.

Escalema

O escalema é uma modalidade precisa de medida, e a precisão na ordem de
posicionamento de uma entidade. Designa fatos relativos às modalidades de medida
elementares, que podem ser isoladas. Permite-nos apreender nos fatos a maneira
pela qual uma escala conduz uma medida num modelo.
Cada escala permite definir níveis de concepção, isto é definir de sub-espaços,
como sub conjuntos de um problema de concepção. Um nível de concepção
arquiteturológica remete-se às operações constitutivas da escala: dimensionamento,
referenciação, delimitação. As dimensões arquiteturológicas constituem uma parte
do modelo, já que em toda forma arquitetônica há medidas não intencionais.
Exemplo: uma janela pode ser uma dimensão arquiteturológica, sem que o intervalo
entre elas seja uma. Neste caso, a medida do intervalo é induzida pela da janela.
A fachada constitui-se então um modelo comportando medidas intencionais e
medidas induzidas. Isto também atesta que a concepção não procede somente de
decisões intencionais mas que há nela fenômenos induzidos.
A multiplicidade dos níveis de concepção possíveis supõe sobreposições de níveis.
Cada nível de concepção pode gerar novos níveis de concepção, vide as 20 escalas
arquiteturológicas pré delimitadas. Isto coloca a concepção arquitetônica como uma
atividade de gestão problemas de compatibilidade, somados aos de hierarquia e
encadeamento. Mas a particularidade da visão do arquiteto não é a inteligência da
concepção? 28
______________
28

  

Boudon, Philippe. Einsegner la conception architecturale, p.16.
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4.3. Gramática discursiva de J.P Duarte na Quinta da Malagueira

Figs.50 e 51 – Projetos gerados pela Gramática da Malagueira
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O conjunto habitacional da Malagueira, de autoria do arquiteto Álvaro Siza foi
planejado como uma extensão da cidade de Évora, Portugal, e engloba 1.200
habitações. Sua primeira casa foi projetada em 1977 e construída em 1978, com
projetos e construções prosseguindo até 1996. Siza concebeu um sistema de projeto
a permitir a geração de diferentes casas.
Aproximadamente, 35 layouts diferentes foram projetados, variando de tipologias de
casas de um quarto até casas com cinco quartos. Este sistema de projeto foi
composto por um conjunto de regras de design que foram usados por Siza e seus
colaboradores para projetar casas personalizadas, incorporando os usuários no
processo de design de suas próprias moradias.
Dados o potencial e as dificuldades de sistema de design de Siza

29

, José P.Duarte

propõe sobre este experimento arquitetônico um processo de customização de
habitação em massa baseado em sistemas de produção e design computacionais,
através de uma gramática discursiva.

_______________________________

29

Este estudo é uma tentativa de superar tais limitações e baseia-se em três argumentos : (1) as

gramáticas podem fornecer o aparato técnico para tornar explícitas as regras de projeto de Siza na
Malagueira; (2) um programa de computador que codifica a gramática permitiria um sistema de
projeto de Siza mais eficaz; e (3) as gramáticas de forma e os programas de computador , juntamente
com técnicas de prototipagem rápida e de realidade virtual, podem fornecer um quadro digital para
personalizar o projeto de habitação em massa . Com esse quadro , os designers podem com os
moradores trabalhar o projeto de suas casas e restabelecer o diálogo previsto pelo programa SAAL .

1

DUARTE.(2001: 348).
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Em resumo, trata-se da utilização de gramáticas como um formalismo, para o
desenvolvimento de um sistema computacional interativo de concepção de
habitação em massa personalizada. A ideia básica é que gramáticas sistematizem
as regras para a geração de modelos dentro de uma linguagem , de tal maneira que
seja possível codificá-los num programa de computador .

Fig.51 a 53 – Vista geral do conjunto existente e reprojetado pela gramática da Malagueira

A gramática da Malagueira é uma gramática da forma discursiva de tipo paramétrica
definida numa matriz recombinatória de ambientes, pavimentos e elevações,
conforme as constrições originais de projeto (intenção, função), e de sua gramática
analítica constituída por 3 fases, e aproximadamente 160 regras de projeto. Estas
três etapas cerca fazem parte da metodologia de J.P.Duarte, baseada na realização
de testes descritivos, analíticos , sintéticos e de meta, com um universo de soluções,
que corresponda às etapas e cada passo na derivação de modelos
Esta gramática discursiva também inclui um conjunto de heurísticas numa gramática
da forma. Esta fornece as regras formais da composição , ao passo que a descrição
na gramática trata outros pontos de vista relevantes da concepção . O conjunto de
heurísticas é usado para guiar a geração de modelos, comparando o projeto em
evolução com as exigências de projeto solicitadas pelo usuário.
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Do ponto de vista matemático , uma gramática discursiva pode ser descrita por uma
nona- tupla ( D , U , G , S, L , W, T , F, I ,H ) :

D é um conjunto de regras de descrição.
U é a descrição inicial , em que a primeira regra aplica-se para iniciar uma
computação .
G é uma descrição objetiva , isto é, a descrição do desenho pretendido .
S é um conjunto de regras formais A - > B que especifica que sempre quando uma
forma A é encontrada no desenho , pode ser substituída por uma forma B.
L é um conjunto de marcadores que são utilizados para controlar as computações .
W é um conjunto de pesos associados com formas numa álgebra especificada. Os
pesos podem ser usados para controlar os cálculos , quando o significado é
atribuído como em gramáticas de cor (KNIGHT, 1989), um caso especial de
gramáticas com pesos .
T transformações (rotação, translação, escalamento etc.)
F funções que atribui valores aos parâmetros em regras (ex. a largura e o
comprimento de um retângulo)
I é a forma inicial para que a primeira regra aplica-se para iniciar uma computação.
H é um conjunto de heurísticas que são usadas para decidir qual regra acionar em
cada fase do processo de concepção, de modo a garantir um projeto com uma
descrição que corresponda a meta.

.

  

82

Vocabulário
Implantação
Lotes 8x12m
grid 3x3 módulos
Ambientes
Quarto (T), banheiro, sala de estar,cozinha, pátio, quintal, jardim frontal
Pavimentos
Primeiro andar (F1), Segundo andar (F2), terraço (F3)
Elevações

Regras
A derivação de um projeto na gramática passa por três fases sucessivas : a
definição do primeiro andar (F1) , que define o segundo andar (F2) , e o terraço (F3)
À medida que a geração do primeiro andar avança, as etiquetas são colocadas no
segundo andar e na elevação (E) . Quando a geração do primeiro pavimento acaba,
o marcador muda de estado, ativando deste modo a geração do segundo andar ,
que procede utilizando as etiquetas previamente colocadas como balizas. A
articulação entre a geração do segundo andar e o terraço funciona de uma forma
semelhante. Cada uma destas fases , por sua vez , inclui vários passos .
Nos estudos de gramática da forma, a representação de projeto arquitetônico é mais
simplificada, através de esquemas e diagramas, nos quais visualizações
tridimensionais e vistas bidimensionais não estão inicialmente incluídas. As regras
são explicadas a seguir , após a divisão em etapas e seus passos.

Etapa 0 : introduzir forma inicial A única regra , regra 0, aplica-se nesta fase. Esta
regra introduz a forma inicial e adiciona um conjunto de etiquetas. A forma inicial é
um retângulo 8 x 12m representando o lote . Os rótulos s e h em torno das bordas do
lote assinalam se eles fazem fronteira com uma rua ou uma casa, expressando o
contexto urbano. As etiquetas Q1 especificam duas maneiras em que um lote pode
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ser dividido em duas metades, numa etapa posterior da computação para alocar o
pátio e a casa. F0 é um marcador colocado na origem para indicar o estágio atual da
derivação .

Etapa 1
Definição da planta do primeiro andar em seis etapas diferentes :
início (S) , localizar zonas funcionais (Z) , definir esquema de circulação (C), dividir
zonas em ambientes (R) , introduzir detalhes (D) , introduzir aberturas (o)

Passo 1.1 | Regras 1 - 4

Regra 1

introduzir a laje, espessura de 0,2 m que corresponde à diferença padrão de nível
entre o piso térreo e na rua.

fig. 54
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Regra 2
criar as paredes de fechamento

fig. 55

Regras 3 e 4
aumento da espessura de 0,2 m quando parede limítofre com a rua.

figs. 55 e 56
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Passo 1.2 | Regras 5 - 9
localizar as zonas funcionais

Regras 5 e 6 decidir se a área exterior (identificada pelo marcador O) vai ser
localizada na parte frontal ou posterior do lote . O marcador Q1 , herdado da regra 1,
determina a localização do muro de divisa .

figs. 56 e 57

Existem duas localizações possíveis:
Regra 5 – a 6m de distância frontal do lote.
Regra 6 – a 7m de distância frontal do lote.

A Etiqueta Q2 marca onde a divisão foi feita de modo que esta informação seja
usada na derivação do segundo andar .
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Regra 7
unir o quintal à rua, criando um corredor (co) de 1,10 m de largura.

figs. 58 e 59

Regras 8 e 9
locar a zona de estar ( li ) dividindo a área interior em área de estar e dormir (sl) ou
para a área de estar e área de serviço (se) .

Regras 10 e 11
locar área remanescente na divisão da área exterior, determinando assim a
localização definitiva do jardim ( y ) .

Regra 12
Área exterior torna-se o jardim por alteração da etiqueta o em Y , evitando-se assim
maiores divisões . Isto pode ser aplicado somente quando o número de quartos
desejados é dois ( tn . T2) . A localização da parede divisória é determinada por
constrições estruturais e funcionais .A etiqueta Q02 marca onde a referida área foi
dividida, de modo que possa ser usada na derivação do segundo andar . O símbolo
Z representa o conjunto de zonas necessárias. Cada vez que uma regra é aplicada ,
as zonas atribuídas são subtraídas esta lista .
  

87

Passo 1.3

Regra 13
Locar entrada principal

fig.60

Regra 14
Locar entrada principal

fig. 61

Regras 15 - 18
Cada uma dessas regras coloca a escadaria de forma a minimizar a circulação.

Regra 15
Locar escada na área de estar

fig. 62
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Regras 16 e 17
Locar escada na área de estar

fig. 63

Regra 18
Escada em forma de U nas áreas de serviço ou nos quartos.
As escadas têm sempre quatorze degraus; com 0:25 m de profundidade. Se a zona
de estar não é grande suficiente, a escada linear assume a forma L (regra 15), ou
invade a zona vizinha (regra 16).

fig. 64
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Passo 1.4

Esta fase é baseada na divisão recursiva de áreas para criar salas ou quartos.
O conjunto final de ambientes em depende do programa desejado. Estes conjuntos
são utilizados para controlar a derivação de modo a garantir que uma casa gerada
se ajuste a um dado programa.
R0 é o conjunto de ambientes obrigatórios e R00 é o conjunto de ambientes
opcionais. A computação começa com R0 , o conjunto de ambientes obrigatórios ,
incluindo todos os desejados. Cada vez que uma regra é aplicada para criar um novo
ambiente remove-se este item do conjunto de ambientes obrigatórios . O cálculo
pára quando este conjunto torna-se vazio ou continua até que o conjunto de
ambientes opcionais torna-se vazio também. A localização exata de uma divisão é
determinado pela largura , comprimento e valores de área permitidos para o
ambiente a ser locado. Os limites superior e inferior da gama de valores estes são
prescritos por regulamentos .
Há cinco grupos de regras que podem ser aplicadas nesta fase : regras de dividir ,
estender , atribuir , conectar, e permutação.
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Regras 19 - 32
dividir uma zona funcional em quartos .

Destas regras , apenas as regras para dividir a zonas de pátio para criar uma área
de circulação de estar e consistem em divisões perpendicular às arestas menores
das salas retangulares (regras 19 - 20 ). Todas as regras restantes fazer
dissecações perpendicular às margens maiores. regras que se estendem

fig. 65

Regras 33 - 47

dividir uma área para estender uma área adjacente .

fig. 66
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Regras 33 - 38
divisões perpendiculares
Regras 39 - 47
308 e 608 divisões

Regras 48 - 57
criação do último quarto , ou um quarto opcional , para fora do espaço que
permanece após a aplicação recursiva de regras de divisão. A regra que corta o
pátio fora do jardim tem a característica adicional de baixar o nível do solo.

fig. 67

Regra 58
transforma o espaço sob a escada num armário .

fig. 68
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Regra 59
conecta quaisquer dois ambientes que partilham , pelo menos de uma parede de
1,20 m, que tenham mesmas funções.

fig. 6

Regra 60
adiciona uma lavandaria externa num canto côncavo do quintal adjacente à área de
serviço.

fig. 70

Regra 61
regra de permutação que se aplica se a casa tem dois quartos . Esta regra
transforma a cozinha em um quarto e o espaço de transição para cozinha , evitando
assim a necessidade de um segundo andar
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Passo 1.5 | introduzir detalhes

Regras 62 – 67
cria chaminés.
Todas essas regras podem ser aplicadas para a cozinha

fig. 71
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Regras 64 - 67
sala de estar

Regras 68 -73
ajusta a espessura das paredes, dependendo da sua localização.

fig. 72

Regras 68 - 72
aumentar a espessura das paredes exteriores para fora de 0,075 m a 0,20 m

Regra 68
aumenta a parede entre a sala de estar e pátio para acomodar persianas quando
estes são abertos.

Regra 73
diminui a espessura das paredes interiores de 0,2 m a 0,075 m, se o intervalo for
menor do que 2 m.
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Regras 74 - 76
regras para completar o projeto da escada.

fig. 73

Regras 77 – 78
diminui a altura das paredes do pátio de 1,50 m.

fig. 74

Regra 77
diminui a altura da parede entre o pátio e a rua sem diminuir a altura da parede entre
o pátio e o lote vizinho.

Regra 78
diminui a altura destas paredes uniformemente quando o pátio está em fronteira com
as ruas em ambos os lados
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Passo 1.6 | introduzir aberturas
Regras 79 - 80
São as regras mais importantes para a colocação de aberturas exteriores que
codifiquem os princípios básicos utilizados por Siza na concepção da elevação
frontal . Em casas de jardim frontal, a estratégia é que cada andar tenha duas
janelas colocadas simetricamente em relação a outra , e que as janelas do segundo
andar estejam alinhadas com as janelas no primeiro andar .Isto é válido mesmo
quando as paredes frontais dos primeiro e segundo andares estão em planos
diferentes.

figs. 75 e 76

Regras 81 - 82
Colocar dois eixos marcadores E1 no primeiro andar e dois eixos marcadores E2
para o segundo andar

figs. 77 e 78
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Regras 83 – 85
apagar aberturas na elevação frontal que estão escondidos pela parede do pátio.

figs. 79 e 80

Regras 86 - 93
especificam como aberturas pode ser efetuadas na elevação frontal ou em outras
elevações . O desenho da elevação dianteira em casas com quintal não segue os
mesmos princípios usados em casas de jardim frontal com corredor lateral, já que o
acesso ao quintal torna difícil projetar uma fachada simétrica .

figs. 81 a 84
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figs. 85 a 88

Regras 94 - 97
aberturas interiores em paredes ortogonais

figs. 89 a 92
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Regras 98 - 99
aberturas interiores em paredes diagonais.

figs. 93 e 94

Regras 100 -107
concepção dos caixilhos
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fig. 95

Passo 1.7 | Terminar

Regra 108
excluir marcadores desnecessários

fig. 96

Regra 109
alterar a etiqueta do estado de F1 para F2 . A derivação agora passa para o
segundo andar.

fig. 97
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Etapa 2
Definir o segundo pavimento
A derivação do segundo andar, até certo ponto é semelhante ao do primeiro andar.
A segunda etapa replica as delimitações do primeiro andar, usando os marcadores
existentes. Quando a derivação real do segundo andar é iniciada, ele já herdou uma
série de marcadores a partir da derivação do primeiro andar. Tais rótulos
apresentarem informações que serão usadas para fazer novas divisões, estender a
escadaria e as chaminés, e colocar as aberturas.

Regra 110
introduzir laje e as paredes delimitadoras

fig. 98
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Regras de 111 - 113
ajustar a espessura da parede.

figs. 99 e 100

Regra 114
Delimitação do segundo andar logo acima do primeiro pavimento. Se a primeira
delimitação do primeiro andar foi feita a 6 m de distância frontal do lote, a
delimitação correspondente do segundo andar pode ser feita logo acima

fig. 101
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Regra 115
Criação da varanda com recuo de 1m na delimitação anterior

fig. 102

Regra 116
Replicar as próximas divisões do primeiro andar em zona funcionais

fig. 103
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Regra 117

Replicar as delimitações do primeiro andar

fig. 104

Regra 118

Não replicar as delimitações do primeiro andar, dependendo se o número de quartos
necessários (TN) é igual ou maior que dois.

Regras 119 e 120
esquema básico de circulação

fig. 105
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Regras 121 e 123
corredor perpendicular para a escada

fig. 106

Regras 122 – 124
corredor paralelo para a escada

fig. 107

A escolha entre as duas opções depende se o lote fronteira com uma rua ou de uma
casa, no lado onde o corredor irá ser colocada. A quarta etapa
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Regras 125-137
Dividir o espaço restante em quartos ou atribuir um quarto ou um terraço num quarto
que resultou da replicação do primeiro andar.
Há algumas restrições para essas operações: os quartos acima da zona interior
definidos pela primeira delimitação não se pode se tornar terraços e os quartos
restantes só pode se tornar terraços se o layout tiver o número necessário de
quartos. Outras regras podem ser aplicadas nesta etapa para criar corredores e
banheiros, ou para estender um quarto existente delimitando outra sala ou no final
de um corredor.

fig. 108
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Regras 138 - 146
introduzir detalhes

fig. 109

Regra 147
Apagar marcadores desnecessários
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Regra 148
Mudar o marcador de estado

fig. 11

Etapa 3
Definir o terraço.

Regra 149
introduz a laje e inclui o terraço

fig. 111

Regra 150
divisão do lote

fig. 112
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Regra 151 - 155
divisão em zonas funcionais

fig. 11
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Regra 156 – 159
extensão das chaminés

fig. 114
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Regra 160 -162
apagaR as paredes ao redor do pátio

fig. 115

Regra 163
apaga os marcadores desnecessários

Regra 164
regra de terminação para completar a derivação .
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Projetos (Sentenças)

É preciso uma gramática que gere um amplo conjunto de soluções de projeto para a
geração de projetos personalizados. E por outro lado, desenvolver uma gramática
que gere projetos no estilo da Malagueira num tempo hábil.
Desenhos, viagens de campo e entrevistas foram as fontes para a identificação de
trinta e cinco diferentes projetos de casas que constituíram o corpus da gramática da
Malagueira. Estas casas foram projetadas entre 1977 e 1996. O corpus pode ser
classificados em duas famílias de casas, dependendo se o quintal é na parte frontal
ou na parte posterior. A família de casas de jardim frontal inclui cinco tipos. Cada
subtipo (AB, Ab, Bb, Ca, Cb, Da, e E )tem variações, em termos de número de
quartos, variando de um a cinco. O nome do tipo denota a sua organização
funcional, definida após a aplicação sequencial de regras da gramática. As letras
maiúsculas referem-se a padrões específicos na organização em zonas funcionais
(estar, dormir, serviço, quintal, e de circulação), enquanto letras minúsculas tem
correspondência com arranjos espaciais específicos nas zonas funcionais. a letra 'T',
seguido do número identifica o número de quartos.
A implantação do conjunto da Malagueira se define num grid de lotes de 8 x 12 m,
em que cada parcela é limitada por outros 8 lotes. Os três lotes da frente são sempre
ocupados por uma rua. Os outros cinco lotes vizinhos podem ser potencialmente
ocupados por uma casa ou uma rua , produzindo um total de 32 padrões. No
entanto, pela aplicação das regras de planejamento urbano, isto restringe o número
de tais padrões para 14 padrões. Ao considerar que os lotes de esquina não têm
impacto sobre a organização funcional do lote central, e eliminando padrões
simétricos , o número de padrões de contexto é reduzido a 4.
Quanto aos arranjos interiores das casas tipo da Malagueira, se a divisão de zonas
em quartos também for considerada , o espaço de soluções de design de sistema de
design de Siza torna-se ainda maior. Considere-se, por exemplo, as delimitações
perpendicular à última. As zonas de estar e um pátio pode ser um, dois, ou três
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quartos e que as zonas de dormir e de serviço pode ser delimitados em dois até
cinco quartos. Em seguida, o universo de soluções limite superior aumenta para
cerca de 20.250.000 (= 3 x 3 x 5 x 5 x 90.000 ). A combinação de restrições
geométricas, dimensionais e topológicas numa mesma regra reflete a forma de
conceber de Siza, reforçando a importância da abordagem de heurísticas no
processo de projetação arquitetônica.

fig. 115a
gramática da malagueira
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Experimentos de J.P.Duarte com a gramática discursiva da Malagueira

Segundo

(DUARTE,2001),

foram

realizados

4

experimentos

consolidar

a

conceituação e aplicabilidade da gramática discursiva da Malagueira:

Experimento 1

Meta
Verificar o critério necessário para definir uma

gramática bem sucedida ,

especificada para " fornecer os mecanismos necessários demandados por novos
projetos de edifícios, que são instâncias do estilo. " (Stiny e Mitchell, 1978)
Autores
Somente o autor da gramática, o arquiteto J.P.Duarte
Procedimento
Usar as regras gramaticais para projetar aleatoriamente a casa nesta gramática .
Definição
O tema deve ser desenvolvido num projeto usando lápis e papel com uma grade
métrica, sobrepostos no retângulo representando o lote de 8 x 12 m da Malagueira.
Tarefa
Gerar um projeto na linguagem sem nenhum programa em particular.
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Conclusão
O projeto resultante foi mostrado ao autor do projeto das casas da Malgueira, o
arquiteto Alvaro Siza , em três formatos: planta , renderizado em computador e em
modelo 3D. Siza reconheceu que o projeto estava na linguagem , com isso validando
a gramática.

Experimento 2

Metas
As metas eram três: (1) testar a capacidade da gramática para transmitir
rapidamente as regras para projetistas não- familiarizados com a linguagem de
projeto ; ( 2 ) testar a capacidade da gramática para gerar casas que correspondam
a um determinado programa ; e (3) descobrir quais eram os critérios utilizados para
escolher uma regra específica em cada passo da derivação, com a certeza de que a
casa gerada combinava com o programa dado , e quais mudanças eram necessárias
oferecer à gramática e ao interpretador.

Autores
Dois grupos:

o primeiro e composto por um arquiteto e um engenheiro que se

familiarize com a gramática. O segundo grupo era formado por duplas estudantes de
graduação treinados sobre esta gramática.
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Procedimento
Os autores foram familiarizados com a gramática através de duas palestras de duas
horas, uma hora em gramáticas em geral, e outra sobre a gramática específica da
Malagueira.
Também foi lhes apresentado uma entrevista com um cliente em potencial - um
casal com dois filhos, em que o cliente descreve a casa desejada. Depois, antes de
iniciar o projeto, eles receberam um roteiro que o cliente tinha preenchido com uma
descrição mais rigorosa da casa desejada. Eles foram, então, dado duas horas para
esboçar a gramática num papel com grid métrico, coberto num retângulo
representando o lote de 8 x 12 m da Malagueira (escala 1:100). Enquanto eles
projetavam, uma câmera registrava os protocolos gráficos e verbais do processo.
Mais tarde, eles foram convidados a construir um modelo 3D digital da casa, e olhar
a gravação de seu processo de projeto para construir um diagrama de árvore que
representa este processo. Eles também foram convidados para adicionar
comentários a cada nó na árvore explicando o que eles estavam tentando fazer, por
uma regra específica tinha sido selecionada, ou por quê retrocederam.

Definição
Uma mesa com duas cadeiras, papel , lápis, um artigo descrevendo a gramática em
detalhes, tabelas com as dimensões máximas e mínimas permitidas para cada
ambiente , uma câmera, e um videoplayer.
Tarefa
Gerar uma casa dentro da gramática que satisfaça as exigências do cliente , tanto
quanto possível .
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Conclusões preliminares

Os autores foram capazes de projetar soluções viáveis num tempo muito curto,
mostrando assim que a gramática era capaz de guiá-los através do processo de
tomada de decisão necessário para projetar uma casa na Malagueira.
Embora os resultados sugerem que a gramática podem ser responsáveis por casas
cujo programa é diferente do programa original considerado por Siza, este
reconheceu que os modelos resultantes neste experimento eram "muito melhor do
que a maioria das casas" projetado por outros designers desprovidos de tal
gramática.
Apenas as aberturas pareciam não estar de acordo com as regras da gramática.
Uma possível explicação para este resultado pode ser o pouco tempo disponível
para a aprendizagem da gramática, talvez não o suficiente para permitir que estes
autores se familiarizarem com as regras características de projeto, ou ainda, que a
gramática falhou em capturar ou explicitar as regras de abertura.
Os resultados também sugerem que a gramática é capaz de transmitir as regras de
design de Siza, pelo menos, em certa medida.

Experimento 3
Metas
Os objetivos deste experimento foram muito semelhantes aos do experimento 2 :
testar a gramática e descobrir como os designers usam a gramática para gerar
casas que correspondam aos requisitos apresentados . Além disso , o objetivo é
identificar se o uso de regras gramaticais facilita a comunicação entre os designers
de diferentes culturas.
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Autores
Alunos de graduação da Universidade de Miyagi , no Japão , e estudantes de pósgraduação do MIT , nos Estados Unidos . Esses alunos foram divididos em quatro
grupos compostos por três alunos de Miyagi e dois alunos do MIT. O papel dos
estudantes de Miyagi foi trabalhar como assistente de linguagem . Nenhum dos
participantes foram informados sobre os contextos culturais nos quais foram
desenvolvidos tais desenhos e a gramática arquitetônica.
Procedimento
Na tentativa de ultrapassar as limitações de tempo da experiência 2 , esta
experiência prosseguiu através de uma série de quatro fases de uma semana cada .
A primeira semana destinou-se a informar os assuntos sobre gramáticas de forma e
incluiu uma palestra introdutória e uma tarefa, em que os sujeitos manipulam um
simples resumo da gramática. A segunda semana incluiu uma palestra sobre a
gramática Malagueira , e a tarefa de encontrar uma derivação para uma determinada
casa neste conjunto, seguindo as regras gramaticais. As duas semanas seguintes ,
prosseguiram as tarefas propriamente do experimento 3 .
Definição
Configuração também foi semelhante a da Experiência 2. Meios digitais também
foram disponibilizados, com a opção por não usá-los. Os autores também receberam
uma fita com uma entrevista e um formulário com os requisitos do cliente , no início
da experiência, e a sessão foi gravada em vídeo

Tarefa
A primeira tarefa era criar uma casa que satisfizesse as necessidades do cliente,
seguido estritamente as regras da gramática. A segunda tarefa foi re-projetar a casa
para o mesmo cliente , ou para um novo cliente , alterando-se as regras gramaticais
pela supressão, acréscimo ou mudança, desde que em respeito aos regulamentos
de construção definida por Siza .
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Conclusões preliminares
Os resultados do primeiro conjunto de experiências mostram que, sem alterar as
regras não era possível satisfazer as exigências do cliente, em alguns casos. Por
exemplo, na tradição japonesa, a lavanderia está próxima ao banheiro, enquanto
que na tradição portuguesa esta é mais frequentemente próxima à cozinha. Siza
segue esta tradição e a gramática consequente também. Portanto, não foi possível
para os autores acomodar as necessidades do cliente. No segundo conjunto de
experiências, os designers que tiveram problemas para cumprir os requisitos do
cliente, foram autorizados a alterar as regras gramaticais Eles foram convidados a
re-projetar a casa para o cliente. Os resultados deste conjunto experimental mostram
que as principais alterações na gramática foram destinadas exatamente a permitir a
satisfação das necessidades do cliente, através da introdução de algumas regras
que permitiram os requisitos específicos a serem cumpridos. Por exemplo, uma
mudança foi a introdução de uma regra que permitiu a lavanderia ser posicionada
junto ao banheiro. Portanto, os resultados destacam a necessidade de mudar a
gramática para permitir a geração de projetos com recursos não previstos nos
projetos iniciais de Siza.

Experimento 4
Metas
Verificar se a gramática abrangeria um novo projeto de tipologia de Siza.

Autores
Somente o arquiteto Álvaro Siza , autor do projeto original da Malagueira.

Procedimento e configuração.
Nenhum procedimento especial e nenhum ajuste em particular foram utilizados neste
experimento. O experimento consistia simplesmente em analisar um novo projeto.
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Tarefa
Projetar uma nova tipologia para a Malagueira

Conclusões preliminares. Este novo projeto está contido na gramática embora
algumas diferenças são devidas a um terreno não-padrão. A nova casa é, na
verdade, um tipo de quatro casas construídos na Malagueira para diferentes
famílias. O novo tipo, diferente dos anteriores, em que a parcela de terreno é um
paralelogramo mais longo ( de mesma largura, mas com um dos lados de 16 m de
comprimento, ao invés de 12m). Tal diferença se explica, já que estas novas casas
foram projetadas para terrenos inicialmente destinados ao uso comercial. As
principais diferenças na concepção são uma fila de espaços de armazenamento
adjacente ao lado não ortogonal da trama, na parte frontal, e um grande pórtico em
frente da casa.
Apesar destas diferenças, uma análise cuidadosa do projeto revela que o layout da
casa está contido na gramática. As dimensões do layout são exatamente aquelas
que resultam de um das duas possíveis divisões do loteamento da Malagueira, de
acordo com a gramática.
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5

Estudo de Caso

Linguagem e gramática de projeto na Arquitetura Industrializada:
as escolas pré-fabricadas de João Filgueiras Lima, Lelé

116

117

118
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As gramáticas analíticas utilizam um conjunto de projetos existentes para
representar a sua linguagem e para inferir as regras de sua gramática. Para a
criação de outros projetos, estas gramáticas não tem sido exploradas tão
profundamente, daí decorrem as gramáticas originais, concebidas como suporte
para a criação de novos projetos, na linguagem em estudo. Nesta categoria, a
gramática é então testada pelo uso das regras para a geração de projetos no corpus,
assim como novos projetos na linguagem.
Na perspectiva destas gramáticas e de suas extensões, relacionadas às abordagens
heurísticas previamente apresentadas na gramática discursiva de J.P Duarte, o ABC
da Arquitetura atenta-se à exploração de um método de projeto de “re-escrita” a ser
aplicado sobre diversos autores e projetos arquitetônicos.
Nosso primeiro experimento é um estudo de caso sobre o modelo das escolas préfabricadas do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, em especial a escola transitória
de Abadiânia.
Tal seleção de estudo de caso, em relação ao estudo de gramáticas da forma (GF),
baseia-se em 3 argumentos: (1) gramáticas da forma (GF) podem prover um aparato
técnico para explícitar as regras de projeto de um autor; (2) Tal GF pode ser aplicada
para reutilizações dos projetos de edifícios escolares de Lelé, utilizadas inclusive
pelo próprio autor, em outros projetos da FAEC e CIAC’s, entre outros; e (3) um
programa codificado a partir desta GF poderia, efetivamente, constituir-se num
sistema de projetação à la Lelé ou um “ Lelégo “.
João da Gama Filgueiras Lima, Lelé (1932 - 2014) foi um arquiteto brasileiro, e um
dos protagonistas da arquitetura moderna brasileira, cujas obras destacam-se
principalmente pela racionalização e industrialização da arquitetura e pela
exploração do conforto bioclimatico, voltadas prioritariamente para programas de
escala social: edifícios residenciais, escolas, hospitais e equipamentos urbanos de
saneamento e transporte.
Formado pela Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de JaneiroUFRJ), em 1955, já muda-se para Brasília, para futuras colaborações em 1957, para
desenvolver e acompanhar a construção dos alojamentos operários, durante a
implantação do plano piloto de Lúcio Costa. Neste período, construiu, projetou e
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colaborou com Oscar Niemeyer na construção da nova capital do país, projetos de
edifícios residenciais nas superquadras, e nas instalações da Universidade de
Brasília (UnB), na qual também posteriormente trabalhou de 1962 a 1965.
Em todo este período, principalmente a necessidade de racionalização na
construção de Brasília motivou em Lelé o interesse na tecnologia de components pré
fabricados em concreto armado para obras em grande escala, levando-o ao bloco
soviético europeu, para conhecer importantes tecnologias construtivas então ali
aplicadas
Ao longo de sua trajetória, Lelé chegou a propor diversos métodos e processos de
pré-fabricação de elementos construtivos , atuando inclusive na direção de diversas
fábricas de pré-fabricados (RENURB, FAEC, CTRS ).
No início dos anos 70, adota numa proto linguagem própria os sistemas préfabricados de construção em série a partir de componentes de concreto armado,
como nos projetos para as sedes das montadoras Disbrave-Volkswagen, 1965,
Planalto Automóveis-Ford, 1972, e Codipe-Mercedes Benz, 1973, todos em Brasília.
Na próxima década, a partir de uma de suas primeiras experiências em fábricas
públicas de pré-moldados (Renurb, 1978-1982), sua pesquisa volta-se a otimizar o
transporte das peças pré moldadas e a montage nos canteiros de obras, viabilizada
pela tecnologia da argamassa armada, advinda do ferrocemento de Pier Luigi Nervi.
A Companhia de Renovação Urbana – Renurb (Salvador - 1978 a 1982), tinha como
objetivo de implantar uma série de equipamentos urbanos, tais como sistemas de
drenagem, abrigo, escada, posto policial, banca de jornal e serviços. Esses projetos
demandavam

um

sistema

de

fôrmas

mais

sofisticado,

proporcionando

o

desenvolvimento da tecnologia da argamassa armada, permitindo esbeltez, e
dimensões reduzidas na peça final, o que facilita não apenas a produção, mas a
montagem in loco das peças, já que os componentes podem ser manipulados sem
guindaste.
Essa importante pesquisa prossegue nas escolinhas de Abadiânia, 1982, no interior
de Goiás, na "fábrica de escolas" do Rio de Janeiro 1984 - 1986, e na Fábrica de
Equipamentos Comunitários - Faec, 1985 - 1989, em Salvador, voltada para a
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produção de peças de equipamento urbano: escada, arrimo, canaleta pluvial, banco,
ponto de ônibus, passarela etc. São dessa época também os projetos desenvolvidos
em parceria com Lina Bo Bardi (1914 - 1992) para a recuperação do centro histórico
de Salvador.
Tal ciclo prossegue no início dos anos 90, no projeto dos Centros Integrados de
Educação Pública - Cieps tem a colaboração de Niemeyer, e é apresentado ao
Ministério da Educação como piloto de um sistema em escala federal, o dos Centros
Integrados de Apoio à Criança - Ciacs, que prevê a construção de 5 mil escolas pelo
Brasil. Do ponto de vista tecnológico, essas escolas representam um aprimoramento
tanto dos sistemas da fábrica de Salvador quanto da experiência da escola
transitória de Abadiânia, em que utiliza um misto de estrutura metálica, madeira e
componentes de vedação, piso e cobertura em argamassa armada.
Sua obra ganha potência na experiência da rede Sarah Kubitschek de hospitais para
doenças do aparelho locomotor, iniciada em Brasília , e estendida nos anos 90 e
2000 em outras capitais brasileiras, como Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte,
Recife, Natal. A alta complexidade de sua arquitetura hospitalar, característica pela
qualidade do sistema de ventilação e iluminação natural - sheds, jardins internos e
espelhos d’água , utlizados como elementos vitais na recuperação dos pacientes,
Nestes projetos também se articulam no mesmo edifício áreas de desenvolvimento
técnico-científico e atendimento médico, em projetos de vinculação estreita entre
espaço e programa. Assim, aplica os sistemas de pré-fabricação em todas as etapas
do edifício (desde as superestruturas até os equipamentos de atendimento),
exercitando a síntese do saber acumulado sobre as possibilidades da pré fabricação
e da industrialização da construção.
A importância do experimento em Abadiânia fomentou outros protótipos para a
experiência que a seguiu, a Fábrica de Escolas e Equipamentos Urbanos do Rio de
Janeiro (FAEC). Junto à Darcy Ribeiro, na época vice-governador do Estado e
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estreito colaborador desde os trabalhos conjuntos na Universidade de Brasília (UnB),
Lelé constrói uma série de edifícios usando peças pré-moldadas e um sistema de
montagem altamente racionalizado. Além de eficiente, o sistema revela-se
interessante na geração de empregos para a população local, vinculada ao processo
de industrialização da construção, raciocínio muito persistente em sua obra. A
rapidez a qualidade, e os custos finais do sistema por ele concebido permitiu ao
arquiteto construir mais de duzentas escolas em cerca de dois anos (1984-1986),
sempre utilizando a máxima de que a repetição é a base de uma arquitetura
industrializada viável.

  

126

5.1 Escola transitória de Abadiânia (1983)

Figs. 119 e 120

Escola transitória é um modelo designado por Lelé, direcionado a enfrentar um
quadro complexo de escolas inexistentes, abandonadas e ou desativadas, nos
municípios brasileiros, carentes de uma rede mínima de prédios para atendimento
escolar.
Este

modelo

caracteriza-se

essencialmente

numa

edificação

extensível,

desmontável e de industrialização mais leve, em argamassa armada, com a
possibilidade de ser construído pelas próprias comunidades locais, onde tais
edifícios forem implantados. Dadas as suas características de adaptabilidade e
extensibilidade, este modelo também pode ser utilizado na construção de diversas
tipologias como escolas, creches, postos e pequenos hospitais.

Fig. 121 – Escola Rural para 50 e 120 alunos, arq.Lelé
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O primeiro protótipo da escola transitória executado em Abadiânia (GO,1984) tem
área de 285m², e ambiência idêntica ao modelo prévio desmontável em madeira,
executado em 1983, na mesma cidade. Sua planta livre permite o remanejamento
dos espaços internos através da movimentação de divisórias, importante recurso
diante da necessidade de superpor faixas etárias e níveis de instrução educacional,
num mesmo ambiente. Nesta planta, também é possível o seu rearranjo num espaço
amplo, polivalente a ser utilizado em situações demandadas pela comunidade local
da escola.
A opção por Lelé pela tecnologia da argamassa armada, além do aspecto
econômico, se deve para o melhor controle do conforto ambiental, maior resistência
e durabilidade, baixos custos de implantação - peso total inferior a 45 toneladas, e
peças com comprimentos menores que 5m, baixos custos de manutenção, utilização
de mâo de obra não especializada, e rapidez de execução (45 dias, inclusos
fabricação e montagem in loco).
O edifício resultante é praticamente todo pré fabricado em argamassa armada. Com
peças leves, as obras são de execução simples, mas com rigor na locação e encaixe
dos seus componentes. A estrutura organiza-se por pórticos isostáticos, cujas vigas
vencem um único vão transversal e os elementos de laje e cobertura determinam a
distância entre as vigas na direção longitudinal, podendo ter até 2 pavimentos.
Essas características proporcionam estéticas distintas e possibilitam o uso dos
componentes em equipamentos de diferentes funções 30
Para a leitura analítca dos projetos de Lelé, adotamos procedimento similar ao de
uma análise sintática, cujo processo é o de reconhecer um enunciado a partir da sua
decomposição

num

conjunto

de

unidades

projetuais,

e

analisando-as

sucessivamente de acordo com a gramática da linguagem. Como resultado, o
primeiro passo para descrever o significado de um enunciado de uma linguagem é
quebrá-la parte a parte em símbolos, e verificar sua forma analítica como uma
árvore de análise , e como estrutura profunda.
_______________
30

TRIGO, Cristina Câncio. Pré-fabricados em argamassa armada: material, técnica e desenho

de componentes desenvolvidos por Lelé. São Paulo : FAUUSP, 2009, p.90.
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Fig. 122

Fig. 123

Figs. 122 e 123 – Modelos isométricos tridimensionais da escola de Abadiânia, feitos pelo autor
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Plantas, cortes e elevações

Fig. 124 - Planta

Fig. 125 – Cortes e elevações
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Programa

Escola mínima, pré fabricada em argamassa armada composta por :

Ambientes

2 salas de aula flexíveis, com ambientes divisiveis por dois quadros de giz sobre
rodízios totalizando 92m2, e capacidade para 70 alunos.
1 Sala de professor - 7,90m2
1 Cozinha - 7,90m2
4 sanitários completos - 21,00m2
Circulação e recreio cobertos - 155m2

Áreas totais
Coberta: 285m2
Pavimentada: 420m2
Pesos total dos elementos prefabricados: 41.500kg
Formas de aço para confecção das peças : 2.200kg

Perfis de chapa de ferro dobrada para fixação de painéis, canaletas de instalações,
quadros de giz, etc: 1.150kg
Painéis de madeira (portas, etc.): 25 unidades com 57m2
Plástico translúcido dos sheds: 13m2
Placas de "Eucaplac" ou "Duraplac" para execução das portas: 72m2
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5.2 Gramática de Projeto de Lelé

Passos da Gramática

1 modulação
2 elementos estruturais
3 elementos de fechamento e abertura
4 instalações prediais
5 Implantação
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Vocabulário

Fig. 126
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Regras
etapa 1
Modulação

Passo 1

Regra 1
Definição da distribuição de cargas nos elementos estruturais

Regra 2
Definição submódulo de valor 57,25 cm

Regra 3
Definição de módulo construtivo
10 submódulos de 57,25cm x 4 submódulos de 57,25cm

Regra 4
Definição de largura de laje em balanço no módulo construtivo
(l= 3 submódulos de 57,25cm no comprimento)

Regra 5
Locação de descidas de águas pluviais

Regra 6
Locação de canaletas horizontais coletoras de águas pluviais
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etapa
2 elementos estruturais

Passo 2.1
Sapatas de fundação

Regra 7
Locação de cálices de fundação nas sapatas

Regra 8
Locação de canaletas horizontais coletoras de águas pluviais em relação às sapatas
de fundação

Regra 9
Locação de tubulação coletora nos cálices e nas canaletas horizontais de águas
pluviais

Passo 2.2
Placas de piso

Regra 10
Dimensionamento de placas de piso

Regra 11
Recortes em placas de piso junto aos pilares

Regra 12
Locação de placas de piso
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Passo 2.3
Pilares

Regra 13 - 21
Definição da seção de pilar

Regra 13
Dimensionamento estrutural básico da seção

Regra 14- 21
Locação de ranhuras para encaixe de divisórias, masrcos de portas, instalações
elétricas

Regra 22
Locação de prumada coletora de águas pluviais

Regra 23
Extrudagem de seção de pilar

Regra 24
Rebaixos em topo de pilar para encaixe de viga

Regra 25
Locação de pilar sobre conjunto de fundação ( sapata e cálice)
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Passo 2.4
Vigas

Regra 26
Dimensionamento estrutural básico da seção

Regra 27
Locação de coletor horizontal de água pluviais em face superior da seção da viga

Regra 28
Locação de rebaixo em face inferior da seção da viga para instalações elétricas e
divisorias

Regra 29
Extrudagem de seção de viga, na dimensão de vão longitudinal do módulo
construtivo com balanços

Regra 30
Segmentação de viga, em 2 segmentos iguais

Regra 31
Definição de seção de viga, em trecho de ligação com pilar

Regra 32
Locação de viga sobre conjunto estrutural de pilar ( pilar e fundação)
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etapa 3
elementos de fechamento e abertura

Passo 3.1
Telhas

Regra 33
Dimensionamento básico de telha padrão

Regra 34
Definição de seção de telha padrão

Regra 35
Dimensionamento básico de telha especial

Regra 36
Definição de seção de telha especial

Regra 37
Dimensionamento e definição de seção de placa de isolamento térmico

Regra 38
Dimensionamento e definição de seção de elemento capa

Regra 39
Dimensionamento e definição de seção de elemento capa
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Regra 40
Dimensionamento e definição de seção de elemento shed S1

Regra 41
Dimensionamento e definição de seção de elemento shed S2

Regra 42
Dimensionamento e definição de seção de elemento shed S3

Regra 43
Locação de telha padrão, telha especial, placa de isolamento térmico e capa sobre
conjunto estrutural viga e pilar

Regra 44
Locação de elementos de shed S1, S2 e S3 sobre conjunto estrutural viga e pilar

Passo 3.2
Portas

Regra 45
Dimensionamento e definição de seção de batentes

Regra 46
Dimensionamento e definição de seção de marcos

Regra 47
Dimensionamento e definição de seção de pivôs de piso
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Regra 48
Dimensionamento e definição de seção de perfis de enquadramento da folha de
porta

Regra 49
Dimensionamento e definição de seção de planos de fechamento

Regra 50
Locação de marcos e batentes nas ranhuras de pilares

Regra 51
Locação de perfis, planos de fechamento, formando um conjunto folha de porta

Regra 52
Locação de conjunto folha, pivô de piso no enquadramento de marcos e batentes

Passo 3.4
Divisórias e rodapés

Regra 53
Dimensionamento básico de divisória típica

Regra 54
Definição de seção de divisória típica

Regra 55
Extrudagem de seção de divisória típica
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Regra 56
Dimensionamento básico de divisória capa

Regra 57
Definição de seção de divisória capa

Regra 58
Extrudagem de seção de divisória capa

Regra 59
segmentação de seção de divisória capa, gerando divisória capa cortada

Regra 60
Aberturas em divisória típica para ventilação, gerando divisória típica com ventilação

Regra 61
Dimensionamento básico de rodapé típico

Regra 62
Definição de seção de rodapé típico com rebaixo para instalações

Regra 63
Rebaixo em seção de rodapé típico com rebaixo para locação de divisórias

Regra 64
Extrudagem de seção

Regra 65
Locacão de rodapés e divisórias típicos
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Regra 66
Dimensionamento básico de divisória de encontro com pilar

Regra 67
Definição de seção de divisória de encontro com pilar

Regra 68
Extrudagem de seção de divisória de encontro com pilar

Regra 69
Dimensionamento básico de rodapé de encontro com pilar

Regra 70
Definição de seção de rodapé de encontro com pilar com rebaixo para instalações

Regra 71
Rebaixo em seção de rodapé de encontro com pilar com rebaixo para locação de
divisórias

Regra 72
Extrudagem de seção

Regra 73
Locacão de rodapés e divisórias de encontro com pilar

Regra 74
Dimensionamento básico de rodapé de parede dupla

Regra 75
Definição de seção de rodapé de parede dupla com rebaixo para instalações
  

142

Regra 76
Rebaixo em seção de rodapé de parede dupla com rebaixo para locação de
divisórias

Regra 77
Extrudagem de seção

Regra 78
Locacão de rodapés e divisórias de parede dupla

Regra 79
Dimensionamento básico de rodapé de parede dupla de encontro com pilar

Regra 80
Definição de seção de rodapé de parede dupla de encontro com pilar
com rebaixo para instalações

Regra 81
Rebaixo em seção de rodapé de parede dupla de encontro com pilar
com rebaixo para locação de divisórias

Regra 82
Extrudagem de seção

Regra 83
Locacão de rodapés de encontro com pilar
e divisórias de parede dupla
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etapa 4
Instalações prediais

Passo 4.1
Instalações de água e esgoto

Regra 84
Locação de tubulações sob o piso

Regra 85
Locação de ramais verticais dentro das paredes duplas

Passo 4.2
Caixas d´água

Regra 86
Dimensionamento básico e de pilar de sustenção de caixa dágua

Regra 87
Definição de seção de pilar de sustenção de caixa dágua

Regra 88
Extrudagem de pilar de sustenção de caixa dágua

Regra 89
Dimensionamento básico de anel cônico de transição
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Regra 90
Definição de seção de anel cônico de transição de caixa dágua

Regra 91
Extrudagem de anel cônico de transição de caixa dágua

Regra 92
Dimensionamento básico de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água

Regra 93
Definição de seção de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água

Regra 94
Extrudagem de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água

Regra 95
Rebaixo em seção de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água, para
locação de tampa de fechamento do reservatório

Regra 89
Dimensionamento básico de tampa de fechamento de caixa d’água

Regra 90
Definição de seção de ampa de fechamento de caixa d’água

Regra 91
Extrudagem de tampa de fechamento de caixa d’água

Regra 92
Locação de pilar de sustenção de caixa dágua sobre sapata de fundação
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Regra 93
Locação de anel cônico de transição sobre pilar de sustenção de caixa dágua

Regra 94
Locação de anéis cilíndricos superpostos sobre anel cônico de transição

Regra 95
Locação de tampa de fechamento do reservatório sobre último anel cilíndrico

Passo 4.3
Canaletas de drenagem

Regra 96
Dimensionamento básico de canaleta de drenagem

Regra 97
Definição de seção de canaleta de drenagem

Regra 98
Extrudagem de canaleta de drenagem

Regra 99
Segmentação de canaleta de drenagem, gerando meia canaleta

Regra 100
Abertura em canaleta de drenagem para locaçãoo de tubo coletor de águas pluviais

  

146

Passo 4.4
Instalações elétricas

Regra 101
Eletrodutagem horizontal sob o piso

Regra 102
Eletrodutagem vertical dentro das paredes duplas

Regra 103
Eletrodutagem vertical em ranhuras de pilares

etapa 5
Implantação

Regra 104
Definição de unidade mínima de projeto com a delimitacão por divisórias fixas

Regra 105
Definição de unidade mínima de projeto com a delimitacão por painéis pivotantes

Regra 106
Definição de unidade mínima de projeto com a delimitacão por telhas

Regra 107
Definição de unidade mínima de projeto com a delimitacão por sheds
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Regra 108
Locação de unidades mínimas de projeto paralelas ao eixo Norte-Sul

Regra 108
Extensibilidade das unidades mínimas de projeto em padrão linear

Regra 110
Extensibilidade das unidades mínimas de projeto em padrão centroidal

Gramática analítica dos Painéis de Athos Bulcão
nos edifícios escolares de J.F.Lima, Lelé

fig. 127
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5.3 Projetos reescritos
Edifícios escolares de J.F.Lima, Lelé (Abadiânia, 1983)

As fontes de informação do objeto do estudo de caso (desenhos, memoriais, e a
bibliotgrafia especializada) – escola transitória de Abadiânia, em conjunto com a
síntese de fundamentos de uma gramática de projeto possibilitaram a aplicação de
uma gramática de reescrita do projeto de escola transitória de Lelé.

Tal corpus não inclui todas as escolas projetáveis possíveis, dentro de uma
plataforma de gramática de projeto, mas preocupa-se em exemplificar seus
principais fundamentos.
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Todos os modelos aqui gerados têm os mesmos programa, organização funcional, e
vocabulário inicial de elementos pré fabricados, previstos por Lelé para a escola
transitória de Abadiânia, e para o modelo construtivo de suas futuras escolas.
Algumas unidades projetuais extemporâneas da obra de Lelé – espelhos d’água e
teto jardim, entre outras também podem ser incorporados, como exemplo de
vocabulário de retroalimentação e recursividade eventualmente previsíveis numa
gramática de projeto, para aumento do universo de soluções geradas, dentro da
instância de estilo.
Este corpus foi trabalhado dentro do diagrama proposto para uma Gramática de
Projeto, constituída por fundamentos percorridos nesta dissertação. Este diagrama
propõe a projetação numa árvore de sistemática de decisão.
Por meio do ambiente total, inicia-se a escolha do espaço geométrico (euclidiano,
hiperbólico, elíptico), modelo e vocabulários de referência. Estes elementos serão
inseridos inicialmente sobre uma forma genérica – linear e centroidal, prosseguindose com operações projetuais (transformações geométricas, operações booleanas e
de escala), até a configuração da forma específica final, do projeto pretendido.

AMBIENTE(TOTAL
!
FORMA(GENÉRICA

!

OPERAÇÕES
PROJETUAIS

!

FORMA(
ESPECÍIFICA
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Gramática de Projeto
Diagrama para algumas reescritas de projeto (arq. Lelé, Abadiânia, 1983)
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reprojetos

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 1
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto 2
forma genérica linear
permutação de painéis pivotantes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 3
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto 4
forma genérica linear
permutação de ambientes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 5
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto 6
forma genérica linear
permutação de ambientes

  

158

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 7
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto 8
forma genérica linear
permutação de ambientes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 9
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto 10
forma genérica linear
permutação de ambientes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 11
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto 12
forma genérica linear
permutação de ambientes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 13
forma genérica linear
permutação de ambientes

rre re projeto 14
forma genérica linear
permutação de ambientes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

rrerre projeto 15
forma genérica linear
permutação de ambientes

rrerre projeto 16
forma genérica linear
permutação de ambientes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

Rrrre projeto 17
forma genérica centroidal
permutação de ambientes

rrerre projeto 18
forma genérica centroidal
permutação de ambientes
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Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

rrer re projeto 19
forma genérica centroidal
permutação de ambientes

re projeto 20
forma genérica centroidal
permutação de ambientes
e painéis
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6

Conclusões

Os fundamentos conceituais para uma Gramática de projeto são a procura por
algumas características projetuais comuns a todos os projetos arquitetônicos. Tais
características possibilitariam a construção de uma gramática universal, de base
comparativa, a descrever, classificar e agrupar os fatos que ocorrem globalmente em
todos os projetos.
Embora os arquitetos não estejam "programados" com uma estrutura que subjaz a
todas as expressões projetuais, existe um arcabouço basilar da linguagem
arquitetônica sobre o qual se adquire a “linguagem particular “ do autor.
A gramática, vista como um mecanismo que permite gerar um conjunto infinito de
sentenças num dado projeto, é confrontada com a combinatória possível (CAMPOS,
1989), oferecida no sistema aberto de pré-fabricação. Formada por regras que
definem o arranjo de sequências de unidades mínimas projetuais, essa gramática é
constituída por um conjunto finito de estados, um alfabeto finito de símbolos, um
estado inicial e um conjunto de estados finais. A excelência de cada autor está em
fazer desse campo uma situação particular de comunicação da performance de tal
sistema.
Tal ferramental de análise é oportuno para completar o quadro de análises da
produção arquitetônica pré-fabricada em sistemas de ciclo fechado e aberto, assim
como para o avanço de propostas para a 3a geração da pré-fabricação, em cujos
sistemas de ciclo flexibilizado, não somente os componentes são abertos, mas todo
o sistema o é.
Nisso se inclui o projeto multifuncional, que também deverá ser, necessariamente,
aberto e flexibilizado para se adequar a qualquer tipologia arquitetônica, com uso
otimizado de todos os componentes da edificação.
  

166

A teorização das shape grammars e seus desdobramentos – gramáticas extensíveis
e implentações computacionais - poderão ser valiosos recursos na maximização da
síntese e do desempenho do projeto multifuncional.
Nesse percurso, também expõe-se uma síntese entre as referências teóricas
selecionadas, na qual, numa gramática de projeto, o componente sintático, ou
sintaxe, é formado por duas grandes partes: o ambiente total – sistemas geométricos
e modelos prévios, que definem as estruturas fundamentais - e as transformações,
que permitem passar das estruturas profundas, geradas a partir do ambiente total,
às estruturas de superfície das sentenças, que recebem então uma modelagem
projetual para se tornarem as sentenças efetivamente realizadas.
As transformações são operações em que se convertem as estruturas profundas em
estruturas de superfície, sem afetar a interpretação semântica feita ao nível das
estruturas profundas. As transformações, provocadas pela presença, na base, de
certos constituintes, comportam duas etapas: uma consiste na análise estrutural da
sequência oriunda da base, a fim de se verificar se sua estrutura é compatível com
uma transformação definida; a outra consiste numa mudança estrutural dessa
sequência

- por operações booleanas, geométricas e matemáticas, como a

topologia, a combinatória, a permutação e a heurística, entre outras, assim como por
operações de ordem arquiteturológicas, vistas em capítulo prévio. Chega-se então a
uma sequência transformada correspondente a uma estrutura de superfície.
Se na gramática gerativa de Chomsky, um conjunto finito de regras geram todas as
frases de uma língua, espera-se desta teoria a ampliação ao campo da projetação,
permitindo-se estabelecer uma matriz de unidades mínimas projetuais e matrizes
combinatórias possíveis dessas unidades, a repousar, portanto, sobre uma matriz de
linguagem. Deve fornecer uma teoria semântica e sintática globais, isto é,
estabelecer a lista das relações gramaticais da base e das operações
transformacionais capazes de dar uma descrição estrutural de todas as sentenças
num projeto.
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Numa gramática de projeto, esse conjunto também indica parâmetros para um
sistema de reescrita de projetos, que nos dizem como um subtermo de um dado
termo deve ser repassado para outro termo, conforme verificado no estudo de caso
dos reprojetos da escola de Abadiânia, do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé.
Este estudo de caso não esgota as possibilidades de análise dos componentes e de
seus consequentes edifícios reprojetáveis, mas se coloca como uma contribuição
para a interpretação do processo de projeto e de produção pré-fabricada na obra de
Lelé.
A riqueza de informações no trabalho de Lelé sinaliza vertentes de futuras
pesquisas, seja para o aperfeiçoamento contínuo da tecnologia da argamassa
armada, com o advento de novos insumos e processos, seja no processo de projeto
em pré-fabricados e na criação de alfabetos (elemento-tipo) e de uma gramática,
para, assim, poderem articular-se como linguagem.
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Perspectivas futuras

“ Já Hegel previra a morte do objeto de arte, dizendo que viria apenas a se desenvolver a vontade de
um planejamento estético. Hoje, põe-se em causa a própria estética que, ao nível do consumo,
poderá dar lugar simplesmente a uma “lógica da preferência”, a idéia de arte devendo alargar-se
continuamente ou ceder lugar definitivamente à idéia de design em todos os campos da sensibilidade
formal ou da comunicação analogica. O planejamento da sensibilidade de massa é uma realidade e o
seu ritmo é o ritmo da moda. A própria idéia de desenho industrial, entendida como desenhos de
produtos, vai dando lugar a uma idéia mais ampla e ambiciosa, tal como a dos Institutos de Desenhos
Ambientais, de que ora se cogita na Europa. De outro lado, o percurso da moda já não é mais linear
nem contínuo ou uniforme: há um processo de feed-back pelo qual a moda ou modas do dia
recuperam a informação do passado, remoto ou recente, quase a sugerir que poderiamos chegar ao
ponto de escolher a época do passado em que desejamos viver…”
(Pignatari, Décio. Informação, linguagem, comunicação. Cultrix, 1981.)

Qual a forma de contemplar diversos, ou até milhares de usuários ao mesmo tempo
num projeto? Como aperfeiçoar uma sistemática de projeto participativo ou de
democracia direta atualmente?
O ABC da arquitetura seria uma plataforma a reunir unidades mínimas projetuais
produzidas pela análise automatizada de modelos prévios, ou ainda pela modelagem
de repertórios feita por usuários, com auxílio de uma implentação computacional a
ser proposta.
Durante uma projetação na plataforma, essas unidades seriam condensadas na
forma de grafos – um tipo de diagrama construído matematicamente, no caso, a
partir da frequência com que tais unidades de projeto são usadas e das relações
entre elas – onde os conceitos arquitetônicos mais importantes da seleção coletiva
emergem em destaque.
Esses diagramas, cujos grafos são formados por pontos, chamados de “nós” ou
“vértices”, unidos por linhas, chamadas “arestas”, podem ser usados para
representar e estudar vários tipos de relação a serem interpretadas como redes de
elementos individuais. Em grafos formados a partir de uma lista de usuários, onde
cada nó representa um indivíduo de uma comunidade, as arestas mostram a lógica
de preferência e decisão entre seus participantes.
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Os usuários, ao escreverem sentenças projetuais por meio de componentes com
versatilidade construtiva (CAMPOS,1989), veriam uma tabela de ideias e de
diagramas gerada pelo programa, que serviria de base para orientar decisões de
projeto, por exemplo.
Os arquitetos também podem usar o material gerado para construir um projeto sob
medida, ou ainda como uma sistemática de projeto participativo, e até transformar
essas ideias num projeto de escala urbanística.
Numa conjuntura ideal, dispondo-se dessa plataforma e do interesse dos indivíduos
em determinarem mais diretamente seus espaços e ambientes arquitetônicos, será
possível um método de processo circular de projetação entre usuários e projetistas.
Para viabilizar uma plataforma de geração e escolha de estilos e de linguagem
arquitetônica, é preciso trabalhar com o complexo desenvolvimento de uma
gramática de projeto e um alfabeto, formados por “ módulos projetuais controlados,
no eixo paradigmático, da similaridade ou de substituição, e no eixo sintagmático, da
contiguidade ou combinatório”
O repertório (PIGNATARI,1981), regendo-se por normas que estruturam o
organismo ou sistema e que decidem sobre o campo das opções, é um campo
desigual e desinuformemente constituído, uma vez que o repertório está longe de
esgotar as possibilidades combinatórias da fonte.
Quando [projetamos procedemos a rapidíssimas operações em nosso repertório,
numa ordem maleável, prescrita pelas normas do sistema] ; não nos damos conta do
fato porque o processo já está automatizado, por meio dos constantes e reiterados
feedbacks (autoalimentações) da aprendizagem. Estatisticamente falando, as leis
que comandam o processo integrado são as do acaso e da escolha (chance &
choice), ou seja, leis da probabilidade.
Comandado, numa plataforma por ideações auto-organizáveis numa plataforma, a
projetação colocará novos limites entre usuários e produtores, à medida que
o mundo se torna uma pequena aldeia, onde todos podem agir em dimensão global.
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