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RESUMO

Trata-se de trabalho realizado por uma arquiteta e professora de projeto que pretende
mostrar a importância da observação direta das poéticas dos arquitetos, tanto para a produ-
ção da arquitetura quanto para sua teoria e seu ensino.

Ele se baseia na idéia de uma separação entre os campos da história, da crítica e da
teoria da arquitetura, esta não tendo um caráter valorativo, mas sendo vista como um catalisador
da produção. Nessa posição de frente, a teoria necessariamente passa a necessitar das poéticas
dos próprios arquitetos – o lugar onde a invenção ocorre.

A valorização das poéticas também se explica pela crise por que passa o pensamento
racionalista em todas as disciplinas, a qual permite o aparecimento do pluralismo de idéias e o
afrouxamento da dicotomia subjetividade/objetividade. Essas poéticas, embora revelem idéi-
as e conceitos particulares, forjam permanentemente uma teoria mais geral, através do diálogo
com outras poéticas, a crítica e a história.

Para isso ela analisou seus próprios projetos realizados entre 1970 e 1990 e entrevistas e
projetos de outros arquitetos publicados de 1990 até o momento.
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This is a work realized by a woman architect and project teacher that demands to show
the importance of direct observation of architects’ poetics, for the architectural production
as much as for theory and teaching.

It’s based on the idea of a separation between the areas of history, criticism and
architecture theory, this one with no valorizing character, but considered as a production
catalyser. In this front, theory necessarily needs poetics of its own architects – the place
where invention occurs.

Poetics valoriazation also explains by crisis that attains rationalistic thought in all points
os view, as well as allows the appearing of ideas’ pluralism and slackening of dycotomy
subjectivity/objectivity. This poetics although reveals particular ideas and concepts,
permanently forges a more general theory by the dialog among other poetics, criticism and
theory.

On the strenght of it, she analyzed her own projetcs, realized between 1970 and 1990,
interviews and projects of other architects, published from 1970 up till now.

ABSTRACT
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A preocupação que moveu este trabalho é a relação entre a teoria, a prática e o ensino da
arquitetura na atualidade. Pretende-se demonstrar a importância que hoje tem a contribuição das
poéticas dos arquitetos para a teoria da arquitetura.

Ele baseia-se na idéia de que está em curso uma mudança de paradigmas na nossa cultura,
que resulta da crise do racionalismo e leva o pensamento a ser menos hegemônico dentro de cada
disciplina e, ao mesmo tempo, menos restrito a cada uma delas.

Paralelamente a essa mudança geral, a teoria da arquitetura sofreu uma particular, na metade
do século passado, ao diferenciar-se da crítica e da história, passando a ser considerada uma espécie
de catalisador da produção:

Dentro da disciplina da arquitetura, a teoria é o discurso que descreve a prática e a produção e identifica
desafios. A teoria sobrepõe-se, mas difere da história da arquitetura, que descreve o passado e da crítica,
uma atividade de julgamento e interpretação de trabalhos específicos em relação a padrões de qualidade do
crítico ou do arquiteto. Difere dessas atividades por colocar soluções alternativas baseadas em observações
do estado corrente da disciplina e oferece novos paradigmas de pensamento para enfocar os temas. Sua
natureza especulativa, antecipatória e catalizadora distingue a atividade teórica da história e da crítica[1].

Ao mesmo tempo – compreensivelmente, dentro do pluralismo de pensamento que ocorria
– as poéticas pessoais dos arquitetos passaram a ser vistas como contribuições válidas para essa
teoria.

Se no modelo ortodoxamente moderno a teoria conduzia e exigia coerência à prática, se a teoria era o
momento primeiro em que se condensava todo o processo do projeto – algo, portanto herdado da
tradição tratadística , unidirecional e do tipo causa-efeito ... Em Toyo Ito, em seus magníficos escritos,
sempre breves e baseados em observações fenomenológicas, em surpresas, acontecimentos, observações
atentas do banal, a teoria passa a ser um mero estímulo, uma mecânica de excitação... A teoria não trataria
tanto de resolver problemas quanto de excitar interesses, uma ginástica da fantasia; definitivamente, um
momento mais individual, quase de sonho, do processo do projeto, que é sempre ligado à subjetividade,
à exploração de uma poética individual.

Na posição que Toyo Ito reivindica para a produção teórica o arquiteto se confundiria com o crítico, como
lúcido observador, e com o arquiteto artista, produtor de novas visões e novos valores: a crítica em
arquitetura seria um momento necessário, mas sempre como recurso problematizador, mecanismo de
fabricação de perguntas oportunas e nunca como lugar de consulta de respostas sistematizantes: uma
crítica individualizada, sem objetivos totalizadores, capaz só de excitar os temas, ativar  a ação, ligada à
produção de projetos como uma ferramenta desencadeadora de perguntas e metáforas oportunas.

Concluindo, no método de ToYo Ito, a idéia mesma de método adverte-nos contra a inércia de continuar
procurando “soluções”, tanto teóricas quanto práticas, pois se há uma coisa evidente na assunção da
primazia do problema metodológico sobre o a prática tipológica, é a profunda subjetivação de valores que

O tectônico e o poético



13

implica e a afirmação contundente da inexistência de  valores homogêneos em nossa sociedade;a necessi-
dade de acostumar o corpo e a mente ao contingente e ao individual[2].

Procurou-se verificar na produção atual a validade das poéticas dos arquitetos para o pensa-
mento da arquitetura, tanto na presença de temas comuns nos discursos como nas obras.

Fez-se o confronto entre idéias, conceitos e temas levantados pelos arquitetos com os já
elaborados pela teoria da arquitetura, para concluir sobre a continuidade, o abandono ou a relativização
de valores da arquitetura e o aparecimento de novos, desde 1990 até o momento.

Como material para a reflexão sobre as preocupações da Arquitetura Moderna, escolhi meus
próprios projetos realizados nas décadas de 70 e 80.

A reflexão sobre o discurso dos arquitetos da década de 90 em diante realizou-se a partir de
entrevistas publicadas em periódicos do acervo da FAUUSP – com exceção de três livros – por
constituírem fonte de fácil acesso também para os alunos. Os periódicos – que foram localizadas no
Art Index e no Índice da Arquitetura Brasileira – estão indicados  nas notas, no final deste trabalho.

A presença dos arquitetos nas publicações foi considerada um critério válido para uma pri-
meira seleção, por sinalizarem o reconhecimento de sua representatividade na atual produção da
arquitetura.

A escolha final dos arquitetos não levou em conta a nacionalidade de cada um, mas sim o
interesse que demonstraram pela teoria, a relação entre a teoria e a prática e a clareza do seu pensa-
mento.

Finalmente, entre as entrevistas com cada arquiteto, foram escolhidas as consideradas mais
completas. Com algumas exceções, as entrevistas da revista Croquis cumpriram bem esse requisito.

Segue uma justificativa para a escolha de cada arquiteto:

Alvaro Siza trabalha com a memória em dois níveis: a pessoal – da arquitetura e da paisa-
gem portuguesas – e a universal – das arquiteturas antiga e moderna. Revela-se uma homogeneização
de suas referências que indica a preocupação contemporânea com a sobrevivência da identidade das
culturas no mundo atual globalizado. Aparece também a continuidade da reflexão sobre os limites
da abstração na arquitetura, problematizada na década de 70.

Bernard Tschumi mereceu atenção pela coerência entre a obra e os conceitos, bastante
radicais. Ele rejeita a tese de Kenneth Frampton de recuperação do tectônico como tentativa de
salvação da arquitetura do destino cenográfico e descartável que parece ter atualmente. Mas preser-
va valores da Arquitetura Moderna que reinterpreta: o espaço, a promenade corbusieriana e a fun-
ção.
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Frank Gehry foi escolhido tanto pelas polêmicas obras recentes como pelas das décadas
anteriores, onde demonstrava a preocupação com a representação na arquitetura, adotando, em vez
da abstração, um figurativo irreverente. Interessa aqui também pela parceria com artistas plásticos e
mais recentemente com engenheiros especializados em informática – abrindo possibilidades novas
para a tectônica.

O pensamento e a obra de Herzog & de Meuron interessam pela sintonia com as preocu-
pações e procedimentos de outras disciplinas, como a arte, a biologia e a informática – como a
artificialidade, que eles usam para focar a questão da representação na arquitetura, sem, entretanto,
abandonar o tectônico, o que é para eles a garantia de preservação da arquitetura como disciplina.

Jean Nouvel – de maneira semelhante a Peter Eisenmann – usou a filosofia contemporânea
francesa como guia para sua arquitetura.  Ele foi escolhido pelo resultado mais feliz da sua obra
construída, embora Eisenmann teoricamente tenha sido bastante influente. Nouvel teoriza e defen-
de a bidimensionalidade da imagem como modelo para a arquitetura – num paralelo à “filosofia da
superfície” de Deleuze – e a exploração da tecnologia para o que chama de “estética do milagre”,
que parece resgatar o sublime.

O grupo MVRDV e Rem Koolhaas foram escolhidos por sua arquitetura engajada e crítica,
que toca nos problemas sociais, como a densidade crescente das cidades, e em questões culturais:  a
complexidade dos programas, a interpretação dos hábitos e da semântica e as referências à Arqui-
tetura Moderna.

Norman Foster e Richard Rogers representam a arquitetura ecológica, embora não se
restrinjam a ela. Eles têm um percurso interessante, porque deixaram de celebrar a tecnologia da
maneira exacerbada que demonstraram no Beaubourg, na década de 70, sem abandoná-la como
fonte para a invenção.

Paulo Mendes da Rocha interessa por afirmar que arquitetura é linguagem e por conseguir
extrair poesia da técnica de maneira muito peculiar: valorizando-a sem, entretanto, estetizá-la – o que
é uma grande contribuição ao discurso da arquitetura atual.

Toyo Ito foi escolhido pela negação dos valores da arquitetura tradicional japonesa,
reinterpretados pelas gerações anteriores à sua.  Sua fonte de inspiração é a Tóquio contemporânea,
com a sua exuberância de imagens e luzes.

Zaha Hadid interessa pela determinação na exploração das formas complexas que os pro-
gramas de computadores podem gerar tanto no projeto quanto na obra, e porque sua arquitetura
pretende expressar a complexidade, o movimento e a velocidade da grande cidade contemporânea.
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Introdução
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Embora contendo posições antagônicas quanto à estratégia de superação do funcionalismo
da Arquitetura Moderna, Oppositions defendia a autonomia da arquitetura, o que não acontecia com
a revista que veio substituí-la em 1973, Assemblage, que, ao contrário, preconizava a interdisciplinaridade.

1. O passado recente da teoria da arquitetura

1.1. O debate depois da arquitetura dita pós-
moderna: três linhas de pensamento

1.2. Tendência à interdisciplinaridade

Partindo do ponto de vista que propõe a separação entre os campos da história, da crítica e
da teoria, faremos aqui uma tentativa de verificação do estado da arte da teoria da arquitetura.

Na década de 90 ouviam-se os termos neovanguarda e neomodernismo para nomear mo-
vimentos de reação à arquitetura pós-moderna. Na realidade, desde a década de 60 já havia, nos
Estados Unidos, uma polêmica entre os pós-modernos e os neovanguardistas, que se expressava
em publicações, encontros e exposições. Na década de 70, importantes teóricos europeus contribu-
íram para o debate, que se concentrou na América.

Em 1964, em Princeton, foi criado o CASE – Conferência de Arquitetura para o Estudo do
Ambiente – considerado o CIAM americano. Organizado por Peter Eisenmann, teve a participação
de Kenneth Frampton, Colin Rowe, Robert Venturi e outros.

Em 1967 Eisenmann criou o IAUS, em Nova York, um centro de estudos que pretendia
atuar independentemente dos compromissos de mercado e fora do círculo acadêmico, considera-
do conformista. Esse centro publicou a revista Oppositions, que passou a ser um importante veícu-
lo dos debates até 1984. Eram características da revista o combate às idéias antimodernistas dos
gray, liderados por Venturi, e o caráter internacional de seu quadro editorial, com Manfredo Tafuri
liderando a partir de 1974. O objetivo era responder às críticas contra as premissas sociais e estéticas
da Arquitetura Moderna e dar um novo ímpeto ao programa modernista, absorvendo essas críticas.
O primeiro ensaio foi um manifesto evocando as publicações De Stijl e L’Esprit Nouveau.

Havia, entretanto, três linhas de pensamento, dentro da revista: a da esquerda, com Manfredo
Tafuri, Kenneth Frampton, Mario Gandelsonas, Diane Agrest, Francesco Dal Co, Giorgio Grassi,
Massimo Cacciari – os radicais da escola de Veneza e Tendenza representados –, a do centro, que
procurava um diálogo com a esquerda, com Colin Rowe e Peter Eisenman e a dos que eram
considerados conservadores, que duvidavam da continuidade da Arquitetura Moderna, com Robert
Venturi encabeçando.
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A interdisciplinaridade que apareceu no pensamento da arquitetura naquela época teve muita
importância. Ela permitiu a riqueza do debate e a liberdade de pensamento, imprescindíveis à saída
da crise gerada pelo questionamento das premissas da modernidade.

Em 1973 foi criada outra publicação norte-americana de caráter interdisciplinar: a ANY –
Architectural New York – dirigida por Peter Eisenman, editada por Cynthia Davidson e autodenominada
um critical tabloid localizado entre o público e o acadêmico, o high e low. Era ligada a uma associação
sem fins lucrativos, a Anyone Corporation, que promovia ciclos anuais de conferências internacionais, a
partir das quais editou algumas publicações, como a Anybody, Anytime, Anyone – muito interessantes
por tratarem de temas polêmicos e atuais e envolverem arquitetos e profissionais de outras áreas e
de todo o mundo.

1.3. Transdisciplinaridade
Deu-se – paralelamente à separação entre os campos da história, da teoria e da crítica – a

abertura do pensamento da arquitetura para outras áreas, o que pode ser visto como uma influência
da corrente lingüística pós-estruturalista, que tinha Roland Barthes como figura inicialmente mais
importante.

O termo usado pelo teórico da pós-modernidade Frederic Jameson para essa interpenetração
dos campos de pensamento é transdisciplinaridade, pois na verdade não se trata de uma síntese de
conhecimentos de várias áreas, mas de uma recriação, uma interpretação das teorias envolvidas. O
caso que parece já ser clássico é a análise da obra de Marx feita por Altusser pela ótica estruturalista[3].

Pode-se questionar a validade dessas interpenetrações das teorias e da sua relativização, pre-
conizar a interrupção desse movimento relativista observável desde então em todas as áreas do
saber. Mas parece difícil interrompê-lo.

Outra característica da teoria das últimas décadas é que os textos, as exposições e instalações
relacionados à arquitetura adquiriram valor em si, independentemente da obra, principalmente na
década de 70.

Nota-se também que um maior número de arquitetos tem um discurso pessoal, uma teoria,
muitas vezes tão vasta quanto a própria obra. Desde os anos 60 Aldo Rossi, Robert Venturi, Robert
Stern, Michael Graves, Vittorio Gregotti, Peter Eisenman, Renzo Piano, Bernard Tschumi, Tadao
Ando, Rem Koolhaas, Ignasi de Solà-Morales Rubió e outros contribuíram para a arquitetura com
sua obra e suas idéias[4].

1.4. Arquitetos e projetos teóricos
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1.5. A defesa da disciplinaridade e a
revalorização do tectônico

A origem do termo tectônico é grega. Tekton significava carpinteiro ou construtor e tektainomai,
construir. No sânscrito, taksan significava artesanato, carpintaria ou uso do machado. Na poesia
védica, carpintaria.

No século XIX o arquiteto e teórico Gottfried Semper, inspirando-se numa cabana caribenha
da Grande Exposição de 1851, definiu como procedimentos fundamentais da construção do
edifício, de um lado, o tectônico da estrutura – onde os componentes leves, lineares, são juntados –
e do outro o estereotônico da base, formado pelo acúmulo de elementos pesados.

Tanto na origem do termo quanto na definição de Semper o tectônico se associa a um tipo
de construção onde ficam evidenciadas suas partes constitutivas e suas articulações, isto é, onde a
construção se expressa.

Kenneth Frampton, no seu livro de 1995 Studies in Tectonic Culture, defendeu o resgate do
tectônico como contraposição à idéia de arquitetura como volume e espaço – esta valorizada na
teoria do século XX por Giedion.

Bernard Tschumi, ao contrário, tenta, desde a década de 70, valorizar o espaço como um
conceito que a seu ver – ao lado do movimento e do uso – foi ignorado tanto pela Arquitetura
Moderna baseada na forma, quanto pela contemporânea, que dá preferência à forma e à superfí-
cie.

Frampton e Tschumi aproximam-se na tentativa de minimizar a influência da cultura da
imagem sobre a arquitetura e afastam-se a respeito da questão da disciplinaridade, que o primeiro
defende e o segundo nega.

Em geral os que fazem a defesa do tectônico defendem também a manutenção do limite
disciplinar para a arquitetura, mas há os que – como os arquitetos suíços Herzog e de Meuron –,
embora acreditem que o tectônico seja a garantia da manutenção da arquitetura como presença, –
o que a diferencia da imagem – defendem a transdisciplinaridade.
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2. Os paradigmas externos

2.1. Teorias do conhecimento, da linguagem,
filosofia e estética.

2.1.1. A Fenomenologia e Heidegger
A fenomenologia de Edmund Husserl não pretendia ser uma filosofia e colocava-se como

um método de conhecimento. Ela é considerada uma reação ao psicologismo e ao pragmatismo
reinantes no final do século XIX, resultantes da crise do subjetivismo e do irracionalismo daquela
época [5]. A fenomenologia era, portanto, um movimento na direção do racional. Entretanto ela
queria chegar ao conhecimento não a partir de hipóteses prévias, mas de uma observação sem
preconceito dos fenômenos. Ela não era, assim, anti-racional, mas ante-racional.

A influência da fenomenologia encontra-se nas teorias que tendem a se afastar da crença em
um significado único e permanente para a obra, que as teorias de tendência conteudística perse-
guem. Para uma teoria fenomenológica da arte, a obra não deve representar (re-apresentar) uma
idéia já conhecida de antemão. As teorias conteudísticas, diferentemente, procuram, tanto no mo-
mento da realização como no da sua análise, os significados que a forma pode suscitar.

Observa-se atualmente também a influência nas teorias da arte e da arquitetura do pensa-
mento propriamente filosófico de Heidegger, nascido da fenomenologia de Husserl. Teóricos e
arquitetos apropriaram-se dele tanto para criticar a Arquitetura Moderna, como Christian Norberg-
Schulz, quanto para defender a sua continuidade, como Kenneth Frampton.

O pensamento de Heidegger à primeira vista parece conter uma contradição, por buscar a
essência e ao mesmo tempo negar a existência da verdade absoluta da ontologia tradicional. Essa
contradição fica sugerida já no título da sua obra O ser e o Tempo, pois, tradicionalmente o ser era
considerado atemporal. Para compreender a essência do ponto de vista de Heidegger é preciso
entendê-la como uma essência fraca.

A influência de Heidegger pode ser observada em Ignasi de Solá-Morales Rubió, o qual
usou o termo weak architecture para definir a arquitetura contemporânea[6]. Ele ligou esse caráter
fraco a uma nova maneira de vivenciar o tempo e à revalorização da decoração.

A promenade de Le Corbusier, por pressupor o controle do itinerário do observador, não
teria esse caráter fraco. Ele expôs assim a idéia:

Essa diversidade de tempos tornou-se absolutamente central no que eu chamei de arquitetura fraca.  Em
sintonia com a visão de Joyce e outros e em contraste com o discurso idealista de Giedion, essas arquite-
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turas transformam a experiência estética do trabalho artístico, especialmente a arquitetura, num evento. A
temporalidade não se apresenta como um sistema, mas como um instante aleatório que, obedecendo
sobretudo ao acaso, é produzido num lugar e num momento imprevisível. Na dança, na música, na
instalação, a experiência do temporal como evento, ocorrendo uma vez e então desaparecendo para sempre,
permite explicar a noção de temporalidade que encontra no evento sua mais completa forma de expressão.

Solà-Morales diz que essa arquitetura recupera a decoração, palavra maldita pelo pensamento
moderno que a associava a algo inessencial, que se apresenta não como substância, mas como
acidente.

O texto em que Heidegger trata da questão da escultura no espaço... visa precisamente essa questão: que o
decorativo não é necessariamente um condição de trivialização do vulgar, mas simplesmente constitui o
reconhecimento do fato de que para o trabalho de arte – escultórico ou arquitetônico – a aceitação de uma
certa fraqueza... torna possível a sua maior elegância e, finalmente, sua maior significância.

Heidegger é também importante para a diluição de outras dicotomias do pensamento ainda
vigentes, como a de sujeito-objeto, cujo questionamento permite a valorização – que aparece nas
premissas deste trabalho – da poética pessoal do artista, ou seja, da subjetividade, não como um
momento anterior ao mundo da objetividade vista como verdade absoluta, mas como verdade
provisória e contingente que não deixa de ser, apesar disso, fundante do mundo das coisas e do
pensamento.

Quando ouvimos os arquitetos hoje falando de espaço teatral ou cinematográfico, ou
materialidade, isto é, acontecimentos e coisas que nos tocam em nossos sentidos, concluímos que a
fenomenologia é ainda importante. Quando os ouvimos perguntando-se, no início de cada novo
projeto, o que é arquitetura ou mesmo o que é uma parte do edifício, nos lembramos de Heidegger.

2.1.2. Estruralismo, Semiologia, Semiótica
Como a fenomenologia, o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss nasceu como método.

Neste caso, método antropológico. As culturas passaram a ser vistas como sistemas coerentes de
linguagem, com uma sintaxe (estrutura) e uma semântica (significado).

Como a fenomenologia, o estruturalismo em tese dispensa o conhecimento da história. O
significado, embora se molde através da história (dimensão anacrônica), pode ser capturado no
presente, pela observação da posição relativa do correspondente significante no conjunto (dimen-
são sincrônica).

Para o estruturalismo, o foco é o significado, por ser ele um pensamento de tendência
conteudística. Por isso a metáfora é uma figura de linguagem importante. Ela é o significante que
está sempre remetendo a um significado oculto.
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O estruturalismo teve muita importância para a teoria da arquitetura a partir da década de 60.
A sua dimensão anacrônica foi útil para a reavaliação da Arquitetura Moderna, instrumentalizando a
crítica ao seu descaso pelas formas historicamente forjadas dentro de um sistema de significação (na
chave estruturalista, portanto).

O retorno às formas da arquitetura e do urbanismo tradicionais, que passou a ser a marca da
arquitetura chamada pós-moderna, foi exercido à exaustão até pela arquitetura comercial e final-
mente se esgotou, como deveria ser esperado, por ser, no final das contas, o enrijecimento do
passado e do presente.

No Brasil e no mundo, atualmente, a importância do movimento de recuperação das áreas
degradadas das cidades e a preservação de seu significado cultural não pressupõem mais a manu-
tenção de um conjunto organizado dentro da lógica determinada pelas formas sobreviventes do
passado. O contextualismo, visto como uma expressão desse pensamento também perdeu impor-
tância.

A semiologia de Ferdinand de Saussure e a semiótica de Charles Pierce podem, para nosso
objetivo, ser colocadas ao lado do estruturalismo. Especialmente importante foi a aplicação da
última à teoria da arquitetura por Umberto Eco, por ter enfrentado a questão da dimensão anacrô-
nica sem recorrer à preservação da linguagem tradicional. O seu conceito de obra aberta [7] e a idéia
de ressemantização, que demonstram uma visão dinâmica da produção do significado, podem ser
reconhecidos ainda hoje na fala e na obra dos arquitetos, como em Alvaro Siza, Paulo Mendes da
Rocha e Rem Koolhaas.

A idéia de sistema, presente no estruturalismo, ainda é valorizada em algumas obras, como
nas mais recentes de Herzog & de Meuron, como veremos.

2.1.3. Pós-estruturalismo
Embora o seu nome sugira uma teoria distante no tempo do estruturalismo, os dois foram

contemporâneos. No evento que introduziu nos Estados Unidos o paradigma lingüístico, o International
Colloquium on Critical Language and Science of  Man, realizado na Johns Hopkins University, em 1966,
estavam Jacques Lacan, estruturalista e Roland Barthes, pós-estruturalista.

Outra razão para a impressão da distância no tempo é a introdução tardia do código externo
pós-estruturalista na teoria da arquitetura. Essa teoria, que também nasceu no campo da lingüística,
modificou radicalmente a visão estruturalista, ao deslocar o interesse do significado para o significante.

Ainda usando os mesmos conceitos básicos – daí o prefixo pós –, conseguiu transformar
aquele pensamento conteudístico, de profundidades, num pensamento da superfície. Para o pós-
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estruturalista, não importa o significado, a essência, a verdade profunda e fixa, mas sim os significantes
em eterno fluxo, mutáveis, fugidios.

No mínimo duas tendências, na arquitetura, dentro da chave pós-estruturalista, puderam ser
observadas: uma, representada por Eisenman, interpretou a filosofia de Jacques Derrida, negando
radicalmente a existência do significado, e visava a destruição do pensamento racionalista ocidental,
as idéias de verdade, razão, beleza, simetria, antropomorfismo e sistema[8]. Sua obra pode ser
considerada formalista, mas não no sentido de que suas formas sejam gratuitas. Ao contrário, há
uma rigorosa procura de critérios arquitetônicos, da pura forma, para a obtenção da forma. Essa
intradisciplinaridade, entretanto, nega os valores tectônicos da arquitetura, que são vistos como parte
de uma tradição a ser desmantelada.

A outra, que pode ser representada por Jean Nouvel tendo a obra de Gilles Deleuze como
inspiração, aproxima-se da estética do sublime, ao centrar-se não na obra, no seu significado, ou no
seu criador, mas na experiência estética do observador. A tendência, por isso, é a valorização do que
é imaterial, mas não profundo na arquitetura, o que equivale a dizer da sua superfície, daquilo que os
arquitetos chamam de pele. Ouçamos Deleuze:

O significante é o signo redundante com o signo. Os signos emitem signos uns para os outros. Não se
trata ainda de saber o que tal signo significa, mas a que outros signos remete, que outros signos a ele se
acrescentam, para formar uma rede sem começo nem fim que  projeta sua sombra sobre um continuum
amorfo atmosférico. É esse continuum amorfo que representa, por enquanto o papel de “significado”, mas
ele não pára de deslizar sob o significante para o qual serve apenas de meio ou de muro: todos os
conteúdos vêm dissolver  nele suas formas próprias. Atmosferização ou mundanização dos conteúdos.
Abstrai-se, então, o conteúdo. Estamos na situação descrita por Lévi-Strauss: o mundo começou por
significar antes que se soubesse o que ele significava, o significado é dado sem ser por isso conhecido[9].

E Nouvel:

É sabido, inclusive em outros campos, que o conhecimento moderno é determinado pelo parâmetro da
velocidade, que se converteu em problema estético crucial desse século. A velocidade está intimamente
ligada ao registro bidimensional da informação visual. Por isso interessam-me tanto as qualidades do
vidro, já que é um material sobre o qual se podem projetar imagens, trabalhar com diferentes graus de
reflexão, opacidade e transparência... Interessa-me a complexidade das respostas do vidro diante de dife-
rentes condições de iluminação... O vidro me permite aumentar a complexidade plástica do edifício sem
complicar as formas, jogar com a luz para programar o espaço, modificar o lugar ao longo do dia, superpor
signos... Está relacionado com a questão da bidimensionalidade... Estou convencido de que hoje as
qualidades espaciais já não são tão determinantes. Se a especificidade da arquitetura tem sido tradicional-
mente a manipulação do espaço, hoje, cada dia mais, sua concreção como matéria e textura e o significado
do envoltório são problemas cruciais. A tensão entre os espaços e entre os objetos registra-se sobre as
superfícies, sobre as interfaces[10].
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2.1.4. A estética do sublimeA estética do sublime, elaborada por Immanuel Kant no século XVIII, é outro paradigma da
teoria recente da arquitetura. Kate Nesbitt explica que o seu ressurgimento por dois fatos:

Primeiro, pela ênfase dada à fenomenologia pela teoria da arquitetura, pois a estética do
sublime, como a fenomenologia, envolve – além da questão da produção da obra de arte – a da sua
recepção.

O súbito interesse no sublime é parcialmente explicável pela ênfase recente do pensamento da arquitetura
na fenomenologia. O paradigma fenomenológico realçou  um dado importante da estética: o efeito que
uma obra de arquitetura exerce no espectador. No momento do sublime, a experiência é visceral.

Segundo, pela idéia – baseada na psicanálise e no deconstrutivismo – de que o revigoramento
da disciplina hoje depende da revelação de aspectos reprimidos pelo modernismo. Entre eles, as
categorias do belo e do sublime. Essas categorias, importantes para o pensamento moderno, foram
marginalizados na arquitetura modernista em favor da abstração, do modelo da ciência, da
racionalidade e da função.

Duas formas do sublime, especialmente, voltaram a interessar: o estranho (uncanny) [11] e o
grotesco [12]. De fato, a influência da fenomenologia por si só não explica certa perversidade da
arquitetura recente ao provocar, através dos materiais, além do deslumbramento, sentimentos de
instabilidade, dúvida, falta de limites físicos e até medo.

2.2. As artes plásticas

2.2.1. Minimalismo
De acordo com Gregory Battcock[13], que escreveu sobre o minimalismo na década de 70,

esse movimento da escultura e da pintura foi uma fusão da fenomenologia e do pós-estruturalismo;
aparece a negação do significado, na forma como até então era passado na obra: a obra de arte
minimalista não remete a nada que não seja ela mesma, exceção feita ao espaço onde se instala; ela
indica o entorno ao observador, envolvendo-o como parte do ambiente e como sujeito concreto e
participante da elaboração do sentido, que só se dá nessa dependência. Aparece também a negação
da forma antropomórfica, hierárquica,em favor de elementos seriados, repetidos.

A forma, em geral, é simplificada, justamente para que a ênfase recaia nas relações fenomênicas.
Contraditoriamente, aparece ao mesmo tempo a chamada por Battcock objcthood, isto é, a qualidade
que emana da presença física do objeto, ao direcionar para si da atenção do observador, como a
obra de Tony Smith, The black box, um cubo negro medindo 0,57 x 0,80 x 0,64 m, que, fechada em
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si, tornava-se enigmática [14].

O termo minimalismo foi recentemente utilizado na teoria da arquitetura para compreender a simplificação
formal observada em algumas obras. Alguns críticos taxaram a definição de anacrônica, sem compreender a
transdisciplinaridade de que falamos. O termo, desse ponto de vista, parece justo a uma arquitetura que tem se
mostrado sensível aos campos extradisciplinares citados.

2.2.2. Art Povera e Land Art
As reverberações da Art Povera e da Land Art contemporâneas ao Minimalismo nas artes

plásticas podem ser observadas numa mudança de postura dos arquitetos em relação à natureza.
Ao lado do respeito ecológico – que sem dúvida existe, começa a tomar corpo a idéia de uma
natureza que pode ser artificializada, de uma indiferencação entre o natural e o artificial, cuja obra
emblemática poderia ser o Kansai Air Terminal, em Osaka, Japão, projeto de Renzo Piano, construído
sobre uma ilha construída, o artificial sobre o artificial.

Um sinal dessa nova relação buscada entre a arquitetura e a natureza explica o abandono do
termo sítio em favor da palavra território, para nomear não só a terra já ocupada pelas cidades,
como até mesmo os campos cultivados. É a idéia de que o mundo já não é mais virgem. Daí talvez
o atual interesse pela Holanda, como exemplo da artificialidade urbana.

2.3. Ciência e técnica

2.3.1. As ciências tradicionais
O questionamento da idéia de uma verdade estável e única não aconteceu somente na filoso-

fia, mas, surpreendentemente, também na ciência. A descoberta da irreversibilidade dos fenômenos
pela termodinâmica levou ao abandono da imagem do cosmo como algo estático, eterno.

A redescoberta do tempo talvez seja um elemento de unificação entre a ciência, a cultura e a sociedade. No
passado a ciência nos falava de leis eternas. Hoje ela nos fala da história do Universo ou da matéria, o que
revela uma aproximação evidente com as ciências humanas. Além disso, essa aproximação ocorre em um
momento em que a explosão demográfica muda as relações do homem com os outros homens e com a
natureza. Nessa perspectiva, a dialética entre a ciência e a sociedade assume novas formas ou, para retomar
uma idéia de Serge Moscovici, a ciência parece menos esotérica, menos ocupada com peças de museu. “Ela
se acha mais ligada ao destino do homem, passa a integrar-se ao conjunto das expressões da inventividade
humana” [15].

Ao abandono do afã por uma verdade absoluta, ao advento da idéia do devir na ciência
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corresponde o deslocamento do interesse da essência para a existência, do ontológico para o
fenomenológico, num paralelo com a filosofia e as artes:

“Einstein esperava mostrar a realidade enquanto tal, isto é, ele procurava construir uma ontologia. De-
monstrou então que alguns conceitos que pareciam evidentes, como o “tempo universal”, o espaço
euclidiano, não são válidos para descrever essa realidade. Mas Einstein esperava, graças à física matemática,
conseguir ‘destrinchar’ essa realidade, acertando as suas ‘junções’. Bohr, pelo contrário, dizia que era preciso
renunciar a essa ambição quimérica, sendo o objetivo da ciência unicamente o de descrever os fenômenos.
Retomando Paul Valery, ‘a ciência é o conjunto de receitas que funcionam sempre’. A minha posição se
situa entre ambos: como Einstein, penso que, na medida em que a natureza ‘resiste’ a nossas expectativas,
deve haver ‘alguma coisa’ que existe fora de nós e, com esforço, conseguiremos algum dia obter algumas
luzes sobre essa ‘realidade velada’. Porém, por um outro lado, a física atual é dificilmente interpretável à
maneira de Einstein: no momento, ela se aproxima do esquema de Bohr”. [16]

 O relativismo na ciência não é compartilhado por todos os cientistas. Há polêmica e suspeita
de mistificação de certos assuntos. Entretanto, pode-se notar o aparecimento de várias teorias que
convergem para uma visão menos determinista dos fenômenos tanto físicos, químicos, biológicos
como econômicos e sociais. Essas teorias procuram encontrar novas “leis” que possam dar conta
de uma realidade mutante e imprevisível. Podemos citar algumas, como a das catástrofes, de René
Thom, das estruturas dissipativas, de Ilya Prigogini, a da auto-organização, de Henry Atlan, a da
transdisciplinaridade, de Edgar Morin, a da complexidade, de Jean-Pierre Dupuy, a cibernética, de
Heinz Foester, a dos sistemas especializados (para a inteligência artificial) de Hubert Dreyfus. [17]

Todas essas idéias surgidas na área das ciências certamente interferem no nosso imaginário,
mas especialmente a descoberta do acaso nos fenômenos da natureza, assim como de uma dinâmi-
ca em que o caos é valorizado como elemento reorganizador, tem ressonância na teoria da arquite-
tura e do urbanismo. Aparece a tendência para uma nova visão, no plano estético (no sentido do
belo) e no metodológico: pela irrelevância ou impossibilidade do controle total da forma da cidade,
a beleza passa a residir no parcialmente informe ou disforme, nos interstícios, nos fragmentos. E a
metodologia trata de dar conta do fenômeno urbano como um fluxo constante de eventos e
cristalizações momentâneas de formas significativas.

2.3.2. A informáticaUma nova ciência nasceu: a informática, considerada a rainha da tecnociência, pelo enorme
poder que possui de transformar nossa maneira de viver e nosso imaginário, a tal ponto que se fala,
com razão, de uma revolução e de uma nova era.

Na arquitetura, a informática alterou não só nossa maneira de representar o projeto, mas
também nosso modo de projetar, nossas teorias e poéticas e, por fim, a própria construção da obra.
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O desenho pelo computador permite a construção rigorosa da forma sem o recurso à
geometria tradicional. Tornou possível o uso de formas mais complexas do que a simples combi-
nação das formas chamadas puras, regradas. Ora, esse procedimento foi bastante conveniente não
só à postura antiderminista que já vinha ocorrendo no pensamento em geral e na arquitetura em
particular como também às exigências do nosso mundo e da nossa visão mais complexa sobre ele.

Só com os computadores foi possível desenhar e realizar as formas da arquitetura de um
Peter Eisenman, de um Frank Gehry, ou mesmo de um Renzo Piano.

No plano teórico, existe uma reflexão sobre a influência desse novo instrumento sobre as
formas tradicionais de projeto, seus limites e suas potencialidades. Stan Allen levanta três hipóteses
de transformação [18].

A primeira se dá na noção de abstração, essência mesma do desenho, como recurso de
representação de algo ausente:

                         Para a arquitetura, a mimese é problemática, porque o objeto não precede a representação. O
real é imaginado e construído por acumulação de representações parciais.  Como no desenho mecânico, o
objeto é imaginado dentro de uma caixa transparente – a materialização do sistema de coordenadas
cartesianas. Sobre as superfícies da caixa são marcadas as linhas da projeção ortográfica. Tradicionalmente,
o arquiteto trabalha sobre as superfícies bidimensionais da caixa, não sobre o objeto em si. O projeto é
uma construção virtual, um conjunto criado a partir de partes combinadas de acordo com convenções de
projeção e representação.

Agora o computador ao mesmo tempo erradica e aumenta a distância entre as representações bidimensionais
dos arquitetos e a realidade tridimensional do edifício. Isto é, por serem as representações pelo computa-
dor mais imateriais que os  desenhos tradicionais, a distância aumenta; por ser possível trabalhar direta-
mente em três dimensões, a distância desaparece. O vetor da representação é revertido; a caixa de vidro é
virada pelo avesso... No espaço virtual do computador, é possível rapidamente ir e voltar (ou às vezes
trabalhar simultaneamente) da projeção bidimensional ao objeto tridimensional... Esse objeto é o resul-
tado oposto ao  de uma série de  projeções. No lugar de um número finito de representações construindo
um objeto (tanto na mente como no mundo) há já um objeto... capaz de gerar um número infinito de
representações de si mesmo.

Como conseqüência, o efeito do trabalho no computador é cumulativo. Nada é perdido. Elementos e
detalhes são continuamente adicionados, armazenados e arquivados em perfeita transparência. Em vez de
proceder do geral para o específico, o projetista move-se do detalhe para o conjunto e volta de novo,
potencialmente invertendo as hierarquias do projeto tradicional.

O status do desenho e o processo de projeto em si sofrem uma transformação. Emerge um novo tipo de
abstração: não como resultado de operações de idealização ou redução, mas da ordem indiferente dos bits.
O resultado disso é um sentido de casualidade, uma falta paradoxal de precisão. A abstração do computa-
dor é radicalmente provisória, aberta a uma infinita revisão... – abstração contingente, ‘condicional’.   Isso
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implica a substituição das falsas certezas de visualização pelas capacidades gerativas do computador como
máquina abstrata.

A segunda hipótese de transformação do projeto relaciona-se com o aparecimento do cam-
po digital: a concepção da obra arquitetônica e urbanística como um campo, mais que como uma
soma de objetos isolados. A noção de campo, para Allen, difere da de sistema, do estruturalismo, e
aproxima-se mais do pós-estruturalismo, pela negação do significado. No campo, as partes não se
submetem à integridade do todo. As relações locais são mais importantes que o conjunto, porque é
a partir das regras geradoras dessas relações locais que a forma final se estabelece.

Essa concepção da obra como um campo adapta-se ao procedimento algébrico do compu-
tador, que vem substituir o analógico:

As tecnologias analógicas de reprodução trabalham por meio de impressões, traços ou transferência. A
imagem pode ser mudada em escala ou valor (como num negativo), mas sua forma icônica é mantida. As
hierarquias internas são preservadas.  Uma mudança significativa ocorre quando uma imagem é convertida
para a informação digital. Intervem um esquema notacional. A tecnologia eletrônica digital atomiza e
esquematiza  abstratamente a qualidade analógica do fotográfico e do cinemático em  pixels e bits de
informação separados, que são transmitidos serialmente , cada bit descontínuo, descontígüo, e absoluto –
cada bit sendo ele mesmo,  mesmo sendo parte de um sistema. Um campo de cifras imateriais substitui os
traços materiais do objeto. As hierarquias são distribuídas, o ‘valor’ é igualado. Essas cifras diferem uma da
outra apenas pelo lugar num código. Elas não têm nenhuma materialidade, nenhum valor intrínseco.

Essa perda de valor tem implicações no tradicional conceito de figura/fundo. Na imagem digital, a infor-
mação em ‘background’ precisa ser tão densamente codificada como a informação em primeiro plano. O
espaço em branco não é espaço vazio.

Mais prática que a da segunda parece ser a conseqüência da terceira hipótese, a estratégia do
contexto:

No final dos aos 80, um teórico da vida artificial, Craig Reynols, criou um programa de computador para
simular a formação de bandos pelos pássaros. Colocou vários agentes num ambiente virtual como se
fossem os pássaros – que chamou de “boids” – que foram programados para seguir apenas três regras:
manter uma distância mínima de outros objetos (outros agentes ou obstáculos), manter a mesma veloci-
dade dos agentes vizinhos  e mover-se na direção do centro da massa dos agentes vizinhos. Nenhuma
dessas regras ordenou a formação de um bando, eram regras locais, referindo-se apenas ao que um “boid”
poderia fazer e ver na sua própria vizinhança.

O bando é claramente um fenômeno de campo, definido por simples e precisas  condições locais, e
relativamente indiferente à forma e extensão do conjunto. Por isso as obstruções locais não são catastrófi-
cas para o todo. As variações são acomodadas. Tanto um pequeno bando quanto um grande mostram a
mesma estrutura.
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Uma das falhas da arquitetura moderna mais evidente foi sua incapacidade para enfrentar  as complexida-
des do contexto urbano. Os debates radicalizaram-se entre diminuir a diferença entre o velho e o novo –
posição dos contextualistas, ou ignorar o contexto – como os deconstrutivistas.

(...) A simulação de Reynolds, entre outras experiências, dilui a tradicional oposição entre a ordem e o acaso.
Oferece um caminho para esse debate, reconhecendo, de um lado, as especificidades das novas construções
e ao mesmo tempo, o desejo pela diversidade e a coerência na cidade. A estratégia do contexto sugere a
necessidade do reconhecimento dos limites da capacidade da arquitetura de ordenar a cidade e, ao mesmo
tempo, aprender a partir das complexas ordens autoreguladoras já presentes na cidade. E é preciso
observar que o computador é especialmente bem sucedido no mapeamento e na simulação desses
sistemas – o registro dos efeitos cumulativos das mudanças, as estratégias recursivas e reiterativas
são inerentes à lógica do computador (Grifo meu). Isso implica uma grande atenção às condições
existentes, uma definição cuidadosa das regras para as ligações à escala local e uma atitude relativamente
indiferente à configuração final. A arquitetura precisa aprender a administrar essa complexidade, o que,
paradoxalmente, só pode conseguir  abrindo mão de uma parcela do controle.

Allen observa nas artes plásticas a concepção da obra como campo, com o conseqüente
desinteresse relativo pelo objeto, no trabalho dos chamados pós-minimalistas, como Barre Le Va,
Alan Saret, Linda Benglis, Bruce Nauman, Eva Hesse e outros.

Na área da arquitetura ele dá alguns exemplos, como a comparação das ampliações da igreja
de São Pedro em Roma e a mesquita de Córdoba. Cita o projeto para o hospital de Veneza de Le
Corbusier e a do processo projetual a partir do detalhe de Renzo Piano, com o detalhe como
articulação de diferentes materiais em Carlo Scarpa.

Interessante também é a observação de que a arquitetura assim concebida, com a relativização
da preocupação pelo resultado final do projeto e, conseqüentemente, com o abandono da procura
de um significado forte e único, aproxima-se da concepção tectônica da arquitetura, que ele diferen-
cia, entretanto, daquela teorizada por Kenneth Frampton, que chama de mistificadora, a da ontologia
da construção (arquitetura é, na sua essência, construção). Ele quer entender a construção como uma
seqüência de eventos, a partir de relações próximas entre as partes, para que a arquitetura possa
responder fluida e sensivelmente à diferença local, mantendo, ao mesmo tempo, a estabilidade do todo.

2.3.3. A ecologia

2.3.3.1. Ecologia como transição para
uma nova era Não há dúvida sobre a importância do pensamento ecológico no mundo de hoje, diante da

real ameaça de extinção da raça humana e do planeta. Fritjof  Capra, em seu O ponto de mutação, de
1988 [19], relacionava os fatos que representavam essa ameaça:
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Quinze milhões de pessoas no mundo, na sua maioria crianças, morrem de fome por ano;
quinhentos milhões de pessoas são subnutridos; quarenta por cento da população mundial não tem
acesso aos serviços de saúde; trinta e cinco por cento do mundo carece de água potável. Metade
dos cientistas e engenheiros do mundo dedica-se à tecnologia de fabricação de armas. A guerra
nuclear é um perigo real. A energia nuclear é um engodo, pois é tão perigosa quanto a arma nuclear,
já que possui elementos radioativos que se espalham através de explosões e vazamentos. A
superpopulação e a tecnologia industrial deterioraram o ambiente. O smog não está só nas metrópo-
les, mas em todo o planeta. Águas e alimentos acham-se contaminados.

Tornou-se claro que nossa tecnologia está perturbando seriamente e pode até estar destruindo os sistemas
ecológicos de que depende a nossa existência.

Capra acrescentava àqueles problemas os de saúde, desintegração social, patologias raciais,
anomalias econômicas, a inflação da maioria das economias nacionais, o desemprego, a distribuição
desigual de renda – que caracterizariam uma crise por que passa o nosso planeta. Essa crise seria o
reflexo de transições muito importantes, resumidas em três:

1. O declínio do patriarcado, de três mil anos de submissão da mulher ao macho.

Hoje, porém, a desintegração do patriarcado tornou-se evidente. O movimento feminista é uma das mais
fortes correntes culturais do nosso tempo e terá um profundo efeito sobre a nossa futura evolução.

2. O declínio do combustível fóssil (resíduos de plantas fossilizadas enterradas na crosta
terrestre) – o carvão, o petróleo e o gás natural. A previsão de esgotamento é para 2300. Estamos
na transição para a era solar (energia renovável oriunda do sol).

3. A mudança de paradigma para nosso pensamento, nossa percepção e nossos valores.

Entretanto, embora admitindo a necessidade e a relevância de uma consciência ecológica, não
podemos deixar de apontar para o perigo, para a arquitetura, de uma regressão para o reducionismo
tecnológico. Por isso é saudável apontar para o que, tempos atrás, com todas as letras, nomearíamos
como ideologia.

2.3.3.2. O potencial conservador da ecologiaA ecologia não está desligada das relações político-econômicas. Por isso é que podemos
notar a coincidência entre as atuais teorias da globalização econômica, da globalização cultural e da
globalização do ambiente. Há muito Marx desmistificou a naturalização da economia. Na linha do
seu pensamento, poderíamos propor a desnaturalização da ecologia, chamar a atenção para seu
componente ideológico.
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É mais ou menos nessa linha que Mark Wigley, em seu texto Recycling Recycling [20] alertou para
o uso que a arquitetura pode fazer do pensamento ecológico atual. Ele recomendava uma inversão:
que a ecologia se inspirasse nas questões da casa, e não o inverso. Lembra que quando o zoólogo
alemão Ernst Haeckel cunhou o termo em 1873 descreveu suas fontes etimológicas na Grécia: oikos
– casa, ou economia doméstica. No começo, a ecologia era o pensamento sobre o espaço domés-
tico[21].

Essa inversão seria necessária para tentar eliminar o conteúdo conservador do discurso eco-
lógico atual.

Talvez o discurso arquitetônico possa ajudar a direcionar essa tendência regressiva. Em vez de simples-
mente aplicar o discurso ecológico sobre o desenho, alguns dos eternos enigmas da casa que os arquitetos
exploram poderiam ser usados para repensar a ecologia. O discurso pode ser renovado.

A partir desse interessante ponto de vista de Wigley poderíamos concluir que a arquitetura,
elaborando seu lado perverso, poderia na atualidade, pelo poder que já demonstrou ter sobre a
ecologia, torná-la mais consciente, mais crítica. Assim como o espaço de um edifício pode ser
falsamente democrático, a globalização das idéias ecológicas também.
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Temas e idéias em entrevistas
com arquitetos

Capítulo 1
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1.1. INTRODUÇÃO
Digamos que isso implica tentar se acercar das intenções do arquiteto: por que fez uma coisa ao invés
de outra. Mas, além da moda, da época, do estilo, há uma análise estrutural do que os arquitetos
fazem. Esse é um modo de se penetrar nos aspectos mais profundos da arquitetura, em suas
entranhas, o que é o mesmo que detectar o momento exato em que foi engendrada. Eu trato de me
aproximar o mais que posso do que eu entendo que tenha sido o olhar do arquiteto; a mim interessa
mais isso do que tentar elaborar marcos de referência histórica mais gerais. Tento encontrar aquilo que
considero mais específico em termos de arquitetura. Interessam-me os critérios que se usa para
estabelecer a chegada à forma. Apesar das tentativas recentes de se desembaraçar da responsabilidade
pela forma, das assertivas que afirmam que a forma está de algum modo congelada e é irrelevante,
parece-me, no entanto, que a arquitetura estabelece critérios formais que permitem a construção e são
eles que me interessam. Pode ocorrer que se coloque a ênfase na materialidade como fonte de
significado ou que haja mais considerações abstratas. No final, cada geração estuda seus próprios
critérios para a forma. Aí reside a base teórica da obra de um arquiteto.

Rafael Moneo, 1999.

A fonte para a análise feita a seguir foram entrevistas publicadas em periódicos de
arquitetura entre 1990 e 2004. O objetivo não é o aprofundamento da poética de cada arqui-
teto – o que seria impossível aqui – mas a comparação, a partir de pequenas amostras, do seu
pensamento sobre a arquitetura no momento atual, delineando semelhanças e diferenças.

Foi dada atenção especial aos seus processos pessoais de projeto e às suas posições
quanto à importância da teoria nesses processos.

Os arquitetos selecionados foram: Alvaro Siza, Bernard Tschumi, Frank Gehry, Jacques
Herzog, Jean Nouvel, Julia B. Bolles e Peter L.Wilson, MVRDV, Norman Foster, Paulo Men-
des da Rocha, Rafael Moneo, Rem Koolhaas, Richard Rogers, Toyo Ito e Zaha Hadid.

1.2. LEITURA DAS ENTREVISTAS

Alvaro Siza _ 1999 [1]

O tectônico poético
No final da entrevista, Alvaro Siza dá uma explicação para a revalorização recente da

obra de  Alvar Aalto, que pode resumir o que disse sobre a  própria obra:

Alvar Aalto está de novo presente. Necessita-se dele. Há uma demanda real de Aalto. Por quê? Talvez
uma das razões seja que ele se propõe a abordar a inovação através de novos materiais, de novas
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idéias, mas sem perder a história, a tradição, a atmosfera local, etc. Isso outorga à sua obra a solidez
permanente de uma rocha. Surge hoje como algo novo porque a jovem geração não conhecia muitas coisas
de Aalto. Espero que isso influencie a situação em que vivemos, de modas passageiras...

Além do elogio a Aalto, Siza refere-se freqüentemente, na entrevista, a outras obras e arquite-
tos modernos:

...um edifício de exposições de Asplund dos anos trinta...

...naquele maravilhoso espaço coberto que fica atrás do auditório da Cidade Universitária, em Caracas,
desenhado por Villanueva, nos anos cinqüenta.

...Sim, a Praça Coberta, com sua vaga memória de Le Corbusier

...Não se pode desenhar uma igreja sem pensar em Barragán.

Podemos dizer que Álvaro Siza desenvolve a vocação poética encontrada nos grandes arqui-
tetos modernos, talvez com uma intensidade e uma consciência maiores, nesse momento em que a
arquitetura parece já liberta do peso da representação da função e da técnica. Podemos dizer que sua
obra agrega novos significados à função e à técnica.

Ouçamos sua descrição do projeto do para o Pavilhão de Portugal na EXPO, em Lisboa:

Nesse caso, pedia-se uma grande praça coberta; assim, comecei a pensar, de modo impreciso, num edifício
que tivesse duas zonas principais: por um lado, uma parte muito flexível e com certa ordem repetitiva, por
outro, que fosse um espaço coberto especial, protegido por um teto. Depois de alguma reflexão e alguns
ensaios, inclusive com uma laje, apoiada em muitos pilares, me dei conta de que aquele deveria ser um
espaço público e situado sob um teto sem apoios. Assim, o desenvolvimento do projeto começou a
basear-se na busca de uma modulação e passei a trabalhar em colaboração com os engenheiros. Uma das
imagens que me vieram à mente foi um edifício de exposições de Asplund dos anos trinta, com linhas
verticais de pilares e um teto. Também pensei nos grandes espaços cobertos com lajes curvas de Niemeyer
e, inclusive, naquele maravilhoso espaço coberto que fica atrás do auditório da Cidade Universitária, em
Caracas, desenhado por Villanueva, nos anos cinqüenta.

(...) De fato, uma das primeiras idéias que tive para o teto da praça foi a de uma abóbada com curvatura
relativamente suave; mas isso não dava suficiente sensação de refúgio e com o tempo, a idéia inverteu-se e
transformou-se em uma cobertura curva tensionada. Essa inversão da curva veio quase por casualidade.
Como Aalto disse, numa ocasião: às vezes é necessário desenhar quase sem objetivos, deixar que a idéia
saia.

(...) Também prestamos especial atenção aos pontos de encontro entre os cabos e o edifício, de maneira que
a luz pudesse entrar. Por sua vez, as extremidades dos cabos atravessaram os pórticos, ficando visíveis do
outro lado, mostrando claramente os esforços e os contra-esforços da estrutura. Durante essa fase do
projeto, tivemos um diálogo muito enriquecedor com os engenheiros, desenhando e trocando esboços e

Alvar Aalto_ Escola Politécnica Otaniemi – Grande Auditório [1955]

Alvaro Siza_ Pavilhão de Portugal – EXPO 98 [Lisboa, 1998]



35

idéias: foi uma colaboração estreita e feliz.

(...) Francamente, eu queria expressar de uma forma muito simples a estrutura; especialmente diferente das
extravagâncias high tech, com todas as suas complicações.

(...) De fato, a possibilidade de fazer uma coberta como uma verdadeira tenda – por exemplo, em um
material leve, como a tela ou um metal leve – foi, em certo momento, sugerida pelo engenheiro. Eu recusei:
“Não, quero a pesada. Quero-a pesada como uma pedra”.

A cobertura em questão não é só uma estrutura interessante, por usar os recursos da técnica
de protensão com inventividade, mas sugere inesgotáveis imagens, que estão estreitamente relacio-
nadas à forma e às dimensões da cobertura-estrutura. De fato, uma catenária invertida feita de
concreto pode significar uma tenda primitiva, já petrificada pelo tempo, enorme, pública, generosa,
evocativa do mar e de terras distantes... E, além de tudo, esses significados estão perfeitamente
adequados à função do edifício: o pavilhão de Portugal numa exposição internacional.

Devo dizer que, nesse lugar, um toldo parecido com uma vela é uma evocação do oceano, de tal sorte que
se tem a sensação, muito presente nas pessoas de Portugal, de estar de cara com o Atlântico. Como acontece
em minha casa, em Matosinhos. Olha-se e pensa-se na América. Não é só a visão do mar, é também ter a
percepção do mundo todo.

Outros tectônicos
Como o próprio Siza elogia e compara aspectos de sua arquitetura à dos suíços Herzog e de

Meuron – que pertencem a uma geração mais nova que a sua – sinto-me à vontade para fazer o
mesmo. Trata-se de comparar o chamado caráter tectônico das duas obras.

A diferença dos dois tectônicos, a meu ver, é que o de Siza parece ater-se à estrutura, enquan-
to o dos suíços toca na questão da relação entre a estrutura e os vedos. Além disso, Siza – como ele
mesmo disse – contenta-se com os materiais tradicionais – enquanto Herzog e de Meuron estão
sempre pesquisando não só novos materiais, mas novos usos para os tradicionais.
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Pontos de partida para o poético
Embora possamos colocar Siza ao lado de Herzog e de Meuron pelo caráter tectônico-

poético de sua arquitetura, o mesmo não é possível, quando se trata da existência de conceitos
prévios ao projeto. Diferentemente dos arquitetos suíços, Siza acredita na eficácia de um estado
inicial do projeto de quase inconsciência. Enquanto Herzog e de Meuron afirmam que o ponto de
partida do seu projeto é um conceito, ou uma intenção clara – que pode até transformar-se, no
decorrer do processo – Siza parte de imagens já carregadas de idéias, poderíamos dizer de metáfo-
ras já existentes, que ele transforma em novas.

Eu não me proponho a criar “algo novo” por si. É evidente que minha memória tem um papel crucial no
processo de invenção. Ainda assim, sinto que é essencial alcançar uma espécie de liberdade criativa. Encon-
tra-se a verdadeira arquitetura abrindo caminho através dos condicionamentos e penetrando até o coração
da situação, até sua atmosfera específica: intuindo qual é o momento particular.

Estuda-se profundamente a função para libertar-se precisamente da função. Examinam-se todos os aspec-
tos de um contexto para libertar-se do contexto. A arquitetura toma corpo como resposta a todas essas
coisas; mas somente quando se as deixam para trás, e se consegue um nível novo de resolução.

Se você enfrenta os problemas com uma mente sem preconceitos, às vezes descobre \posteriormente as
razões reais das coisas. Desvelam-se influências que podem ter tido papel inconsciente em seu momento.
Você deve deixar que as coisas venham a você de um modo natural, nada forçado.

Na minha maneira de trabalhar nunca tenho uma idéia preconcebida que me sirva de motor do projeto.

(...) Sim, há uma fase de exploração na qual os temas direcionadores vão surgindo.

Sobre a existência da consciência da metáfora da vela de barco, no momento do projeto, responde:

(...) Mas, pensando dessa maneira tão literal, nunca conseguimos isso. E se o tentamos muito consciente-
mente, acabamos em literatura, em anedota. Não foi o começo da idéia, mas veio junto com outras muitas
coisas: técnicas, função, custo, etc. É preciso passar por todas essas considerações para conseguir a liberdade
de uma idéia arquitetônica.

As coisas fluem. Inclusive quando um projeto pode estabelecer relação com algum modelo histórico, a
conexão nunca é direta. Há uma espécie de metamorfose.

O fato de não explicitar conceitos e levar em conta as evocações quase inconscientes, não o
impede de fazer escolhas precisas, no início e durante todo o projeto e de considerar todos os
dados técnicos e programáticos.

A ausência de um conceito inicial não é suficiente para explicar completamente o processo de
Siza, que pressupõe uma atitude positiva de destruição dos conceitos existentes, seguida de sua
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recriação. Isso ocorre com a função do edifício, o contexto, a tipologia, os modelos históricos, etc.

Para a compreensão desse processo, vale a pena ouvir seu relato sobre os passos do projeto
da Igreja de Santa Maria, onde ele reinterpretou a idéia de igreja como espaço isolado do mundo,
criando uma janela à altura dos olhos de quem se senta, para que as pessoas pudessem ter a liberda-
de de olhar para as montanhas, se quisessem.

Um volume fechado, com apenas iluminação zenital, teria sido óbvio demais. Eu recebi uma educação
católica e tenho lembranças de igrejas fechadas e escuras. Lembram-me cárceres. Essa janela horizontal está
ligada à minha principal intenção de reinterpretar a idéia mesma de igreja. Nos últimos anos visitei várias
igrejas na América Latina, como a velha Catedral de Cartagena, na Colômbia, que possui uma conexão viva
com o claustro e com a rua, através de rótulas postas diretamente nas naves laterais, que enlaçam os
aspectos cerimoniais da igreja à vida da cidade e permitem às pessoas escolher se querem ou não se
concentrar na missa. É o contrário da idéia que se tem de igreja como lugar reservado e escondido.

Nesse processo de atualização da forma e das funções de um edifício e até do comporta-
mento das pessoas que o vivenciam, corre-se o risco de ultrapassar o limite entre o significado
recriado e a perda total do significado da forma, de perder a “atmosfera” de um tipo de edifício,
ou, ainda, criar uma situação que ultrapasse o estranhamento e beire o desconforto, para as pessoas.

Hoje, quando se desenha qualquer edifício religioso, correm-se vários riscos. Um é o de levar a abstração
muito longe, de tal forma que se acaba incapaz de se comunicar através de alguma imagem reconhecível. O
outro problema – de certa forma, oposto – é o da falsa retórica, a narrativa má, o Kitsch, a manipulação
superficial dos signos.

A tendência do desenho de igrejas, nos últimos anos, é a de propor espaços quase como se fossem
auditórios, com pouca atmosfera. Eu queria fazer um edifício que pudesse transmitir “a idéia de igreja” na
sua forma, e isso, necessariamente supunha reconsiderar a tradição.

O mobiliário foi, para mim, um assunto importante, mas ainda faltam os desenhos de algumas peças.
Também o tipo de assento foi importante. No princípio desenhei bancos contínuos, fortes, sólidos. Mas
já me inquietava, então, a contradição entre o eixo da igreja e a idéia de assembléia – algo que está hoje sendo
questionado pelos liturgistas no desenho das novas igrejas. Visitei a Catedral de Sevilha, onde há acentos
individuais com genuflexórios e decidi que esse tipo de solução seria melhor para o meu espaço de
Canaveses. A verdade é que essa decisão foi criticada, argumentando-se que acabaria desorganizada; mas
também estive na Itália numa igreja com assentos individuais e me impressionei muito com a harmonia
de movimentos das pessoas ao levantar-se e afastar-se das cadeiras. O pároco aprovou finalmente essa
decisão. Acredito que funciona muito bem nesse espaço.

É claro que se pode condicionar a percepção através de um edifício, mas é preciso ter o cuidado de não
exagerar, para não asfixiar o usuário. É preciso encontrar o equilíbrio entre o controle da experiência de um
espaço e a liberdade que permita que as coisas sucedam.

Alvaro Siza _ Igreja em Marco dos Canavezes



Parece que o espaço não tem para ele uma importância essencial. Não afirma que arquitetura
é espaço. Em um projeto determinado, pode ser o “protagonista” principal.

Em algumas falas, aproxima-se de outros arquitetos contemporâneos que comparam o
movimento das pessoas dentro do espaço arquitetônico com o da câmera no cinema, pela ênfase na
seqüência de acontecimentos, nos enquadramentos e mudanças de escala.

Voltando a Alicante. Quando trabalho em um lugar, procuro as qualidades, as características particulares
desse lugar. Tento compreendê-las, para sentir-me também um pouco livre delas. É normal, quando
estou em Alicante e perto de Granada, que pense em uma arquitetura que significa muito para mim – que
está muito dentro de mim. Refiro-me à arquitetura islâmica. Nela encontra-se algo que está também ligado
ao clima da região, isto é, uma sensação de profundidade espacial, um mover-se através de camadas. Em
Alhambra, passa-se por uma seqüência de pátios ao ar livre com transições de zonas de luz a zonas de
sombra. Os espaços mudam de tamanho e intensidade. Pode-se encontrar em uma zona de penumbra,
que permite o descanso, um olhar para a paisagem.

Essa forma de multiplicar o espaço, dividindo-o, dá-lhe uma sensação de densidade. Em Alhambra tem-
se a sensação de ter entrado em um “mundo” que continua e continua, sempre mutante. Essa é uma das
dimensões principais da arquitetura.

Interessante notar também que o espaço exterior interfere no interior de maneira transgressora
– como no caso da igreja citada – e não da maneira integradora da Arquitetura Moderna. Isso pode
significar que também o espaço, elemento já considerado a essência da arquitetura, ao lado da
função e da técnica, pode ser depositário de outros significados.

Espaço

Bernard Tschumi _ 1993, 1995 [2], 2003 [3]

Espaço / movimento / uso
Para Bernard Tschumi, a arquitetura deveria ser essencialmente movimento, uso e não forma

ou tipologia – mesmo sabendo ser isso impossível, já que, de alguma forma, estamos sempre
enfrentando a materialidade.

A definição que aparece ao longo da história da arquitetura baseia-se em volumes, fachadas e espaços
físicos. É sobre sólidos e vazios, mas não sobre como esses sólidos e vazios se relacionam com noções de
movimento ou de programa... Sempre me pareceu que a definição da arquitetura deveria incluir um
componente ativo.



Para mim, a obra de da arquitetura não existe como “arquitetura”. A obra de arquitetura é sempre corrom-
pida por seu uso.

A idéia de evento para Tschumi diferencia-se da de acontecimento. O evento é o aconteci-
mento imprevisível, aquele que revela um conflito, um reforço ou uma indiferença entre o espaço e o
seu uso. Essa relação é que define a nossa percepção da obra de arquitetura, o seu caráter, o seu ser [4].

Por exemplo, a Catedral de Chartres não é percebida do mesmo modo se usada como local de culto ou de
uma partida de futebol. ... Ou seja, quer em uma relação de conflito, reforço ou indiferença, o espaço e os
eventos estão inextricavelmente vinculados sem uma relação de causa e efeito.

O evento

Arquitetura como forma de conhecimento

O conceito
A arquitetura não é um conhecimento da forma, mas uma forma de conhecimento.

Ele fez um paralelo entre a definição de erotismo de Georges Bataille – o encontro entre o
conceito e a experiência – e a arquitetura – o encontro entre a abstração e a matéria. O conceito não
precede o projeto, mas nasce com ele. O projeto é o momento da produção do conhecimento.
Esse conceito pode se identificar com conceitos externos à disciplina, mas não é uma aplicação
deles.

Freqüentemente os críticos e jornalistas afirmam que os arquitetos tomam idéias de outras disciplinas – da
filosofia ou das ciências – e tentam traduzi-las em arquitetura, para dar uma interpretação arquitetônica a tal
conceito filosófico ou da teoria científica.

Não se descobre algo para depois aplicá-lo na produção de um trabalho. Descobre-se uma idéia ao mesmo
tempo em que se trabalha com ela, já que o trabalho nos dirige à tal idéia. Trata-se, assim, de uma estratégia
de reforço e não de influência.

Transdisciplinaridade
Portanto, a transdisciplinaridade é estratégica no seu trabalho. Ele tomou do cinema conceitos

de montagem ou idéias de seqüência porque lhe diziam algo sobre arquitetura, davam-lhe instru-
mentos teóricos. A teoria da arquitetura não respondia às suas questões.
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Relação com a arte
Sobre a relação entre arte e arquitetura, observa que nos anos 70 os temas surgidos na arte

conceitual e na performance foram importantes para a exploração de alguns arquitetos. Depois houve
um distanciamento e hoje, novamente, mas de uma maneira diferente, essa ligação é provocada por
nosso ambiente eletrônico. As duas disciplinas estão se reaproximando num corpo comum de
trabalho, na superfície da imagem. Um grande número de artistas de vídeo e instalação está questi-
onando a relação entre o real e o virtual. Observa-se o uso do espaço virtual como um componente
viável da arquitetura.

Existia (nos seus primeiros textos) uma fascinação ... por aqueles escritores , artistas, arquitetos e músicos
( Artaud, Duchamp, Kiesler, Bataille) que trabalhavam nas bordas, nos limites da disciplina.

A ausência da idéia de espaço no discurso da
arquitetura

A ausência da questão do espaço na arquitetura nas discussões atuais explica-se por perten-
cermos a uma cultura de imagens que são reproduzidas na televisão e na mídia escrita.

São sempre imagens que pouco têm a ver com a sensação do espaço ou com as múltiplas interpretações
que o espaço pode suscitar, dependendo dos acontecimentos que se passam nele.

O que se passa no espaço não pode ser comunicado pela mídia e tende a desaparecer no
discurso. O discurso sobre o espaço ainda existe, mas tem uma posição marginal em relação à
superfície e à forma.

O discurso sobre o espaço foi substituído pelo discurso sobre a superfície – que me interessa menos que
o acontecimento que e passa dentro do edifício, o que me leva a preferir a noção de ‘envelope’, pois a idéia
de que o espaço precisa de um contingente parece lógica.

Envelope
Penso que o problema é que o discurso real do espaço está sendo substituído pelo discurso da superfície,
que me interessa menos que a dimensão social ou programática do que ocorre dentro. Tendo a preferir a
noção de “envelope”, por certa lógica na idéia de que para se delimitar espaços é necessário trabalhar com
envelopes, com o que o contém ou envolve.
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O envelope unifica as múltiplas atividades que se passam sob um mesmo teto. É um denomi-
nador comum para a diversidade, como no caso do projeto do Estúdio para a Arte Contemporâ-
nea Le Fresnoy, na França, cujo programa abrangia música, cinema, estúdios de TV, espaços para
exposições e produção, cafés, livrarias, espaços para locação, performances, etc. Além de todos os
espaços para todas aquelas atividades, havia ainda as edificações da década de 20 que ele decidiu
manter.

Nos programas mais homogêneos, a idéia de envelope é um pouco diferente: no caso do
projeto para Rouen ele usou “dois envelopes materiais” – com uma circulação entre si – onde se
daria a heterogeneidade, “no momento da transgressão ou interferência”, no movimento da massa
de pessoas no edifício.

Bernard Tschumi_ Concert Hall & Exhibition Center [Rouen, 1998]

O valor das oposições. Contra a
homogeneização do mundo contemporâneo

O problema, hoje, não é o mesmo da vanguarda do começo do século XX – o de ligar a arte
à vida, a arquitetura à arte, ao mesmo tempo polarizando, opondo, dividindo. Tudo hoje – arte e
vida – tem um denominador comum na comunicação.

Eu tento, no meu trabalho, reintroduzir certas oposições ou relações conflitantes entre dois ou três termos
como, por exemplo, justapor a continuidade do envelope à descontinuidade do evento, restabelecendo o
dinamismo das oposições ou conflitos.

A morte do tectônico
Se o espaço como movimento, tempo e fluxo é arquitetura, isso não significaria que a noção

de tectônico está definitivamente morta?

Sim, a materialidade está viva, mas o tectônico está morto.

Bernard Tschumi_ Estúdio para a Arte Contemporânea Le Fresnoy [1991]
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Contra a hierarquia dos elementos da arquitetura
defendida pelos tectônicos Aqui a fala de Tschumi nos ajuda a compreender que quando fala em morte do tectônico,

fala da morte da visão de um tectônico como um conjunto de regras herdadas.

A rebeldia a essas regras pode tornar-se motivo para o projeto.

Os tectônicos diziam que só um tipo de organização hierárquica seria correta. Sabemos que isso não é
verdade, mas sabemos também que certas manipulações tornam-se um jogo gratuito da mente. Além
disso, a indústria da construção tem sua própria lógica e sempre trabalhamos com e contra a lógica. Por
exemplo, interessa-me a idéia de que a estrutura pode desvirtuar a idéia de envelope. No projeto para a
Universidade de Cincinnati, não existe frente, fundo nem cantos e a estrutura é também fachada. Às vezes
é “estrutura” e às vezes não.

Estamos tentando desafiar as definições de arquitetura herdadas, mas fazendo isso em termos de forças de
construção. Arquitetura não é uma questão de formas, mas de forças.

Bernard Tschumi_ University of Cincinnati Athletic Center [2001]

Frank Gehry _ 2003 [5]

Complexidade formal / informática

Sabemos que Frank Gehry fez, desde o início de sua carreira, uma arquitetura que foge dos
padrões estabelecidos.  Basta lembrar o projeto de reforma de sua própria casa, em Santa Mônica,
de 1978, um ícone do posmodernismo, onde usou materiais convencionais – como as telas e chapas
metálicas – de maneira inusitada, além de descontruir as formas e misturar o tradicional com o
moderno.

Certamente ele teria algo a dizer também sobre seu trabalho ao lado de artistas, como Claes
Oldenburg, com quem fez o projeto para a agência de publicidade de Venice, na Califórnia, em
1985, onde se concretizou uma postura radical quanto à questão do figurativo em arquitetura, pelo
uso de um enorme binóculo como pórtico de entrada do edifício.

A sensibilidade no uso dos materiais, o uso da cor, o design de móveis são também uma
marca sua.

Embora ele – sendo de outra geração – não goste de trabalhar diretamente com o
computador, vimos que trabalha cercado de gente jovem e eficiente que domina a linguagem,
o que permite a viabilização da complexidade de suas formas. O computador não só viabilizou

Frank Gehry_ Residência Gehry [Santa Monica, 1977]
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o projeto das formas complexas de sua arquitetura, como também a sua execução.

O processo evoluiu com o tipo de projeto que viemos realizando e com o tipo de tecnologia que viemos
empregando e aprendendo a usá-la. Além disso, evoluiu com a contribuição de diferentes pessoas que
vieram trabalhar no escritório.

(...) Em 1962? Só eu e dois colaboradores. Mas quando Jim Glymph se associou já éramos umas 40
pessoas. E logo veio o Randy Jefferson e juntos formaram o núcleo da equipe técnica.

RacionalidadeSua fala surpreende-nos com a extrema racionalidade do seu processo de projeto e da busca
de uma solução que responda bem aos requisitos de programa e orçamento. Essa constatação só
faz aumentar o estranhamento sobre a falta aparente de um vínculo entre a forma e os outros dados
do projeto.

Se forem pouco realistas (orçamento, clientes, prazos, as restrições da tarefa...), então se convertem em
obstáculos. Mas não costumam sê-lo. Uma vez que se conhece o terreno e o terreno financeiro, pode se
seguir construindo nele com a confiança que o edifício será concebido com racionalidade dentro dos limites
estabelecidos. É raro um cliente nos permitir dobrar o orçamento. Ouvi falar que o Rem Koolhaas o está
fazendo no Porto. Creio que seu auditório custe o dobro do que se imaginava, mas não conheço o assunto
o suficiente para saber se é verdade.

ImplantaçãoNa entrevista ele mostra a importância que dá à implantação. Interessante o método de
maquetes e volumes coloridos representando as diversas atividades, que adota na fase de estudos. O
que há de novo não é a cor, normalmente usada nos estudos, mas a sua associação ao volume e à
maquete do sítio, de modo a distribuir espacialmente as funções.

O contexto é realmente importante. As pessoas não se dão conta disso quando vêem o edifício de Bilbao
em certas publicações porque nelas não aparecem suas relações contextuais com a ponte e o rio. Só se dão
conta disso quando vão ali.

Verificamos, assim, que além de não haver acaso nas plantas, parece não haver também na
volumetria geral, cujas grandes linhas são definidas antes da forma final.

Mas é estranho que as plantas, os espaços e o funcionamento de seus edifícios sejam conven-
cionais – como ele mesmo afirmou – e, ao mesmo tempo, o invólucro tão incomum.

Então alcançamos o objeto dos nossos desejos, chegamos à conclusão de que a maquete compositiva que
nos agrada funciona bem com as plantas. Geralmente funciona de dentro para fora, algo do qual não se dá

Frank Gehry_ Agência Chiat/ Day/ Mojo [Venice, 1975]

Frank Gehry_ Museu Guggenheim [Bilbao, 1991]
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conta quando se vê minha obra. As pessoas acreditam que eu enrugo um monte de papel e que embolo
tudo dentro. Eu não faço assim; absolutamente não. Antes de concluir o processo, sou bastante conven-
cional no que diz respeito à organização da planta, à seqüência de espaços e o modo com que trabalham.

Pele Quando ele defende a coexistência entre paixão e precisão no processo de projeto, vislum-
bramos uma explicação para a falta de um vínculo maior entre o invólucro e o interior: parece
necessário garantir a racionalidade no programa e no orçamento, para que, conquistada a confiança
do cliente, a paixão possa se expressar na pele do edifício.

Se observarmos Pierre Boulez regendo uma sinfonia de Bruckner, a precisão de sua organização da música
com toda orquestra parece extraordinária. Tudo é impecável durante uma hora inteira. E, no entanto, toda
a paixão da música está aí; não se perde absolutamente nada. E eu creio que esse é o xis da questão:
alimentar a paixão com a precisão. Como se faz isso?

Se existe uma preocupação com a pele – compartilhada com outros arquitetos contemporâ-
neos, ele não expôs nenhuma teoria, idéias ou conceitos subjacentes a essa preocupação.

Arte como um fazer Mas essa falta aparente de uma teoria embasadora da sua prática pode significar a adoção da
teoria da arte como um fazer. Um dado a favor dessa hipótese é a valorização da chamada brinca-
deira, que poderíamos ouvir como jogo. Sabemos, de acordo com o teórico da arte Luigi Pareyson
[6], que o jogo está na essência da concepção da arte como um fazer. Nela, o artista não se preocupa
com a expressão de nenhuma idéia, não procura veicular nenhum significado, estabelecendo com o
objeto em processo de realização uma relação parecida com o jogo.

Trata-se de uma atitude em favor do jogo criativo. Você sabe, quando somos pequenos brincamos e isso
é uma metáfora do trabalho no futuro; é quando assimilamos todos os nossos conhecimentos sobre as
pessoas. É muito comum se ouvir falar aos executivos: vamos levar os mais velhos a Long Island no fim
de semana para os deixar brincar com as idéias. Quero dizer que usar a expressão “brincadeira” faz parte da
linguagem da criatividade. É uma coisa muito séria e muito sofrida. Há sofrimento e êxtase, há noites em
claro e incerteza. Quando recebemos uma nova encomenda, sempre me preocupo em saber como vou
fazer. Como ocorreu com o edifício de escritórios do qual eu lhe falei, do qual ainda não foi definida  a
implantação. Trata-se de um projeto complicado. Como o fizemos? Bem, o primeiro passo que demos foi
mudar o caráter do edifício, porque quando me incumbiram do projeto, ofereceram-me um edifício com
três fachadas e sem fundos. E o cliente disse: veja, os fundos são simplesmente outro edifício, motivo pelo
qual não se pode colocar  janelas aqui; desenhe então um edifício com três fachadas. Eu me reuni com os
responsáveis pelo zoneamento e descobri que se eu recuasse a parede alguns pés, poderia obter um edifício
com quatro fachadas. E quando o cliente soube disso, percebeu que o terreno era bem mais valioso do que
imaginava. Desse modo, uma jogada simples mudou toda a partida. E isso nos deu certa confiança e
começamos então a trabalhar dentro das limitações do orçamento, o que se mostrou muito difícil. Fizemos
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então um trato com ele; dissemos: “Está certo. Veja: vamos fazer o edifício com seu orçamento e também
vamos mostrar o que faríamos se tivéssemos um pouco mais de dinheiro, não muito, algo como uns 20%
a mais”. E nos apresentamos com toda uma série de propostas para o edifício nessas condições. No
momento não sei no que vai dar, mas eles estão se inclinando para a proposta mais cara porque o valor
agregado, comparado com o custo efetivo, crescerá assombrosamente em proporção geométrica.

Jacques Herzog _ 2000 [7]  e 2001 [8]
A arquitetura do escritório suíço Herzog & de Meuron pode ser considerada uma represen-

tante de um tectônico que chamaríamos de artístico- conceitual.

O tectônicoA ênfase no tectônico deve-se a uma tendência ao cenográfico e ao descartável das constru-
ções atuais, que ameaçam o valor cultural da arquitetura.

Construir uma parede que seja crível, que seja real converteu-se em algo muito difícil. Às vezes há que
percorrer um longo caminho para que essa parede seja “real”, para fazer dela um exemplo de arquitetura,
não apenas uma maquete de papel cartão; uma parede que verdadeiramente tenha seu impacto no mundo
cultural atual, de modo que enriqueça a vida cotidiana das pessoas. Fazer com que uma cabine de sinaliza-
ção ferroviária converta-se numa peça de arquitetura com presença própria e não simplesmente num objeto
técnico.

Experiência físicaHerzog e de Meuron afirmaram que a arquitetura só tem chance de sobreviver como disci-
plina, atualmente, se seu caráter físico for valorizado. Arquitetura pressupõe uma experiência física
que nenhuma imagem pode proporcionar.

A relação com as artes plásticasFalavam sobre a influência da arte, em especial a obra de Joseph Beuys – com quem chega-
ram a trabalhar – e o Minimalismo.

A influência de Joseph Beuys pode ser confirmada no gosto pelos materiais incomuns e a
ênfase na presença da obra, que era percebida – no caso do artista alemão – não apenas com a visão,
mas também através de outros sentidos: Beuys usava como materiais o feltro, graxas, gorduras, e
outros, onde a textura e o cheiro eram recursos importantes.

Identificavam-se também com a quebra das barreiras disciplinares.

Beuys foi exposto em Basel muito cedo. Ele nos confrontou com um mundo enigmático, cheio de
materiais feios e odores – feltro, graxa, cobre, aço – que tinham complexas implicações formais e materiais.

Herzog & de Meuron_ Centro de Sinalização
Ferroviária Auf dem Wolf [1988]
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Herzog & de Meuron_ ampliação Kunstmuseum  [Basel,2001]

(...) Começamos a descobrir a chave daquele mundo complexo. Estávamos fascinados pela mistura de
ciência e humanidades, religião, escultura, pintura, medicina, de beleza e feiúra. ... Descobrimos que o que
parecia feio num primeiro olhar na realidade tinha uma beleza incrível.

Do Minimalismo, além pelos materiais pouco tradicionais e a ênfase na presença, o gosto
pelo conceito – comum a toda chamada arte conceitual dos anos 60 e as questões da percepção visual,
como a ambigüidade formal. Eles confirmaram o impacto causado por uma obra minimalista, em
1975:

Sua visão (da obra Six Cold Rolled Steel Boxes, do artista Donald Judd), no contexto pesado, quase melan-
cólico do edifício do Basel Kunstmuseum causou-nos uma profunda impressão.

Sempre fomos muito conscientes do que fazemos. Nunca negamos o que fizemos. O edifício de Ricola
em Laufen foi o primeiro projeto “minimalista”; a galeria Goetz (1991) em Munique representou melhor
essa fase e foi a mais bela... Por que tomamos essa direção? Foi uma reação às arquiteturas moderna e
deconstrutivista. Foi uma maneira de incorporar ensinamentos retirados das obras de arte e também uma
maneira de abordar questões básicas da arquitetura. Perguntávamos a nós mesmos “o que é o que?”.

Essa pergunta sobre a essência dos elementos da arquitetura ou de situações de programa ou
contexto remete-nos à fenomenologia e a Heidegger, na sua busca pela essência das coisas, como já
foi dito aqui. Essa postura de voltar à origem da arquitetura pretende contrapor-se à tendência ao
seu desaparecimento, na atualidade.

Apropriação de procedimentos
dos artistas plásticos Sempre me chamou mais a atenção o mundo de certos artistas contemporâneos que o mundo dos

arquitetos igualmente contemporâneos. Quando se levantam pela manhã, os artistas encontram-se com
um papel em branco; não têm um programa de necessidades definido previamente por um cliente; têm
que preencher esse vazio de alguma forma; têm mais necessidade de sua imaginação para preencher esse
vazio, para desenvolver sua linguagem; são mais livres, mas a maioria dos arquitetos não poderia viver com
tal liberdade. Isso é o que mais dá medo, mas também é o que mais liberta. E isso é o que eu mais gosto
nos artistas: o modo pelo qual podem libertar-se idealmente vez ou outra para se expressarem. Ainda que
não me veja como um artista exatamente dessa forma, compartilho com eles alguns procedimentos
similares. Entretanto, esses procedimentos hão de conduzir à lógica da arquitetura e à realidade da arquitetura.

O conceitual O conceitual pode ser verificado na afirmação de que a forma, no projeto para o Fórum
2004, em Barcelona, “é fruto de uma decisão puramente conceitual”.

Herzog & de Meuron_ Galeria Goetz [1989]

Herzog & de Meuron_ Fábrica Ricola [1987]
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As clarabóias retorcem-se para responder aos dois padrões geométricos principais que existem no entorno:
a retícula de Cerdá e a Diagonal. Isso faz com que pareçam ser corpos cristalinos, como uma espécie de
forma natural, mas, na realidade, sua figura é fruto de uma decisão puramente conceitual. Ela é o que
idealmente queríamos obter: algo que fosse tecnicamente realizável, mas também, em certo sentido,
“natural”.

Entretanto, há outras questões envolvidas na sua maneira de projetar. Destacarei algumas, a
seguir:

Natureza
(artificializada)Herzog & de Meuron têm atualmente a Natureza como fonte para a sua forma. Como

Frank Lloyd Wright, vêem o edifício como um organismo, isto é, como um conjunto de partes
rigorosamente articuladas por uma lei ou uma estrutura interna, como se fosse uma criação da
Natureza.

Entretanto, a ênfase é dada por eles à autonomia que os objetos adquirem depois de inven-
tados, quase como se criando um mundo paralelo à Natureza, um mundo artificial naturalizado. Por
isso as idéias de ambigüidade, simulação, duplicação, multiplicação, aparecem em sua fala.

Quando explicam a causa de sua fascinação por certas pedras chinesas chamadas scholar’s
rocks, aparece o gosto pela a ambigüidade – nesse caso, nos limites entre o natural e o artificial:

Sua extraordinária beleza e seu mistério, o enigmático. Nunca se sabe se essas maravilhosas pedras são
figurativas ou abstratas. Elas irradiam o efeito de um objet trouvé, embora sejam manipuladas... A sua base
imita a pedra e às vezes  compete com ela em forma, cor e materialidade. Isso aumenta a incerteza sobre o
que é autêntico e o que é inteira ou parcialmente manipulado.

Eles afirmam que as idéias de simulação, duplicação e multiplicação estão relacionadas às
questões tratadas atualmente pela engenharia genética, a biotecnologia e pela informática (como a
inteligência artificial, nesta última).

É verdade que nossos edifícios estão ficando cada vez mais “parecidos” com alguma coisa: mais parecidos
com uma rocha, mais parecidos com um animal, ou mais parecidos com algo orgânico. “Parecido” com
alguma coisa significa que se reforçou o lado analógico, que a obra se tornou menos abstrata. A questão é:
até que ponto a arquitetura tem o potencial de imitar algo; até que ponto trata-se de uma simulação? Por
um lado está a postura da Disney: a mera imagem suspensa numa estrutura que não tem qualquer relação
com essa imagem. Por outro lado, está o enfoque de alguém como Al Reinhardt ou Donald Judd: o que
se tem é o que se vê, a mesma coisa, sua forma real. É o não representativo. Neste tema das aparências, do

Herzog & de Meuron_ Fórum 2004 [Barcelona,2000]
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representativo e do não representativo, precisamos refletir sobre o que realmente podemos empregar hoje
em dia. E o mais importante é que questões similares formulam–se em outros campos, como na ciência
e na tecnologia contemporâneas: da engenharia genética, à inteligência artificial e à biotecnologia. De certo
modo, tudo isso está inter-relacionado.

O tema da percepção O interesse pelas questões da percepção que aparece em outros arquitetos – em Nouvel, por
exemplo relacionadas ao sublime – neles é despertado pelo tradicional tema da representação na
arte, ao qual eles incorporam as instigantes questões colocadas hoje pela ciência e a informática,
como a clonagem, a inteligência artificial.

Inspiração em tecnologias situadas em níveis
extremos de sofisticação A tecnologia específica da arquitetura é, como vimos acima, essencial no seu pensamento,

mas podemos, ainda, dentro dessa área, observar que o interesse deles não se detém nas mais
sofisticadas, ou específicas da arquitetura.

Vimos que aproveitam idéias de tecnologias primitivas, como as de telas usadas para
sombreamento de plantações, em Tenerife:

Sim, essas construções são realmente impressionantes. Dobram-se e estendem-se para se adaptarem às
diferentes declividades do terreno, e seu espaço interno é bem misterioso. Costumam apoiar-se pelas
bordas em paredes furadas construídas com toscos blocos de cimento. Realmente, interessa-nos esse tipo
de construção que contribui para configurar uma espécie de paisagem artificial, uma paisagem de “tecnologia
baixa”, de grande neutralidade e beleza, na qual não há qualquer pretensão estética.

No Centro Oscar Domínguez, as paredes laterais perfuradas são como telas: possivelmente, têm a ver com
os dispositivos tradicionais árabes de produzir sombra. Em todo caso, fraturam e filtram a luz lateral
quando ela invade o edifício.

No outro extremo, a informática também sugere procedimentos projetuais e imagens, como
a evocação de pixels, que resultou no que chamaram de uma “materialização de pixels”.

Depois, introduzimos a idéia dos pixels. O olho humano, quando observa uma foto com milhões de
pontos, reconstrói uma versão do “real”. Essa manipulação digital da percepção nos interessa enorme-
mente porque abre uma nova porta para o mundo mais amplo dos temas perceptivos que sempre foram
objeto de investigação para o estúdio Herzog & De Meuron. No caso do Porto de Santa Cruz de Tenerife,
espalhamos os pixels de modo a se assemelharem a uma paisagem real. Tratava-se de uma idéia relacionada
com uma realidade artificial...

(...) Descobrimos também que enquanto “extrudávamos” essas formas, criávamos algo com um funda-
mento técnico, mas também com um lado natural, como as colunas de basalto. O resultado foi umaHerzog & de Meuron_ Plaza de España [Santa Cruz de Tenerife, 1998]

Herzog & de Meuron_ Museu e Centro Cultural Oscar Domingues
[Santa Cruz de Tenerife, 1998]
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imensa variedade de vazios, aberturas, cheios e vazios. Tratava-se, na realidade, de uma linguagem que nos
permitia expressarmo-nos com grande liberdade. Era isso exatamente o que necessitávamos para enfrentar
o amplo leque de problemas técnicos e expressivos. Como a um pintor que descobre uma linguagem e a
obra explode a partir de um vocabulário, conosco aconteceu com esse sistema geométrico que consiste na
extrusão de estruturas de pixels. Poderíamos construí-lo em concreto, mas também em vidro; poderíamos
construir vazios, mas também sólidos. Com isso quisemos criar nesse projeto  algo análogo à ilha de
Tenerife e sua pedra, algo que evocasse o peso da paisagem, mas ao mesmo tempo algo artificial, como
uma prótese.

O espaço “cinematográfico”Como em outros arquitetos, observamos neles a analogia do espaço da arquitetura com o
cinema.

No projeto para a Prada, interessou-nos uma qualidade quase cinematográfica que incluía o movimento
para o edifício e através dele.

A formaPodemos dizer que Herzog & de Meuron são hoje mais formalistas do que já foram – no
período de mair influência minimalista) . Entretanto, a forma pretende ser nova – não uma repeti-
ção de formas conhecidas da tradição moderna e antiga da arquitetura – e deve ser gerada de
maneira conceitual. Não pode ser gratuita e nem uma cópia do natural, embora advenha da Natu-
reza.

Relativização da importância da tradição e do
contexto no projetoAs formas da tradição antiga e moderna interessam-lhes não como memória a ser preserva-

da, mas como matéria a ser elaborada pelo projeto, como qualquer outra.

Em nossa obra temos mantido um permanente “discurso sobre a tradição”. Entretanto, nosso conceito
de tradição é uma elaboração intelectual e não uma espécie de fluxo natural das coisas. Em todos nós
podemos encontrar alguns vestígios da tradição e, portanto às vezes tais vestígios podem reativar-se e
desempenhar um papel muito integrador no projeto. Noutros casos, essa reativação não funciona, por ser
mero romantismo. Um projeto desse tipo foi o Prada em Tóquio, onde pudemos começar literalmente do
zero, num contexto urbano que não tinha absolutamente nenhuma relevância específica.

Herzog & de Meuron_ Loja Prada [Tóquio,2000]
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Jean Nouvel _ 1994 [9]

A arquitetura não é uma disciplina autônoma,
dos pontos de vista político e cultural, mas tem

sua especificidade A perda de autonomia da arquitetura no século XX, para Jean Nouvel, significa limitação do
seu poder de determinar o ambiente construído. O arquiteto só pode trabalhar a partir do existente,
modificando-o, e precisa enfrentar essa nova realidade, adquirindo conhecimentos de outras áreas
externas à disciplina.

Se antigamente os arquitetos tinham a ambição de definir exaustivamente o mundo em que viviam, hoje
essa atitude tornou-se insustentável, em parte porque uma espécie de catástrofe de ordem quase geológica
ou geográfica abateu-se sobre quase todo o meio urbano, de tal modo que nos encontramos em meio a
um acúmulo de matéria construída que dificilmente pode ser chamada de intencionalmente arquitetônica.
Nós, arquitetos, só podemos operar buscando uma integração com esse fenômeno, mediante uma modi-
ficação dessa matéria: a arquitetura é a mutação, a transformação de condições dadas.

Fundindo-se em outras disciplinas, a arquitetura compartilha com elas as questões da sua
época.

Jean Nouvel chega, assim, a uma visão culturalista da arquitetura como os pós-estruturalistas,
que dão menor valor às questões específicas das disciplinas e maior aos temas que as perpassam,
num determinado momento.

Essa visão culturalista nas teorias da arquitetura e da arte não é nova. As palavras de Nouvel
remetem-nos à idéia de Zeitgeist – o espírito do tempo – que tanto marcou o pensamento dos
arquitetos, desde o século XIX.

E se a arquitetura já não pode considerar-se como uma disciplina autônoma, converte-se então na
concretização de uma cultura viva... Como as catedrais góticas, uma espécie de transcrição, de fixação da
cultura contemporânea em forma material.

E chega, também pela mesma via, à idéia de que arquitetura é um ato de pensamento, pois o
pensamento é o elemento comum a todas as disciplinas:

A transversalidade e a sinergia são, para mim, condições cruciais da arquitetura. Porque ela é, afinal, um ato
do pensamento.

Ele defende a inspiração em objetos produzidos para outras finalidades, lembrando o gosto
de Le Corbusier pelas formas dos navios e automóveis.

Le Corbusier_ Plan Voisin [Paris, 1922]



51

Entretanto, a transdisciplinaridade da arquitetura, no plano cultural, não pressupõe a perda de
sua especificidade: responder a uma demanda social.

Não podemos reclamar o valor artístico como valor fundamental do nosso trabalho: a poesia é só um
valor acrescido a ele, posto que estamos comprometidos com uma arte aplicada. A arquitetura é uma
atividade que requer um enorme consenso: um grande número de pessoas intervém – por meio de
licenças, pressupostos, informes técnicos – para que possa se realizar a vontade de um cliente que, além
disso, deve estar convencido... Não podemos esquecer esses parâmetros. A especificidade da arquitetura
consiste em responder a uma demanda social dentro de um contexto cultural.

O papel do conceito no projeto
Nouvel parte, no projeto, de uma idéia suficientemente clara para que, a partir de determina-

do ponto, o projeto se desenvolva com liberdade.

Deve haver sempre uma análise exaustiva prévia que permita o acesso à solução mais simples capaz de
articular as demandas mais complexas, por meio de um discurso verbal: deve-se formular idéias, formular
no sentido de criar uma fórmula.

(...) Percebi que os projetos os quais éramos forçados a realizar na escola eram somente exercícios de
composição, vazios de conteúdo... Agora sou capaz de descrever qualquer um de meus projetos com
absoluta precisão em cinco páginas escritas.

(...) O essencial é fixar o conceito. E é nesse ponto que, por meio de uma espécie de milagre, outras coisas
começam a aparecer: o trabalho se torna mais plástico. A memória e a atenção assumem o comando...

Dimensão histórica do contexto cultural

Raramente um neofenômeno suplanta o poder que o gerou. A aplicação do neogótico aos arranha-céus
como técnica de aquisição de profundidade histórica por uma civilização emergente pode ter algum interes-
se, mas nunca a mesma potência expressiva daquelas culturas capazes de exprimir diretamente seus valores.
Na arquitetura clássica, a virtude acadêmica sempre consistiu no mesmo: copiar para melhorar as virtudes
acadêmicas... A verdadeira modernidade é um ato de autenticidade histórica: o que eu procuro assinalar é
a marca dos valores de uma época.

Houve, no século XX, uma explosão das técnicas de pesquisa e de conhecimento, incluindo as artes
plásticas, onde a noção acadêmica do belo sofreu violentos ataques. Hoje existem tantas coisas belas e
interessantes que para tornar-se um grande artista basta descobrir um novo campo de sensibilidade.

A mudança do conceito de belo
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Como outros arquitetos entrevistados, Nouvel fala da continuidade espacial e chega a
considerá-la um valor – inexistente na cidade tradicional – da cidade contemporânea.

Creio que as infra-estruturas são cruciais para a compreensão da cidade contemporânea e às vezes pode se
transformar em fonte de poesia – um prado é sempre mais belo quando é atravessado por um cabo de alta
tensão. As infra-estruturas são também inevitáveis: são necessários três anos de manifestações para desviar
em quinze metros um trilho do TGV, para desviar-se de uma igreja românica; atualmente, a praça de Saint-
Germain está ameaçada de ser tomada por uma autopista...

São eventos fatais, e estão inscritos numa lógica de desenvolvimento que vem de muito tempo atrás. Por
exemplo, a autopista da Rive-Gauche em Paris, que foi tão criticada durante sua construção, tornou-se hoje
um fabuloso passeio, o qual devemos ser capazes de dotar de dimensão cultural. É uma seqüência espacial
que sublinha a importância dos deslocamentos como experiência arquitetônica; você chega a entender a
cidade e sua arquitetura quase como uma passagem pelos espaços, como uma sucessão de seqüências. Na
cidade contemporânea, esses aspectos estão muito mais desenvolvidos do que na cidade tradicional,
motivo pelo qual essas sensações espaciais já se converteram em parte das formas culturais.

Seqüências espaciais

Nouvel diz não perseguir um estilo ou materiais específicos. A forma é uma conseqüência de
um pensamento, no enfrentamento de uma situação específica. Entretanto, em outro momento, ele
afirmará que o vidro é o material que melhor expressa a percepção visual em velocidade.

Os críticos sempre apontaram isso. Sempre falo que me psicanalisaram gratuitamente! Disseram que estou
obcecado pela luz, que gosto de superpor tramas, trabalhar com fenômenos e imagens, que tenho uma
tendência natural para o metal, o vidro, a leveza... O estilo pode ser aquilo que permanece, após ter-se
enfrentado as diferenças. Ou, talvez, também uma forma de enfrentar os problemas, mais que a repetição
de organizações de materiais.

Estilo pessoal

Velocidade / bidimensionslidade O gosto pela bidimensionalidade que se observa na arquitetura contemporânea – acompa-
nhada pelo abandono do tectônico, em algumas obras – parece relacionar-se com uma nova per-
cepção visual, acostumada com o “bombardeio” das imagens planas pela TV, a publicidade e o
computador. Por isso está relacionada também à velocidade, ao tempo curto de que dispomos hoje
para deter nosso olhar nos objetos e imagens.

Essa parece ser uma idéia muito importante para a arquitetura de Jean Nouvel.

É sabido, inclusive em outros campos, que o conhecimento moderno está determinado pelo parâmetro
da velocidade, que se converteu em um problema estético crucial no século XX. A velocidade está intima-
mente ligada ao registro bidimensional da informação visual.
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Por isso interessam-me tanto as qualidades do vidro, já que é um material sobre o qual podemos projetar
imagens, trabalhar com diversos graus de reflexão, opacidade e transparência...Serve como campo de
investigação sobre o espaço contemporâneo! O que me interessa do vidro é a quantidade de matizes que
proporciona, e não sua condição de transparência absoluta. Interessa-me a complexidade de respostas do
vidro diante de diferentes condições de iluminação, sua qualidade como suporte que pode se tornar –
mediante a superposição de serigrafias, por exemplo – num plano com espessura; brincar com a luz como
forma de programar o espaço, modificar o lugar ao longo do dia, superpor signos...

É verdade, sou tentado a brincar com o vidro porque se desenvolveram possibilidades assombrosas. No
edifício para a Fundação Cartier usei peças inteiras de 8 por 3 metros. Quando penso nisso, parece um
milagre, mas quando as vejo ali, parece um fato absolutamente natural.

Perspectiva
A perspectiva renascentista de um único ponto de fuga já não dá conta de representar a visão

que se tem das coisas em movimento. Daí, o aparecimento de múltiplos pontos de fuga, das linhas
de fuga tendendo ao infinito, etc.

Trabalhar com a perspectiva é, da mesma maneira, algo crucial, pois ela se relaciona também com a
bidimensionalidade, um importantíssimo problema estético desse século.

Por exemplo, o importante no projeto para a Tête-Defense era a seqüência de experiências com o objeto,
resultantes da proximidade com ele: quando se está longe, o edifício se transforma num fundo plano, mas
quando se circula em seu interior, ele se transforma num espaço ultraperspectivo.

Em Nîmes tentamos uma brincadeira semelhante, em que, a partir de um certo momento, a experiência do
objeto torna-se abstrata, teórica, e se elimina a perspectiva, para depois transformar-se – por efeito de
reflexões e interferências em escalas diferentes – num espaço hiperperspectivo.

Tudo isso é o contrário da perspectiva clássica, pois nela tudo se subordina a determinados pontos de fuga.
O mais fascinante de trabalhar com perspectivas é tocar o infinito, a linha de fuga absoluta... Como nas
pistas de decolagem dos aeroportos, em que os sinais luminosos são repetidos de tal modo que o ponto
de fuga torna-se abstrato e ausente. Esses efeitos são muito representativos de uma sensibilidade contem-
porânea.

Jean Nouvel_ Tête-Defense [Paris, 1982]

Jean Nouvel_ Fundação Cartier para a Arte Contemporânea  [1991]
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A perda de importância do espaço – conseqüência da valorização da bidimensionalidade –
torna importantes os interstícios nas obras atuais, isto é, os espaços que ficam entre as superfícies.
Pelas mesmas razões, alteram-se as relações entre tipos de espaços, como a de servido x servidor.

Estou convencido de que hoje em dia as qualidades espaciais já não são tão determinantes. Inclusive se a
especificidade da arquitetura vinha sendo tradicionalmente a manipulação do espaço, hoje em dia cada vez
mais sua concreção material, a textura e o significado do envoltório são problemas cruciais. As tensões
entre os espaços ou entre os objetos registram-se sobre as superfícies, sobre as interfaces.

Quanto à distinção clássica entre espaços servidores e servidos para analisar programas contemporâneos,
encontramos ambas as categorias cada vez mais mescladas; a estrutura converte-se freqüentemente em
parte do espaço servidor. As superfícies que separam ambos tipos de espaço vêem-se afetadas pelas
tensões que aparecem entre eles e tornam-se, assim, depositárias de grandes problemas arquitetônicos.

Espaço

Interessante observar que a questão da escala esteve em pauta nesses últimos 10 anos, relaci-
onada a uma nova percepção do espaço em movimento: um movimento semelhante ao do cinema,
com enfoques e distâncias variadas. O edifício é percebido como é desenhado no computador: sem
escala, e em distâncias enormemente variadas. Ela não é mais absoluta, mas relativa à distância em
que nos colocamos do edifício. Essa percepção interfere no projeto.

Certamente a escala é uma das chaves da arquitetura, talvez o parâmetro mais difícil de controlar. Não
entendo a escala de forma unitária, ao contrário do que ocorre com as composições clássicas, onde tudo
tem uma escala precisa, dentro de uma ordem reguladora de proporções. Interesso-me pelas composições
que se referem a uma dimensão temporal, como o cinema. Se analisarmos um edifício, temos de fazê-lo
em função da cenografia gerada pela circulação de quem o experimenta. Como se percebe o edifício de
muito longe? E quando vou me aproximando dele? E quando entro no seu interior? A escala é sempre
função da proximidade do objeto e este tem de ser capaz de proporcionar escalas diferentes para cada uma
dessas experiências seqüenciais. Portanto ela não pode ser homogênea.

Para mim, essa é uma  questão fundamental da essência da arquitetura contemporânea. Nem a escala, nem
a proporção podem ser entendidas como relações abstratas e universais, como a gente fazia à École de
Beaux-Arts: a escala vai depender da seqüência de aproximação, da qualidade da matéria, dos códigos
implicados na composição... Acontece como na música, onde a composição joga sempre com múltiplos
registros. Requer-se um certo virtuosismo, mais que o aprendizado de algumas regras.

Escala

A produção do mundo contemporâneo tende a melhorar os desempenhos e a simplificar os meios, num
processo que parece milagroso. E isso, o milagre, é o que me interessa como problema estético. Aquilo que
não tem espessura ou peso, que não explica o truque, só a imagem... Quisera poder rodear-me de todo
tipo de realidades virtuais sem precisar ver os complicados mecanismos que a produzem.

Inexpressividade das Funções
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Durante o século XX, os avanços estruturais nos permitiram construir torres ou pontes exemplares; esse
foi o século dos motores, daqueles objetos que produzem desempenho. Esse fenômeno gerou questões
estéticas específicas, que não existiam anteriormente. Houve uma tendência histórica em direção a tudo o
que podemos chamar de tecnologia pesada: quando olha o Beaubourg, com todos aqueles tubos, vigas e
cabos, você recebe uma boa dose dela. É um edifício extraordinário, mas se o analisarmos segundo a
tecnologia disponível hoje, deixa de ter sentido. Inclusive do ponto de vista exclusivamente tecnológico,
tem enormes problemas de corrosão e isolamento térmico. O Beaubourg já pertence a uma cultura arcaica.

O que hoje exigimos do nosso entorno é que nos dê frio ou calor, que nos proteja do sol, que gradue a
intensidade da luz a cada momento, mas, por favor, sem que tenhamos que suportar a presença do
mecanismo que o produz. Tendemos à simplificação formal dos objetos e à  inexpressividade formal das
funções. Creio que essas são as qualidades que fazem um objeto tomar parte de nossa época e, é claro, é
melhor usar essas forças a nosso favor do que contra nós, como fazem os lutadores de judô.

Dimensão poética da cidade à noite: luz artificialEsse é um problema que transcende a mera dimensão simbólica. A experiência da cidade acontece cada vez
mais à noite. A vida social tende a se dar cada vez mais sob luz artificial. Não esqueçamos que a eletricidade
é outra das invenções do século XX! Invenção que produziu uma verdadeira mutação em nosso mundo.
Uma das vistas mais reveladoras da cidade contemporânea é a que temos durante um vôo noturno:
estruturas e densidades aparecem marcadas pela iluminação artificial sobre o fundo escuro da noite. Tudo
isso proporciona à cidade uma verdadeira dimensão poética, inclusive pela semelhança da imagem que
temos do cosmo...

Devemos ser capazes de tirar partido dessas dimensões poéticas da tecnologia emergente. É ridículo que
nas escolas de arquitetura se continuem estudando os edifícios com sombras a 45º, um verdadeiro arcaís-
mo. É importante estudar um edifício em um dia nublado, debaixo de chuva, ou à noite...

 As luzes coloridas ou os signos de uma rua comercial são um dos espetáculos arquitetônicos mais
assombrosos. As intensidades de luz e de cor são dimensões muito importantes para a percepção, siste-
maticamente ignoradas e qualificadas como banais ou vulgares. Além do mais, os fatos mais importantes
da história da arte e da sensibilidade produziram-se a partir da vulgaridade. De forma que, ultimamente,
quando ouço que algo é considerado vulgar, passo a ter um imediato interesse a respeito.

Dimensões poética e emocional das tecnologias
emergentes: o milagre como questão estéticaUma placa de vidro transparente que se torna opaca ou translúcida com o apertar de um botão é parte da

cenografia do mundo contemporâneo. Alguns afirmam que esse processo tecnológico pode empobrecer
a arquitetura, reduzir sua complexidade visual. Mas eu acho que o problema reside nisso: em que encon-
tremos o registro emocional que não foi possível ter em outros tempos, mas que agora é acessível e não
está suficientemente explorado. Creio que há uma dimensão estética e inclusive emocional em poder
encontrar a solução mais enigmática... Enfim, a dimensão da estética do milagre.

Richard Rogers & Renzo Piano_ Centro Cultural Georges Pompidou
[Paris, 1971]

Jean Nouvel_ Centro de Conferências Vinci [Tours, 1989]
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Manipulação da percepção para a ilusão

Vertigem / claustrofobia / ofuscamento O interesse nas questões da percepção visual está presente em muitos arquitetos da última
década, aparecendo, nas suas obras, sob várias formas: nos vidros translúcidos, superfícies espelhadas,
etc.

A ilusão, Nouvel a vê como uma necessidade humana, que a utilização das mídias, das novas
tecnologias e  dos novos materiais pode satisfazer.

Fui um dos primeiros arquitetos a falar no conceito de desmaterialização, lá pela década de 70. Mas acho
isso foi apenas a maneira de abordar uma questão mais ampla: a da ilusão.

Os homens sempre lutam contra a fatalidade: contra o peso, a escuridão, a distância... O fatal é maléfico, e
cada vez que podemos evitar a fatalidade, mesmo que só no plano perceptivo, sentimos alívio.

 Interessa-me a idéia de dominar a matéria pela manipulação das percepções.

A questão da permanência da arquitetura é parte da nossa herança sensível e às vezes uma condição
maravilhosa, mas também é interessante brincar com o efeito de que algo que sempre foi fatalmente sólido
e estável torne-se frágil e incerto; de novo uma estratégia que nos permita explorar as possibilidades abertas
pela tecnologia contemporânea e encontrar nelas uma dimensão emocional.

Em Nouvel, a provocação da ilusão nas obras desdobra-se em outras emoções que beiram
o desconforto, como a vertigem, a claustrofobia e o ofuscamento. Sua poética tem semelhanças
com a estética do sublime.

Lembra também o gosto de Alvaro Siza em provocar certo desconforto com suas obras.
(No caso do arquiteto português, no sentido de transgredir idéias de edifícios e comportamentos
estabelecidos).

Com a mudança da noção do belo na arte desse século – a que  Nouvel se referiu, no
começo da entrevista – o formalismo caiu por terra. A arquitetura sofreu esse impacto.

Quando ele diz que a articulação de volumes está descartada, está dizendo que o formalismo
e a expressão das funções de um edifício estão descartados.

Entretanto, nem sempre o interior de um edifício adequa-se a um volume de forma pura.
Ele fala em tensões na interface dos espaços exterior e interior, isto é, na superfície, a qual, como
dissera antes, torna-se foco da atenção pela importância da bidimensionalidade. Justificam-se, assim,
as formas irregulares contínuas, como uma pele.

As deformações substituem a
articulação de volumes
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Essa irregularidade não pressupõe, entretanto, o aleatório. A forma deve, mesmo assim, ser
gerada por alguma razão exterior ao desejo pessoal do arquiteto.

Essas operações pretendem tornar expressivas as tensões entre continente e conteúdo. Permitem-nos
conseguir uma formalização mais lisa e misteriosa. A superfície contínua que se deforma para alojar,
adaptar-se a uma série de condições, parece constituir-se numa boa técnica de formalização, uma vez que a
articulação de volumes está descartada. Na Ópera de Tóquio usamos um método muito rigoroso, deriva-
do da lógica da construção formal de um barco. Dado um conteúdo preciso, determinamos as curvas
resultantes daquelas tensões internas. Determinamos uma tipologia de espaços distintos e derivamos
analogicamente uma forma em superfície contínua. Sempre procuro aprender com o que me rodeia, e
sempre me surpreendem as formas dos carros e dos barcos, porque elas refletem tensões que não seriam
visíveis, de outra maneira. As deformações não são o resultado de um acidente, mas de um processo
objetivo e racional.

Julia B. Bolles e Peter L. Wilson _ 2001 [10]

Arquitetura como um fazer
Julia Bolles e Peter Wilson têm em comum com os holandeses MVRDV e OMA – do qual

participa Rem Koolhaas – a aceitação das regras do mercado e da relação com os clientes como um
dado real que, embora restritivo, deixa brechas para a intervenção e a invenção do arquiteto.

Nesses anos passados na Alemanha, construímos vinte edifícios, participamos de cinqüenta concursos e
ganhamos uns quinze. O Teatro Luxor sintetiza muitos temas ensaiados em vários projetos menores.
Algumas dessas obras ocupam-se principalmente da idéia de contexto; outras, da racionalidade da cons-
trução, dos problemas econômicos e do pragmatismo do mercado comercial. Às vezes dirigimos nosso
interesse para invenções de caráter programático e outras vezes para o tectônico. Todos esses projetos
intermediários eram muito precisos e cada um concentrava-se em um aspecto concreto. Acredito que no
Teatro Luxor combinamos todas essas pesquisas e também modificamos e sintetizamos muitos temas.

A diferença com Frank Gehry, que também valoriza a relação com o cliente – até por ques-
tão de sobrevivência – é a valorização maior do banal. Parece que não existe neles a necessidade de
uma arquitetura extravagante.

Nos projetos para edifícios de escritórios, mesmo sendo simples fizemos experiências com as qualidades
dos espaços individuais de trabalho e com o detalhamento de coisas banais, como as saídas de cabos.

Os arquitetos citados entendem a arquitetura como um fazer, ou como construção, entendi- Julia B. Bolles e Peter L. Wilson_ Teatro Luxor [Roterdam, 1997]

Jean Nouvel_ Ópera de Tóquio [1986]
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da da maneira mais ampla possível, isto é, com inventividade, questionamento e transformação da
tradição e associação com a semântica.

A preocupação com a qualidade da construção leva-os a questionar a adoção de uma direção
acadêmica hegemônica para o ensino da arquitetura, defendendo a complementação com o ensino
técnico. Além disso, acham que o problema da arquitetura hoje não está no plano do ensino, mas no
da prática. Como outros arquitetos, eles levantam o problema da perda de poder do arquiteto na
Alemanha.

Ensino e profissão

Manutenção do caráter do edifício A inexistência do desejo de extravagância não impede a determinação de transformar o que
chamam de caráter do edifício. Esse conceito difere do de tipologia, justamente por não pressupor
a submissão às formas herdadas. O caráter parece-se com o que Siza chama de atmosfera do
edifício, algo que fica no limiar entre o figurativo, a forma tipológica e a abstração total.

Sempre que podemos, fazemos nossa primeira visita ao local à noite, quando os detalhes passam desaper-
cebidos e podemos apreciar simplesmente as possibilidades do lugar, seu caráter. Quando estudávamos
na Architectural Association, lemos o livro de Bachelard  A poética do espaço e desde então adotamos a idéia
de que o espaço tem caráter, nuances.

A arquitetura pressupõe a experiência
física e a permanência Bolles e Wilson não adotam a imagem como modelo para a forma, como Jean Nouvel, nem

a idéia de uma flexibilidade radical que destrua o caráter do edifício, como Rogers. Como Siza e
Herzog & de Meuron, acreditam na presença física como a essência da arquitetura.

Walter Benjamim descreve bem o modo de percepção da arquitetura. Percebe-se uma obra de arte em
estado de concentração, como uma experiência de atenção direta. A arquitetura, ao contrário, experimenta-
se no decorrer do tempo, de maneira distraída. Percebem-se as qualidades do edifício ao mover-se nele, de
maneira intuitiva e inconsciente, através dos sentidos. A Biblioteca de Münster tem um caráter muito
particular, difícil de se descrever com palavras, pois tem a mesma essência do edifício. A arquitetura é,
principalmente, uma experiência física; não pode ser analisada completamente e nem ser descrita por
outros meios. O momento da experiência – o estar ali realmente – é algo que não pode ser traduzido por
nenhum meio de representação.

Eles admitem, entretanto, que existem hoje novos paradigmas perceptivos, pela influência da
imagem e do computador, o que não os leva a aceitar uma imitação do virtual, pois a arquitetura
tende à permanência, ao contrário da imagem.Julia B. Bolles e Peter L. Wilson_ Biblioteca Municipal Münster [1987]
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Não somos tão críticos (em relação à imagem): trata-se de relativizar as mídias em relação à matéria. Em
nosso trabalho, o “texto” é um resíduo lingüístico, uma afirmação do silêncio da arquitetura. Freqüentemente
converte-se em textura, como a mensagem de McLuhan. A realidade virtual é um modo de percepção, uma
conseqüência das novas mídias. Em nossa opinião, não há nenhuma necessidade de que a arquitetura
imite servilmente tal realidade virtual, nem de que abra mão de sua substância. Preferimos uma relação
simbólica entre a solidez e a permanência da arquitetura, de um lado, e a velocidade e a fugacidade das oggia,
de outro. Como arquitetos que trabalham com as qualidades físicas, podemos dar certa medida para as
velocidades tão diferentes da tecnologia eletrônica. A arquitetura é hoje um fundo estável para os eventos
efêmeros que se passam em primeiro plano.

Penso que a realidade virtual é um fator contemporâneo. Todos nós estamos imersos nesse mundo
flutuante que muda nossa concepção perceptiva. Trata-se de um momento interessante de transição na
nossa percepção do nosso ambiente. A fragmentação, os bits de informação: a arquitetura deve abordar
tudo isso, mas não simplesmente virtualizando-se a si mesma. Isso seria simples demais.

(...) Entretanto, é interessante que as novas mídias tenham gerado novos paradigmas espaciais. No mo-
mento, trata-se de paradigmas formais que raramente atingem a materialidade. Precisamos de um botão de
gravidade no teclado. No espaço virtual todas as dimensões são equivalentes. Na verdade, a dimensão
vertical possui a prioridade que lhe confere a força da gravidade: é a dimensão da estrutura, da transmissão
das cargas ao solo.

O resgate do conceito de commoditas de VitrúvioComo uma conseqüência da preocupação com o aperfeiçoamento da construção, que inclui
o atendimento aos desejos do cliente, sua arquitetura é bem recebida por seus usuários.

Em nossos edifícios as pessoas parecem sentir-se confortáveis, como em casa. Mas não podemos quantificar
ou sistematizar esse efeito. Por exemplo, Aldo Van Eick tentou extrair regras das aldeias africanas a partir
de observações antropológicas. No nosso caso, ao contrário, parece tratar-se de uma conseqüência acidental
do nosso método de trabalho. Esse é um aspecto muito importante, em particular porque a existência
dessa qualidade indeterminada foi uma das razões para que fôssemos convidados para o concurso do
Teatro Luxor. A aceitação de um edifício é um assunto raras vezes debatido na arquitetura atual.

 Freqüentemente referimo-nos ao conceito commoditas, para, assim, completar a tríade que forma com
firmitas e  venustas.

O espaçoBolles e Wilson valorizam o espaço, mas como outros arquitetos seus contemporâneos, acres-
centam-lhe novos valores: a ausência da monumentalidade do espaço público, a teatralidade, os
acontecimentos, o abandono do enquadramento perspectivista, em favor de enquadramentos se-
melhantes aos cinematográficos.

No Teatro Luxor, por exemplo, os visitantes também têm o seu papel, podem sentir-se bastante impor-
tantes nesse espaço, inclusive podem chegar a pensar que são o próprio protagonista do espaço. Nesse
edifício, os usuários são atores. Julia B. Bolles e Peter L. Wilson_ Teatro Luxor [Roterdam, 1997]
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(...) Da paisagem, o que me interessa é uma seqüência épica – como um filme de Wim Wenders – em que a câmera realiza
lentamente uma panorâmica, a partir da janela de um carro, adotando, assim, uma visão inclusiva – que inclui o espectador –
e não a do enquadramento perspectivista. Freqüentemente tento capturar esse “perto e longe” em uma só imagem, e quase
sempre fracasso. Atualmente encontramo-nos num momento de evolução visual em que estão se desenvolvendo novos
paradigmas perceptivos. Agora, todos nós aplicamos essa capacidade fílmica de afastamento e aproximação para, ao mesmo
tempo, ter a visão completa e os pequenos detalhes.

A poética
A sua poética envolve, em primeiro lugar, alguns procedimentos para dotar de novos signi-

ficados as tipologias e as funções herdadas e para realçar tanto o caráter público de um edifício,
como o urbano.

Do ponto de vista semântico, os painéis sobrepostos (no teatro Luxor) são como um gigantesco barco de
madeira, uma referência ao posto de Rotterdam e aos teatros feitos com madeira: o Globe de Shakespeare
e os teatros romanos descritos por Vitrúvio. No seu começo, o teatro era provisório e subversivo e ficava
longe da cidade, como o Luxor. Nossos painéis vermelhos estão na metade do caminho entre o vermelho
da cortina do palco e esse protótipo arcaico.

Em segundo lugar, a adoção da imagem da paisagem artificializada, contínua e homogênea
da Europa como inspiração para forma do edifício e da cidade contemporâneos.

A europaisagem é um dos principais novos temas que surgiram desde que mudamos para a Alemanha. A
Biblioteca de Münster está impregnada de pensamento urbano, de contexturalismo e de compreensão da
sintaxe da cidade. Paralelamente à Biblioteca, trabalhamos no novo Centro de Investigação Tecnológica de
Münster. Era uma situação com muito pouco contexto e cenário urbano, uma espécie de ambiente
nebuloso e desfocado. Por isso tivemos de desenvolver uma estratégia diferente e também uma lingua-
gem formal diferente, para enfrentar essa situação flutuante: um tipo de edifício muito mais auto-referente
e mais desconectado do seu contexto. Começamos também a observar a europaisagem de outro ponto de
vista: o do espectador em movimento...

Agora mesmo, estamos sentados no centro de uma preciosa cidade medieval (Münster), que, na realidade,
foi reconstruída nos anos 50 e 60, após a guerra. Se nos afastarmos um pouco, encontramos um entorno
interconectado que se estende por toda a Europa, desde o Mediterrâneo até o Mar do Norte, de uma
potência mais ou menos visível. Essa paisagem está conectada fisicamente por redes de auto-estradas, mas
também por fluxos invisíveis de comunicação e informação. A Randstad na Holanda ou a Ruhrgehiet, ou
bacia do Ruhr, na Alemanha, são concretizações extremas da situação da europaisagem. Já não podemos
dizer se estamos dentro ou fora da cidade: tudo está dentro, inclusive a natureza vegetal.

A situação européia é uma versão menos densa da Tóquio descrita por Roland Barthes: uma rede de
episódios, todos autônomos e sem hierarquia. A imagem da rede descreve as condições em que vivemos
atualmente melhor que uma do tipo figura-fundo da cidade tradicional.

A europaisagem é inclusiva. A cidade mercado, concêntrica e magnética, perdeu sua autoridade a favor de uma
Julia B. Bolles e Peter L. Wilson_ Biblioteca Municipal Münster [1987]

Julia B. Bolles e Peter L. Wilson_ Centro Comercial Brink [1996]
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grande quantidade de conexões menores: as estruturas interconectadas que funcionam em diferentes
níveis, superpostas e freqüentemente baseadas no tempo. Quando se insere um edifício nessa rede ou
traça-se uma estratégia urbanística, é preciso ter em conta outras camadas existentes.

Embora a paisagem européia seja uma inspiração para a sua arquitetura, eles são contra a
idéia de uma paisagem sem especificidade, conseqüência de uma teoria universalizante:

O edifício completamente transparente é um paradigma interessante, mas na realidade a transparência fica
melhor nas fotografias espetaculares. Quando estamos dentro do edifício, descobrimos que o vidro
também tem seu peso, suja-se ou reflete o próprio interior. A superfície contínua é a “Cidade sem fim”
imaginada por Archizoom nos anos setenta. Não estamos particularmente interessados nessas edificações
universais, desligadas de um lugar concreto, da paisagem modelo, nem no didatismo dos dados congela-
dos. Olhamos com freqüência para a escala e a duração da paisagem, sua textura, seu caráter específico. O
edifício Luxor foi chamado de edifício paisagem. Subir suas escadas íngremes é como escalar uma monta-
nha. Mas essa não foi a lógica geradora original.

Poderíamos perguntar como poderia a especificidade conviver com a uma forma sem hie-
rarquia. Talvez isso fosse possível sob a forma de especificidades locais equivalentes, interligadas
homogeneamente  no conjunto.

Eles falam ainda de estruturas superpostas e camadas, o que nos remete à passagem do
tempo. A cidade, portanto, cresce em espessura, por sobreposição – não substituição – do novo
sobre o velho.

A paisagem artificializada, sem hierarquia, contendo camadas, parece uma imagem impor-
tante para a sua poética, carregada de significados não revelados na entrevista, que precisariam de
uma verificação em outros textos e na sua obra.

MVRDV: Nathalie de Vries, Winy Maas
e Jacob van Rijs _ 2002 [11]

Pragmatismo e investigaçãoOs arquitetos do escritório MVRDV discordam da fama de pragmáticos, alegando que
dentro da Holanda essa qualidade não é assunto polêmico, já que todos são pragmáticos.

Entretanto, a atitude pragmática tem um espaço e um momento nos seus projetos. É seme-
lhante à fase experimental de uma pesquisa científica. No processo, aparecem as hipóteses, a expe-
rimentação e a aplicação em outras situações de resultados conseguidos em projetos menores, que
podem ser, assim, vistos como modelos.
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Existe o desejo de generalização, como na ciência.

Para nós, a combinação de prática e investigação é imprescindível.

(...) Isso ocorre até em projetos minúsculos, como nas casas de Bornéu, onde o confronto com o tamanho
dos lotes, por meio do trabalho com a densidade, derivou inevitavelmente para uma investigação sobre a
implosão dimensional: sobre como viver no menor ambiente que se possa imaginar.

(...) Em qualquer projeto ou concurso, para nós é imprescindível tomar-se de uma disposição para a busca
que nos permita explorar as possibilidades de um tema específico. Alguns desses exercícios passam a fazer
parte de um catálogo mais amplo de temas e interesses, ou do domínio de uma investigação de maior
alcance. O que começa sendo específico converte-se em relevante para propósitos mais genéricos. Aliás, de
uns doze anos para cá, um grupo de trabalho de nosso escritório se dedica permanentemente a trabalhos
de investigação. São trabalhos financiados por escolas, universidades, governos locais ou nacionais, empre-
sas privadas e editoras.

Pragmatismo e precisão O pragmatismo, para eles, não pressupõe intuição, mas sim, precisão. A precisão é necessária
no projeto para a sua aceitação pelo cliente e mais: para a aceitação de suas soluções incomuns.

Além disso, o rigor do processo exige rigor em todas as fases, dentro do modelo de projeto
como pesquisa.

Como outros arquitetos europeus entrevistados, o escritório MVRDV está empenhado na
transformação do edifício, visando responder melhor a uma nova maneira de perceber a cidade.
No seu caso, essa cidade não é a virtual de Jean Nouvel e Toyo Ito, mas a cidade auto-sustentada e
pública. A proposição do uso misto e a preocupação com a relação entre os espaços público e
privado justificam-se. Justifica-se a defesa da tridimensionalidade – provavelmente contra a idéia da
bidimensionalidade como uma característica da arquitetura de hoje, teorizada por Nouvel.

São também contra a interiorização, certamente como um sinal de desvalorização do espaço urbano.

Os edifícios projetados em nosso escritório costumam estar diretamente relacionados a atitudes gerais, aos
interesses e investigações dos quais falávamos. Porém, é mais importante a idéia de que em todos eles
estamos comprometidos em projetar verdadeiros espaços tridimensionais, em gerar cidade tridimensional.
Primeiramente, todos esses projetos podem ser lidos como nossa crítica mais profunda à interiorização...

Em segundo lugar, há um enorme potencial para um desenvolvimento futuro sustentável se considerar-
mos as aglomerações urbanas como conjuntos integrais e interdependentes. Nós trabalhamos constante-
mente com a idéia de mesclar funções, integrar diferenças e desenhar objetos que sejam capazes de modi-
ficar suas qualidades e características, no futuro.

Além disso, preocupamo-nos com os aspectos sociais e nos propomos trabalhar com a mistura de
funções, fazendo dela algo interessante e desejável sob determinadas circunstâncias de densidade e
compacidade espacial.

MVRDV_ Duas casas em Borneo- Sporenburg [1996]
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Forma
Não existe uma idéia preconcebida sobre o grau de formalismo, que muda em cada projeto.

A forma ajuda a mostrar o conteúdo. Seria estúpido pensar na existência de uma arquitetura sem forma.
Poderíamos argumentar e discutir acerca da quantidade de aspectos formais de um projeto. Algumas vezes
a parcimônia ajuda a atingir os fins que se perseguem; outras vezes, o exagero.

EspaçoEles falam em uma interiorização desejável – que parece ter um sentido diferente da
interiorização criticada acima – que significa o interesse no espaço interno. Entretanto, a sua impor-
tância está relacionada à sua ligação com o exterior:

Além disso, ao se tratar de uma espécie de refúgio, o volume pode ser projetado de dentro para fora.
Poderia se comparar com a maneira com que se desenharam carros como o Espace, o Scénic ou o Twingo:
seus desenhistas buscaram maximizar as possibilidades externas trabalhando preferencialmente com as
dimensões e condições interiores do veículo. O resultado foi um carro  cujo exterior foi determinado por
essas qualidades interiores e não por um desenho de carroceria mais ou menos comercial. Interessa-nos
esse tipo de transparência, essa interiorização espacial que não é completa e radicalmente interior senão por
ser capaz de gerar uma gradação e interdependência com o aspecto exterior.

MonumentalidadeDiferentemente da maioria dos arquitetos entrevistados, e mesmo de grande parte dos arqui-
tetos desde a década de 60, os do MVRDV defendem a monumentalidade e o ícone. Falam,
entretanto, numa monumentalidade contemporânea.

A monumentalidade pode ser uma ferramenta extremamente útil. Durante as décadas de 70 e 80, e
inclusive desde os discursos recentes sobre o virtual, o termo foi empregado geralmente de modo errôneo.
Como conseqüência, o potencial inerente aos monumentos foi freqüentemente eclipsado. Para ativar a
atenção pode-se tentar reinventar a monumentalidade de forma contemporânea.

Os ícones ajudam a fixar tendências ou desejos públicos que permanecem ocultos para a
mesma sociedade. Permitem visualizar ou explicar um aspecto específico ou a visão contemporâ-
nea que existe sobre esse dito aspecto e que não é facilmente percebido. Podem ser considerados
portadores de conceitos ou de desejos futuros ou de gerações que estão por vir.

A estrutura
A expressão da estrutura também se torna relativa:

Na maioria dos casos, o que faz realmente a maximização estrutural é gerar um espaço público. Porque a
estrutura em si mesma não se converte em foco de atenção, mas sim o  efeito que ela produz.
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Eles relacionam a estrutura ao monumento e ao espaço publico – por seus grandes vãos,
como fez Alvaro Siza, ao comentar seu projeto para o Pavilhão de Lisboa.

Sim. A monumentalidade influi na estrutura. Para um arquiteto essa é uma das ferramentas que tornam
possível a abordagem da questão da produção de monumentos. A luta contra a gravidade sempre foi um
dos modos mais simples de se converter um objeto arquitetônico em monumental.

Em projetos como WoZoCo’s, Matsudai ou Pinault, estudamos o modo de melhorar e ampliar o
domínio público. WoZoCo’s trata de como produzir espaços abertos tridimensionais e sem colunas por
meio de vigas em balanço. Em Matsudai, utilizando grandes vãos, gera-se uma praça pública sem colunas
e livre de neve: um refúgio em grande escala.

Natureza desmitificada
Natureza? Que tipo de natureza, a natureza humana? Para nós, natureza é simplesmente uma atividade
urbana, necessária para sobreviver, obter oxigênio, animais, comida e lazer; e necessária por razões psicológicas.

O contexto transfigurado Como outros arquitetos contemporâneos, eles vêem o contexto como algo a ser interpreta-
do e até inventado.

Procuramos dar ao conceito de contexto um significado diferente. Muito freqüentemente, o entorno em
que temos que construir é pouquíssimo interessante. Sem dúvida, poderíamos nos esforçar para tentar
encontrar alguma peculiaridade, mas em muitas oportunidades teríamos que forçá-la, exagerá-la ou mes-
mo inventá-la.

Arbitrariedade como fonte de inovação
A idéia de certa inconsciência no início do processo do projeto, a possibilidade de invenção

de um contexto inexistente, a escolha de um dado sem muita importância como ponto de partida
do projeto são recorrentes nas entrevistas. Isso parece refletir a descrença na eficiência do processo
racional para o projeto. Essa atitude torna-se especialmente interessante no MVRDV, por tratar-se
de um grupo que preza a racionalidade.

A arbitrariedade é a principal fonte de inovação ou de progresso. E isso porque se relaciona com a incerteza.
A manifestação desse paradoxo é que nem todo nosso trabalho é racional. Pode ser inclusive que tenha
mais relação com o arbitrário, com o inseguro ou com a incerteza quanto ao futuro. O ato de levar ao
extremo certa arbitrariedade e a sua racionalização posterior podem se tornar esclarecedores.

MVRDV_ Centro Cultural Matsudai [2000]
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IdeologiaParece que eles acreditam na ressurreição, na arquitetura, da ideologia, ao evocar o grupo
Archigram, quando perguntados sobre a possibilidade de a história e a cultura fazerem parte do
contexto:

Com respeito a este tema, conversamos recentemente com os membros do Archigram sobre seu trabalho.
Em sua época, em sua geração, tinham fantasias poderosas quanto às possibilidades inesgotáveis do
espaço, às possibilidades de ampliação, flexibilidade e mutabilidade das cidades. A investigação desses
temas cessou bruscamente na década de 70. Por que esse tipo de idéias – há quem as denomine ideologias
– faz mais sentido agora, quarenta anos depois da época do Archigram?

Projeto críticoEles se colocam, assim, ao lado dos arquitetos que acreditam que a arquitetura pode direcionar
o comportamento, como Alvaro Siza, porém talvez com maior radicalidade e tocando em temas
mais graves, como a violência:

Nesse momento, precisamente, (de nossa produção arquitetônica) o projeto se torna crítico. A tarefa crítica
é um aspecto fundamental na arquitetura ou na arte. A arquitetura pode comentar com aridez certos
aspectos da sociedade. Levada ao limite, a crítica pode, inclusive, converter-se em uma ferramenta podero-
sa. Pode-se ser crítico na construção de edifícios sem cair no cinismo, aceitando as condições e tipologias
habituais na produção, e, ao mesmo tempo, utilizando-as de modo extremado. Essa atitude
monumentaliza o aspecto crítico.

O MVRDV assemelha-se ainda a outros entrevistados, na preocupação com a perda de
poder do arquiteto na construção da cidade e ao tomar uma atitude de intervenção realista diante
desse fato. Mas eles se aproximam mais de Rem Koolhaas, no seu mergulho nas convenções, no
desejo de compreender a dinâmica da cidade que se faz sem a presença do arquiteto.

Temos um grande interesse em projetar zonas convencionais e em entender a impossibilidade ou a
possibilidade de se trabalhar em tais condições. 99% das obras que se constroem hoje em dia são absolu-
tamente convencionais, sem qualquer valor agregado. Essa situação generalizada, onde a arquitetura dei-
xou completamente de ter valor, questiona o papel mesmo do arquiteto. Recorde-se da década de 80,
quando todos os arquitetos emergentes projetavam unicamente museus ou igrejas nas quais predomina-
va o extravagante.

Possibilidade de agregar valor ao convencional

MVRDV_ Apartamentos WoZoCo’s [1994]
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Norman Foster – 1994 e 1998 [12]

Arquitetura como ofício Norman Foster talvez seja, entre todos os entrevistados, o que melhor representa a concep-
ção da arquitetura como um ofício, um fazer. Poderíamos também dizer, do tectônico.

Em minha fase de formação – quando eu era um estudante, quiçá mais maduro do que o normal, já que
comecei bastante tarde – estive exposto à cena norte-americana e a uma atitude muito mais centrada no
fazer. Desde o início, estive imbuído dessa mentalidade de homem de ação, de me lançar diretamente ao
centro das coisas para fazê-las.

O gosto pelo detalhe confirma a presença do caráter tectônico em sua arquitetura. A impor-
tância do detalhe aparece na fala sobre a escala. Não há uma hierarquia nas escalas.

Como arquiteto, tem-se a responsabilidade de cobrir todo o âmbito da escala física. A natureza de cada
projeto permite que se exercite tal habilidade em maior ou menor grau. Nosso trabalho muda constante-
mente de escala. Por exemplo, atualmente trabalho simultaneamente numa escala muito pequena – o
desenho da maçaneta de uma porta – e na maior escala na qual jamais trabalhei. Num único minuto estou
preocupado em saber se um vão de sombra deve ser de cinco, oito ou dez milímetros e ao mesmo tempo
imagino-me deslocando por um edifício e observando um teto que cobre dezoito hectares.

A filosofia no uso dos materiais comprova a sua sensibilidade às questões da construção:

Creio que o edifício ideal deve diluir-se no tempo. No entanto, alguns materiais envelhecem com mais
dignidade do que outros. Se tomarmos uma velha longue chaise, por exemplo, em que o couro estiver
puído, em que algumas manchas são mais escuras do que outras e já estiver riscado, ela parecerá melhor do
que quando nova. Do mesmo modo, um corrimão de aço inoxidável parece melhor à medida que se gasta.
Mas se o corrimão estiver pintado, vai se descascar e precisará ser pintado. Penso que há uma filosofia no
uso dos materiais.

O tectônico no detalhe

Forma e função
Ele acredita na relação entre a função e a forma e não crê na eficácia da idéia de flexibilidade,

na prática.

Creio que Richard (Rogers) e eu, finalmente, tomamos caminhos divergentes. Não creio que se possa
separar a forma da função: uma evolui a partir da outra. Pode-se investir um esforço enorme na busca de
uma arquitetura não finita e existe uma grande probabilidade de que quando as mudanças ocorrerem, elas
sigam os padrões que essa pessoa havia sugerido. Mas existe também a igual probabilidade de ocorrerem
de um modo que ninguém tenha nunca podido antecipar, que não tenham qualquer relação com a

Norman Foster_ Aeroporto Stansted [1991]

Norman Foster_ HongKong and
Shangai Bank [1986]
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arquitetura original e que sejam detestáveis. Por isso desconfio da arquitetura que se baseia completamente
numa estética aberta.

Além de não acreditar numa estética aberta, ele parece não acreditar em nenhuma estética
rígida:

Eu diria que nossa obra não nasce da imposição de um pensamento rígido, mas de uma resposta a cada
caso em particular. Cada projeto é uma oportunidade para avaliar a pretensão do dito projeto à luz do que
se fez anteriormente.

A questão da flexibilidade ilustra o seu pensamento sobre a teoria, já que, embora não acre-
ditando numa estética da flexibilidade, apontou-a como uma conquista de caráter social que acon-
teceu em  um de seus projetos, como aconteceu com  a  preservação dos valores  históricos ou
ecológicos em outros.

Todos nossos projetos exploram aspectos sociais e tecnológicos. O desenho de cada projeto envolve uma
investigação enorme, às vezes com implicações extremas. O edifício Hongkong and Shangai Bank, por
exemplo, foi o primeiro arranha-céu que colocou o núcleo fora de seu centro para se obter uma maior
flexibilidade do espaço. Stansted foi revolucionário enquanto desenho de aeroporto, a tal ponto que se
transformou em modelo: depois de Stansted, todo aeroporto na verdade foi outro Stansted, às vezes,
inclusive, com as mesmas árvores estruturais. Tanto o projeto para o Reichstag quanto as galerias Sackler
na Royal Academy of Arts em Londres estenderam as fronteiras em termos do modo pelo qual edifícios
históricos revivem, ao se justaporem o antigo e o novo. O edifício do Centro de Promoção de Negócios
em Duisburg explorou temas como energia ao produzir sua própria eletricidade e usar água fria como
sistema de ar condicionado, e a sede do Commerzbank em Frankfurt ao ser o primeiro edifício em altura
a ter ventilação natural.

Dimensão simbólica
Parece que tudo se sujeita à solução construtiva – às vezes inédita – de um programa ou

problema dado, até mesmo a dimensão simbólica que pode aparecer, finalmente, na obra pronta.

Desconfio muito do ato de proferir conscientemente um manifesto. O edifício Hongkong and Shangai
Bank é indubitavelmente um manifesto, mas que surgiu de uma série de desafios diferentes: indagar a
natureza mesma do edifício em altura, desenvolver uma visão diferente da atividade bancária, estender o
domínio do pedestre produzindo um passeio sob o edifício, verter luz natural num edifício de grande
largura, etc. Ao integrarem-se, todas essas preocupações terminam por produzir uma forte presença
emblemática.

Sem dúvida, a estrutura sobre o Reichstag também é altamente simbólica. A nova cúpula é um poderoso
manifesto declarando a democracia do regime: era o Reichstag, agora será o novo Bundestag. Essa transfor-
mação indica-se do interior para o exterior através da cúpula – que à noite transforma-se num farol – e da
plataforma pública superior que eleva as pessoas acima dos políticos.

Norman Foster_ Reichstag [Berlin, 1999]

Norman Foster_ Commerzbank
[Frankfurt, 1997]

Norman Foster_ Duisburg Business Promotion Center [1993]
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Tecnologia e ecologia
A preocupação ecológica parece igualar-se, em importância, ao tectônico, nas obras mais

recentes.

Mas eu diria que o manifesto desenvolveu-se organicamente a partir de uma consideração maior das
necessidades. De fato, o projeto igualmente responde a uma série de preocupações ecológicas. O que quero
dizer é que não se trata de um exercício formal sem sentido; de fato, nunca nos sentamos na prancheta com
a intenção de criar um manifesto a respeito de algo.

Paulo Mendes da Rocha, 1990 [13]
A primeira entrevista, de 1990, é sobre o projeto para o concurso ocorrido em Paris na

década de 70 para o museu Beaubourg, vencido pelo projeto de Piano, Rogers e Forter, que após a
construção tornou-se o símbolo da chamada, a partir de então, arquitetura high tech.

        Os próprios autores hoje o consideram um projeto juvenil. Ele obedecia à altura das
construções da cidade, mas de resto era totalmente diferente do contexto. O edifício foi concebido
como uma grande máquina, com todas as suas estruturas e instalações à mostra, externamente. O
projeto já foi considerado um antecessor do pós-moderno, já que parecia ser, no exagero daquela
exposição das próprias entranhas, uma paródia da máquina de morar, de Le Corbusier.

Continuidade entre a cidade e o edifício
O projeto de Mendes da Rocha, ao contrário, fazia referência ao entorno – não à forma das

edificações e sim à estrutura urbana. A circulação interna do edifício era concebida como uma
extensão das vielas do bairro medieval

Mendes fez referência ao edifício da FAU, da década de 60, que já continha esse caráter
urbano.

Mas a idéia fundamental era que houvesse certa fluidez dos espaços, como se você, chegando ao edifício,
tivesse de repente entrado num conjunto de ruas, vias e vielas, como é o Marais; eis que o espaço se
transforma de repente em algo mais ou menos semelhante à cidade, mas que já está por dentro do
edifício... Pode ser interessante para o arquiteto estabelecer novas relações na questão de ir mudando de um
espaço externo para um interno... A FAU tem isso, passagens agradáveis, sutis, entre a parte externa e a
interna...

Fluidez do espaço interno
Esse projeto previu ainda um tipo de continuidade nas lajes que apareceu, depois, nos proje-

tos que procuravam explorar as possibilidades dos programas de computador para substituir a
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Contexto

concepção estrutural do tipo “pilar-viga”, como observou Rogers. O projeto para as Bibliotecas de
Jussieu de Rem Koolhaas assemelha-se ao de Mendes da Rocha, inclusive na intenção explícita de
criar a imagem de cidade para o edifício.

Usar, para o sistema de passagens, rampas; que não eram, porém, distinguidas como áreas exclusivas de
circulação, mas como verdadeiros salões de exposições levemente inclinados... Meio inspirados naquele
miolo da FAU, mas em outra escala, que permitisse a convivência tranqüila com aquelas rampas.

Quanto ao recinto onde está instalado o museu, a questão é muito agradável de imaginar pelo seguinte:
não há nenhuma garantia de se conseguir harmonizar ou se dar bem dentro deste contexto de caráter
medieval com alguma coisa do mesmo porte. Ou seja, aquilo que está lá não é propriamente um
determinante, existem sempre muitas alternativas; você vai tentar harmonizar, valorizar os aspectos posi-
tivos e atraentes que lá estão e não fazer uma novidade que atrapalhe o resto (sobre este aspecto, o prédio
do Beaubourg que está lá não é muito bom).

(...) Procuramos assegurar no projeto a escala baixa da cidade.

Simbolismo, imagens poéticas e construção
Aparecem já nessa entrevista os sinais de sua concepção que chamarei de tectônico-poética:

Não são coisas gratuitas, é certa visão que se consegue organizar; sem dúvida, de caráter simbolista, cheia de
imagens poéticas, e resolvida, entretanto, como uma construção. Não se trata de dizer, mais uma vez,
arquitetura é isso ou aquilo, mas não há dúvida que estaremos navegando neste campo de construir
alguma coisa que sonhamos e não administrando modos de construir.

Esse projeto, por ter sido objeto de um concurso internacional, suscitou no decorrer da
entrevista a complexa questão da identidade cultural. Alguns trechos da fala do arquiteto podem
ilustrar a idéia de que, embora não seja mais aceitável falar de uma essência, uma maneira de ser
definitiva, é possível produzir uma arquitetura que contribua para o auto-conhecimento de determi-
nado país ou continente.

Paulo Mendes da Rocha_ Centro Cultural Georges Pompidou [Paris, 1971]

Rem Koolhaas/ OMA
Bibliotecas Jussieu

[Paris, 1992]
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Sobre identidade: falso dilema

Não se trata de ser ou não ser, mas de ter
consciência da herança colonialista

Não se trata de afirmar que há uma arquitetura brasileira. No entanto, temos uma experiência que é peculiar,
de quem vive esse momento, fruto de um passado colonial. Nós temos obrigação de ter, sobre o espaço,
uma peculiar visão... Podemos demonstrar isso ou não demonstrar. Acho que toda a questão da arquite-
tura brasileira gira em torno desse falso dilema, que não é ser o não ser, mas ter ou não consciência desse
absurdo que foi a aventura colonialista... É nessa medida que se diz que há uma arquitetura brasileira.

Obra de arte: discurso sobre o (auto) conhecimento
Ou seja, se um polonês ou um holandês dissesse “essa deve ser uma coisa brasileira” seria muito bom,
porque revelaria que estamos aprofundando níveis de consciência sobre a nossa situação, na medida em
que queremos transformá-la, tanto através de uma visão energética, dinâmica, como por manifestações
artísticas – enquanto discurso sobre o conhecimento. Se nós tivéssemos essa capacidade seria ótimo.

Simplicidade e capacidade de comover:
uma visão brasileira

Assim, diante de um programa tão complexo, diante daquela belíssima cidade, de um museu que surgiria
através das pequenas vielas do traçado medieval que o Marais sustenta até hoje, o que fazer? Parecia-nos, e
isto é uma visão brasileira, que nada de espantoso deveria ser feito, mas algo com o qual de repente você fica
comovido.

A universalidade da arte Ter uma visão nacional não quer dizer ter uma visão sem significado universal, ao contrário, a beleza da
obra de arte é justamente tratar os problemas de um grupo cultural, tratar das suas questões com uma
dimensão que possa ter interesse universal – quanto à interpretação e a consciência sobre problemas
(universais) que estão de certa maneira naquele lugar.

Paulo realça uma qualidade que acredita caracterizar uma visão brasileira da vida:

Visão erótica da humanidade, da formação da
linguagem e do auto-conhecimento

Apesar de sermos “europeus”, somos nós que estamos aqui. O que está por trás disso é algo fundamen-
tal, é a questão de termos uma visão erótica sobre a vida, ou seja, uma visão de vida desejável, não de uma
carga a ser vivida; uma visão que por mais amarga que possa ser para um homem consciente da pobreza de
sua individualidade, do efêmero, consegue ainda ser erótica com a questão da humanidade, da formação da
linguagem e da monumentalidade de sermos o produto de nós mesmos.
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Aqui aparece a concepção da arquitetura como linguagem, que é fundamental para a tentativa
de compreensão do seu pensamento e da sua obra. A visão erótica, isto é, otimista da vida – que
acredito ser uma característica da sua própria visão – está relacionada ao humanismo no sentido da
crença no poder do homem de traçar o seu destino. Para isso, a linguagem precisa ser um devir.

Em seguida o tema é a atualidade do mundo e da arquitetura:

Necessidade de sintonia com o discurso de uma época
Existe, sim, um momento muito marcante que gira em torno da época em que fiz logo depois que me
formei o projeto para o Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1957), fui premiado na Bienal Internacional
e logo em seguida convidado pelo professor Artigas a dar aula na FAU. A partir daí, minha obra fez um
percurso basicamente linear... Acho que agora estamos atravessando um momento de transformações,
mas se você quiser manter uma idéia de linguagem no trabalho capaz de dizer alguma coisa, você tem que
usar argumentos que são de certa época e não de outra.

Transformação: radicalizar coisas que já foram ditas.

Clareza formal e síntese: valores da (sua) arquiteturaNão se trata de afirmar que vivemos um momento de mudança de estilo; não é nada disso. A transforma-
ção é mais no de sentido de agudizar, de radicalizar coisas que já foram ditas. Não há novidade, propria-
mente, por isso cabe acentuar, agor, a clareza formal, a capacidade de síntese, que sempre foram desejos
meus, presentes na minha experiência, pelo menos.

Consciência do momento atual de transformações na
vida do homem

Atribuição de um discurso para o que está aí

Sonho e inteligência
Trata-se de ter consciência do momento em que vivemos – momento que, a meu ver, não tem nada a ver
com o pós-moderno, digo com todo o respeito que merecem os teóricos que querem chamar esse mo-
mento assim. É um momento de transformações na vida do homem e a expressão que ele deve dar para
isso deve ser serena e belíssima. É o momento de compreender que uma pirâmide não é uma forma
piramidal, simplesmente, mas um desejo daquela época de colocar uma pedra a 30 metros de altura
naqueles horizontes e que a inteligência do homem foi capaz de realizar. Que raciocínio você quer fazer?
Que discurso você deve querer atribuir a isso que aí estão. que devemos fazer agora?

Paulo Mendes da Rocha_ Ginásio do Clube Atlético Paulistano [1957]
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Paulo Mendes da Rocha, 1993 [14]
Nessa entrevista Paulo mostrava a sua fidelidade à arquitetura moderna brasileira, não só pela

continuidade do uso do concreto num momento em que a idéia da high tech era freqüentemente
associada ao uso da estrutura metálica, como pela íntima ligação da forma e da estrutura.

O high-tech da arquitetura é a protensão
A protensão é o high-tech da arquitetura. Venho usando essa tecnologia de ponta do comportamento
estrutural recompondo possibilidades formais em função das características intrínsecas dos materiais. No
Ginásio de Esportes do Clube Paulistano, em 1957, a cobertura é suspensa por cabos de aço, uma
associação entre estrutura metálica com concreto armado...

O volume e a forma indicam – são
signos – da solução estrutural

A arquitetura, o volume e as formas, o vão de 60 metros de uma cobertura, como a do Museu da
Escultura, indicam a solução protendida. O arquiteto tem que ter um conhecimento nítido das técnicas e
recursos e não considerar a protensão ou qualquer outra solução de engenharia como um recurso externo
ao seu projeto.

Aparece uma concepção de beleza que não se liga às formas, mas à expressão da técnica.A percepção da beleza depende do grau da
compreensão do comportamento estrutural e da

história da técnica
Interessante é trabalhar com as formas. E, quando se olhar para a seção de uma viga, compreender a sua
configuração e seu comportamento. Quem não estiver atento a essas informações não pode achar nada
bonito ou feio. É preciso reconhecer na peça da estrutura a sua história e respeitá-la. A história da técnica.

Finalmente ele esclarece que a protensão pode ser feita também em estruturas metálicas e em
superfícies curvas, exemplificando com obras de Pei e Niemeyer.

Paulo Mendes da Rocha, 1997 [15] Nessa entrevista Paulo Mendes da Rocha exaltava o real como a base para uma obra que se
quer nova.

O fundamento da escola de arquitetura é o departamento de história no sentido que foi dado nesta
faculdade à história crítica e à técnica, que dá amparo para você poder raciocinar, porque nós raciocinamos
com a técnica. É muito difícil você raciocinar com o impossível, é o engendramento do possível que
constitui a novidade. Aquilo que chamamos novidade é algo factível e altamente esperançoso e anima os
outros, é uma idéia de vida, de ânimo, de vida animada, vida ativa, e naturalmente para resolver os
problemas – nós estamos envolvidos com grandes problemas.
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Dentro dessa linha de valorização do real, ele nega o simbolismo como ponto de partida
para o projeto.

Simbolismo
A procura do simbolismo stricto sensu já é, na minha opinião, uma forma de degenerescência.

A constatação de transformações importantes no mundo atual não impede que ele recuse o
conceito de pós-modernidade.

O pós-moderno

A modernidade incompleta
Essa idéia de pós-moderno nunca me atraiu muito porque o pós, a palavra pós é uma palavra altamente,
eu tenho a impressão, podia-se dizer mesmo fascista como quem diz “Você não é nada, nós agora somos
pós”. Eu tenho a impressão que nunca editamos aquilo que podíamos chamar desejos de modernos, uma
visão de modernidade, de modernização, instrumentos de trabalho, etc. a ponto de estarmos num pós
qualquer coisa, e se os teóricos e críticos precisam dessas balizas, que se chame pós-moderno.

A idéia de pós-industrialização lhe interessa, por significar uma mudança real nas relações de
produção que exige a reformulação das idéias de classe do marxismo.

O pós-industrialA questão da industrialização e da pós-industrialização, essa sim, é muito interessante porque não se trata
provavelmente de pós coisa nenhuma, são andamentos da história do homem, ou seja, o proletariado
operário não existirá mais, nós tínhamos de dizer “felizmente”. Não queremos voltar à Inglaterra que
conhecemos, com as crianças trabalhando nas fábricas, etc. não vou repetir isso dentro de uma escola. Para
nós o proletariado hoje seria enquanto palavra e o que quer dizer, muito mais uma idéia de prestarmos
atenção na prole, o proletariado são nossos filhos, as futuras gerações são o proletariado, são a prole do
homem para dizermos “e agora, o que fazer?”.

Na fala seguinte, parece que a defesa da artificialidade do pensamento humanista já adquire as
conotações verificadas em outras poéticas contemporâneas, pela associação com a geologia e as
conquistas recentes da biologia.

Artificialidade e tectônicaVocê reproduz a natureza de um modo humano e aquilo que para você é melhor que a natureza. Isso se
dá no âmbito da biologia, no âmbito de todas as atividades humanas. Portanto o concreto pode-se dizer
que foi o cimento, pouco a pouco se desenvolvendo como uma forma artificial, humana de reproduzir a
cristalografia da conformação dos territórios, aquilo que era lama e argila vira rocha e granito, etc. Você mói
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a pedra, porque é muito interessante assim, nós voltarmos a considerar essa aplicação da geometria na
natureza: o talhe das pedras, a estereotomia das catedrais. Aquilo que era adverso à força da gravidade, a
pedra que cai. A pedra cai, mas se eu cortá-la com uma certa geometria eu posso realizar um arco ou uma
abóbada romana – e a consideração de tudo isso, essa história da tectônica é muito interessante no sentido
de você chegar agora a moer a pedra e tentar com o clínquer e o cimento, que eu não sei como é que foi
descoberto, talvez por experiências principalmente – não são coisas deduzidas em laboratório – e você
agora molda uma forma que é do ponto de vista humano útil e ao mesmo tempo um discurso sobre essa
possibilidade de transformação da natureza, sobre o desejo humano de realizações. Quanto a isso, o
ultimo museu do Oscar Niemeyer em Niterói é uma maravilha porque não se trata de ir lá dentro ver a
funcionalidade do museu ou não, mas é uma nova moldagem da pedra da Gávea.

Ele volta a responder sobre a especificidade cultural e parece defender a concepção da arte
como discurso fundador, para o Brasil e a América:

Arquiteturas européia e americana É indispensável à Europa rever o seu passado colonial, os seus erros, etc. Erros de ponto de vista – não se
trata de moralismo, erro técnico quanto à linguagem, formação da consciência e da linguagem, o discurso,
o que está afirmando e o que deveria afirmar, etc. Portanto, arquitetura no Brasil no nosso caso particular-
mente e na América de uma maneira geral tem uma importância no plano do conhecimento, um pouco
outra, para não dizer maior ou menor, a questão não é essa, é outra. As questões, em minha opinião
estariam em outro âmbito, não a que tem sido colocada sistematicamente...

A questão do efêmero/ imprevisibilidade/
o dilema da arquitetura Paulo Mendes desloca o interesse no efêmero – aquilo que dura pouco e passa – para a

imprevisibilidade – aquilo que está ainda em estado caótico e que cabe à arquitetura desenhar. Isto é:
desloca para o futuro o interesse no passado, numa visão mais otimista.

Quanto à questão do efêmero, eu queria dizer mais uma coisa. A idéia do efêmero também precisava ser
compreendida na arquitetura como algo que não é propriamente novidade, mas ultimamente tem surgido
com ênfase como uma reconsideração de coisas que há muito tempo já foram ditas...

Então a arquitetura organiza uma espacialidade que não é a espacialidade estrita, ritualística, de um passado,
vamos dizer ainda amargo. Entro aqui, saio ali, tenho que fazer isso aqui, você desenha a imprevisibilidade
da vida, ou seja, enquanto a idéia de imprevisibilidade parece caótica, a palavra desenho implica considerar
a racionalidade estrita e o emprego de técnicas, portanto, eis o dilema da arquitetura. É desenhar o
imprevisível, que é um pouco diferente de destruir todo dia o que se fez no dia anterior, compreende? Você
ampara essa imprevisibilidade desejável...
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Paulo Mendes da Rocha, 1998 [16]
Aqui aparece, além da concepção tectônico-poética, o conceito de oportunidade – que con-

sidero importante na sua arquitetura.

O conceito de oportunidade, para Mendes da Rocha, pode ser considerado como a dimen-
são sincrônica da linguagem da arquitetura, e o de tectônico, a dimensão anacrônica da mesma.

A oportunidade é que faz o seu discurso vivo, desprendido de tipologias formais. E o tectônico
garante a continuidade necessária a toda linguagem, a base para o nascimento do poético.

A arquitetura é uma invenção oportuna, mas tem
uma essência: o tectônico

O desenho espacial é uma narrativa inventivaNão há uma cartilha sobre arquitetura, ela é uma invenção oportuna. Mas é inventada no âmbito do que
já foi feito. O desenho espacial pode ser um conto, uma narrativa. Poderíamos dizer que já foram escritos
todos os livros, mas sempre somos surpreendidos por algo revelador... A arquitetura não é apenas
funcional, mas essencial. Sem o conhecimento das edificações e construções não seria possível transformar
pântanos e terrenos baldios em uma cidade. A idéia de arquitetura é eterna, mas o estado atual da arquite-
tura contemporânea está degenerado, algo terrível!

Paulo Mendes da Rocha, 2001 [17]
Mais uma vez ele parece querer desmitificar o aço, ou mesmo materiais novos, que muitas

vezes têm sido apontados como causadores de uma mudança na linguagem da arquitetura.

A arquitetura é um discurso de
reinterpretação da técnica

Em minha opinião a arquitetura é técnica, ela em si mesma é uma técnica. Isto não tem nada a ver com este
ou aquele material. A questão da técnica na arquitetura não é a oportunidade de se empregarem novos
materiais, mas o modo com que você arruma e organiza os recursos oportunos. Essa é a essência da técnica:
a arrumação, o emprego do conhecimento técnico, muitas vezes de forma singular.

(...) Se você vai fazer uma coisa nunca feita antes, como, digamos, a navegação – você agora vai a outro
planeta – naturalmente isso exigirá materiais e tecnologias muito novas, de metalurgia, ligas metálicas e
computação, etc. Mas no âmbito da arquitetura, ao contrário: a idéia, por exemplo, de uma cidade nova, ou
de solucionar questões que ainda estão pendentes e sonhamos fazer, como casa para todo mundo – tudo
isso praticamente não exige novas técnicas, mas o bom emprego das mesmas técnicas, bastante usuais. É
entender a arquitetura como um discurso, em que importante é o rearranjo das palavras, que podem ser as
mesmas de sempre. Na arquitetura, a técnica não são outros materiais, é outra técnica.



76

Poesia: o rearranjo dos materiais
Essa questão da técnica e da arquitetura você pode entender, numa analogia, como na literatura. As palavras
preexistem e são usadas no seu sentido habitual na linguagem corrente, mas podem ter, ou assumir os
valores que você quiser, conforme o discurso. E pode ainda atingir um valor especial no âmbito da
literatura e ainda mais na poesia. É raro você ver palavras novas, não há necessidade. Veja: a poesia não
precisa usar palavras novas, ela é feita com um outro arranjo das mesmas palavras – essa é que é a maravilha
da poesia. Talvez assim ela realize aquele que é o sonho das palavras, de dizer o indizível, dizer a última
ponta do nosso pensamento. Você poderia imaginar os materiais como as palavras, as palavras como
pedras. Você constrói o que quiser conforme dispõe as palavras. Portanto, conforme o modo como você
arruma as palavras, daquelas mesmas que já existiam você obtém um outro resultado e no caso da
literatura, cria um poema extraordinário.

Crítica ao assombro pela técnica e à estetização

A técnica escondida

Elogio da técnica como celebração da realização
dos desejos Essa idéia de tecnologias muito apropriadas pode assombrar, criando o desejo de empregar aqueles

materiais sem saber por que ou para quê, apenas com sentido estético, exibindo-se. Isso não tem cabimen-
to. Porque a idéia da arquitetura é, antes de tudo, a realização de disposições espaciais adequadas que podem
nem sequer ser evidentes. A técnica suprema da arquitetura e das cidades, onde ela incide, não aparece, pois
serve para realizar um resultado que está ligado à nossa vida, ao comportamento do dia-a-dia. Por exem-
plo, o atendimento de necessidades como o rebaixamento do lençol freático, águas de subsolo, empuxos,
comportamentos estruturais, esforços parasitas – combater ou prever tudo isso para realizar aquilo que no
fundo é uma janela que tranqüilamente abre uma vista para o mar. Portanto há certa confusão nessa
exibição de materiais e tecnologias inúteis, porque as técnicas essenciais são outras.

(...) Bem, você poderia ter dito que o interessante é fazê-las (as técnicas) aparecer: numa cidade como
Santos, com seus canais, aquilo tudo é território que foi drenado, projeto de Saturnino de Brito. Bem, esses
canais devem aparecer, são muito bonitos. Ali está o elogio da técnica, não é uma coisa vã. Mas essa
técnica deve estar intimamente relacionada com a festa da realização dos desejos, como é o caso de
uma região insalubre que precisa ser dragada, drenada, com seus cais, rios, armazéns, riquezas, trens. E é
bonito fazer isso aparecer, no fundo é a realização da essência da cidade.

Evitar o desastre Quando vista como uma técnica de arranjo do habitat humano, a arquitetura tem a função –
aparentemente sem importância – de evitar o desastre. Desastre significa – pelo dicionário Houaiss
– evento ou acontecimento que causa sofrimento e grande prejuízo (físico, material, emocional)...
Catástrofe.

A meu ver, o mais importante é evitar desastres. A arquitetura tem uma responsabilidade relacionada à
idéia, ao raciocínio da técnica, de evitar certas questões, nem tanto de fazer isso ou aquilo, mas de não fazer...
Evitar o desastre foi sempre muito importante.
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A fala de Paulo Mendes da Rocha é desconcertante porque quando se espera dele um
argumento poético, ele dá o argumento real e vice-versa. Às vezes parece que o poético é desde-
nhado, ou capturado nos tais momentos oportunos, como algo secundário, ou gratuito. Mas
gratuidade não deixa de ser uma característica da arte.

Sua arquitetura não é baseada na teoria, mas no pensamento. Ela quer ser a realização da
consciência do pensamento.

O pensamento, no projeto, captura as oportunidades que a técnica, o lugar e o programa
oferecem em dado momento.

A arquitetura é por isso, uma invenção oportuna – que, entretanto é inventada dentro do
conhecimento construtivo acumulado – da tectônica.

A invenção é necessária dentro da concepção da arte como um discurso dirigido para o
conhecimento, isto é, uma linguagem viva. Só a poesia reinventa a linguagem. A arquitetura é,
portanto, necessariamente um discurso poético.

Além disso, o discurso pressupõe interlocutores e temas oportunos.

Essa concepção da arquitetura serve também para dar uma resposta à complexa questão da
identidade cultural dos povos. Para ele, uma das diferenças entre a arquitetura americana – em
especial a brasileira – e a européia é o erotismo das primeiras, embora sejamos “os europeus aqui”.
A visão erótica – otimista – tem a ver com a da arquitetura como discurso poético, pois pressupõe
transformação, vida.

A identidade não é estática, é conseqüência de um processo de tomada de consciência da
especificidade da nossa condição de país novo.

A idéia de invenção oportuna – a obtenção da poesia a partir da valorização de dados reais
sobre disponibilidade de técnicas, restrições de programa, etc. – caracteriza uma concepção da
arquitetura fortemente ligada ao real. Paulo Mendes tem consciência de que esta ligação é a razão
da vivacidade que emana de sua arquitetura.

Aparentemente contraditória a essa vivacidade é a invenção a partir de negações:

O MUBE é um exemplo de dificuldades enfrentadas. Quando me foi dito que seria um museu para
escultura, independente de outras questões surgiu na minha mente que a parte de exposições ao ar livre
era muito importante. As grandes peças poderiam chegar a ser depositadas lá por imensas gruas, sem
dificuldade. Essa parte ao ar livre me criou o maior problema. Se eu faço um edifício qualquer, num
terreno confinado, só sobram três espaços, marcados quase com um estigma: quintal, jardim e recuo
lateral. A outra hipótese era fazer o pátio interno que lembrava o colonial, o horror do convento, coisa
escondida, eu não queria fazer um pátio interno. Então eu vou ficando no mato sem cachorro. Não e que
não saiba fazer as coisas, mas você vai criando situações e chega ao ponto que diz: fazer o que agora? Há

Paulo Mendes da Rocha_ Museu Brasileiro de Escultura – MUBE [1988]
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uma solução belíssima para esse tormento do ar livre, que é o teto-cobertura, seja do que for – porque o
espaço é belíssimo, delimitado magicamente, não precisa fazer cerca, grade. Lá de cima, ou se cai ou se fica
ali. E tinha outras questões advindas dessa solução, que quem tem experiência conhece: para chegar nesse
espaço interno é sempre complicado, Foi aí que vi o desnível do terreno e pensei em fazer o museu
subterrâneo e o espaço de exposição é todo o jardim, de set mil metros quadrados. Aí, pronto, está feito
o projeto. Uma idéia consistente como essa – depois do não faz isso, não faz aquilo – edita a solução.

A técnica é sempre real, no seu pensamento. Nunca é a representação de algo, a ao ser dela
mesma. Na maior parte das vezes, fica transfigurada pela poesia, mas às vezes é valorizada em si
mesma, quando fica escondida, como infra-estrutura das cidades e serve para evitar o desastre e
organizar o habitat humano.

Finalmente, a arquitetura como discurso garante a ela o diálogo e o posicionamento diante de
temas e questões colocadas por outros discursos, como o tema do efêmero – ao qual ele contrapõe
o da imprevisibilidade, como vimos e o do apagamento estrutural e tectônico, como veremos
confirmado nas obras.

Rafael Moneo - 1999 [18]
Moneo admite que não se escapa do espírito do tempo, mas, ao mesmo tempo, não acredita

em um determinismo formal.

Auto-conhecimento O Zeitgeist é de certo modo inevitável.

Eu diria que o que há é certa estrutura mental que é a mesma que nos acompanha ao assistirmos um filme
ou nos auxilia a entender uma moda. De um modo muito natural essa estrutura captura, aprisiona e
enquadra o que os arquitetos fazem. Eu diria que a arquitetura aprisiona aquilo que interessa às pessoas
fixando e testemunhando as idéias de uma sociedade num momento determinado. É possível que os
arquitetos tenham o privilégio de criar o cenário que permite às pessoas reconhecer-se a si mesmas.

Arbitrariedade necessária, contra o
determinismo formal e o reducionaismo Em toda a história da arquitetura os teóricos reivindicaram ou tentaram nos fazer crer que o que os

arquitetos construíam era apenas o inevitável. Acho que isso não é verdade. Não cabe explicar a arquitetura
pelo determinismo. De fato, você vai tomando certas decisões formais – arbitrárias – que são as que lhe
permitem avançar no processo de desenho e criar as orientações apropriadas para a construção.

Sou bastante consciente de que a forma não é inevitável, que há certa arbitrariedade no desenho que
paradoxalmente pode ficar oculta no resultado. Eu diria que essa zona de “arbitrariedade” em minha obra,
na obra de outros e na história da arquitetura deve ser um dos campos de investigação do teórico de nossos dias.
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A arbitrariedade da forma se dá no início do projeto. Como outros entrevistados, ele se
refere a esse fato como um paradoxo necessário no processo.

O paradoxo aparece também quando o processo é inverso, isto é, quando a partida se dá
com regras, que vão sendo quebradas no decorrer do projeto. O paradoxo parece ser visto positi-
vamente pelos arquitetos contemporâneos – o que pode ser explicado pelo abalo que vem sofren-
do o pensamento racionalista.

Estética e tecnologia
Alem disso, é contra o reducionismo, como, por exemplo, o que se expressa na adoção da

tecnologia como estética. Podemos entender a sua negação da idéia da tecnologia como estética
como uma crítica tanto aos arquitetos modernos – da tecnologia “pesada” – quanto aos contempo-
râneos – da tecnologia eletrônica.

Aqueles que exploram a tecnologia como uma questão ideológica ou estética estão freqüentemente tentan-
do evitar a responsabilidade que implica uma escolha deliberada da forma. Confundem fins com meios.
Sem dúvida a tecnologia me interessa, mas quando a serviço das intenções da arquitetura. O uso do
concreto na Catedral de Los Angeles, por exemplo, suscita questões tecnológicas de indubitável interesse
por si mesmas, mas não são tais questões que justificam seu uso.

Poderíamos perguntar-nos como alguém pode acreditar na existência de um espírito do
tempo e não ser determinista nem reducionista. É que a expressão “O Zeitgeist é de certo modo
inevitável” pode significar que embora seja inevitável uma tendência geral na percepção do mundo,
pode-se ainda, individualmente, dar uma contribuição à estética de uma época.

Teoria
Para Moneo, do mesmo modo como o conceito de Zeitgeist não pode dar conta do pluralismo

do pensamento contemporâneo, uma teoria hegemônica também não.

Parece, entretanto que o pluralismo não é algo que se cristaliza em poéticas isoladas, mas
tende a uma homogeneização, através do conhecimento que cada arquiteto tem da obra de seus
contemporâneos.

Ainda que não esteja na moda insistir nisso, quanto mais se percorra o caminho do conhecimento
arquitetônico, do conhecimento de como a arquitetura se produziu, melhor. Nessa convicção eu estou
relativamente isolado. A teoria permite falar da arquitetura dos outros. Não creio que haja uma teoria única
que forneça uma definição formal para todos os trabalhos que são feitos. Pelo contrário, parece-me que há
questões que são continuamente reformuladas ao longo da história. Por exemplo, a discussão quanto à
natureza da arquitetura pode ajudar a entender o que você faz, considerando o que significa tomar empres-
tado de outrem, ater-se a algum tipo ou considerar um contexto, o que é aceitar os limites estabelecidos

Rafael Moneo_ Catedral Nossa Senhora de Los Angeles – seção longitudinal [1996]
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pelo uso. A grandeza da arquitetura repousa em seu papel como testemunho de muitas realidades: naquilo
que eu chamo de sua “condição mediadora”.

De fato, aparecem várias referências a arquitetos e artistas, na entrevista, como Utzon, Kahn,
Richard Long, além de obras antigas, como as catedrais e mesquitas espanholas.

Conclui-se que para Moneo a teoria é plástica, formada continuamente pela troca entre as
poéticas pessoais atuais e as do passado.

Teoria e história A teoria apóia-se também no conhecimento de sua história. Isso é tão verdadeiro que ele
chega a afirmar que referir-se à história já é teorizar.

Eu diria que colocar o trabalho que se faz sob a perspectiva da história da arquitetura já é uma forma de
pensar teoricamente a arquitetura. Supõe também se perguntar quanto à natureza da arquitetura com
relação a outras atividades. Perguntar-se, em uma palavra, a que mundo se pertence.

Critérios formais
Entende-se, assim, o seu interesse em apreender as “estruturas formais” das obras de seus

contemporâneos e também as do passado.

O entrevistador lembrou, num momento, que Moneo ministra uma disciplina em Harvard,
que tem como metodologia a análise profunda da obra de arquitetos da atualidade, como a de
Alvaro Siza. Essa postura confirma a importância que dá às contribuições individuais ao Zeitgeist.

 Essa análise é chamada por ele de estrutural.

Digamos que isso implica tentar se acercar das intenções do arquiteto: por que fiz uma coisa ao invés de
outra. Mas, além da moda, da época, do estilo, há uma análise estrutural do que os arquitetos fazem. Esse
é um modo de se penetrar nos aspectos mais profundos da arquitetura, em suas entranhas, o que é o
mesmo que detectar o momento exato em que foi engendrada. Eu trato de me aproximar o mais que
posso do que eu entendo que tenha sido o olhar do arquiteto; a mim interessa mais isso do que tentar
elaborar marcos de referência histórica mais gerais. Tento encontrar aquilo que considero mais específico em
termos de arquitetura. Interessam-me os critérios que se usa para estabelecer a chegada à forma. Apesar das
tentativas recentes de se desembaraçar da responsabilidade pela forma, das assertivas que afirmam que a
forma está de algum modo congelada e é irrelevante, parece-me, no entanto, que a arquitetura estabelece
critérios formais que permitem a construção e são eles que me interessam. Pode ocorrer que se coloque a
ênfase na materialidade como fonte de significado ou que haja mais considerações abstratas. No final, cada
geração estuda seus próprios critérios para a forma. Aí reside a base teórica da obra de um arquiteto.
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Disciplinaridade e o valor da obra como
ponto de partida para a crítica

Seria difícil para um teórico da arquitetura falar de teoria sem pensar no que a arquitetura foi ao longo da
história. Respeito as tentativas de ligar a arquitetura a outros fenômenos, mas, enfim, desejo voltar aos
edifícios. Do mesmo modo, interessam-me menos os valores pessoais do crítico do que sua capacidade de
explicar a obra da qual está falando e as bases sobre as quais se fundamentam as coisas. Voltar a uma crítica
que não se esqueça da obrigação que tem para com a obra que toma como referência me parece algo
absolutamente necessário.

É uma maneira de ajudar as pessoas a desmembrar a construção da própria arquitetura. Parece-me que a
teoria deveria ajudar a entender como os outros constroem – em termos mentais, técnicos, de linguagem,
etc. O modo de pensar de nossa época está presente na arquitetura. A arquitetura – talvez mais do que
qualquer outra atividade humana -  tem a capacidade de transmitir o grande debate que a sociedade
mantém sobre o modo como são as coisas. Temos que tentar entender-nos e tentar entender os modos
pelos quais os desejos, anseios e idéias que aí estão se traduzem em arquitetura. Eles dão substância a uma
época e à arquitetura que se constrói nessa época.

Teoria como instrumento de
autoconhecimento

Complexidade

A forma não surge de maneira determinista e o processo de projeto é complexo:

É verdade que atualmente há projetos que concentram uma grande parte de sua energia na pele. Mas esse
não é o caso do Kursaal de San Sebastian. Como em tantas de minhas obras, o Kursaal responde a
pressões e intenções numerosas e diversas, tanto quanto ao seu exterior como quanto aos seus espaços
internos. Gostaria de evitar a simplificação mal entendida: para mim é muito difícil simplificar demais a
realidade. A complexidade está presente em todos os lugares e trato de responder a ela. Daí eu me sentir
alheio àqueles colegas que procuram reduzir os projetos a um único gesto. Durante o processo de desenho
há uma luta para reconciliar forças opostas e para elaborar intenções diversas, e alguma coisa disso reflete-
se no resultado.

Relação interior – exterior
O poético e a imaginação

Moneo justificou a consideração do entrevistador de ser muito introvertida a solução para
seu projeto do Auditório e Centro de Congressos Kursaal, em San Sebastián, contrapondo a rela-
ção exterior –interior buscada por ele e a de Mies van der Rohe:

Mas é que isso é bastante deliberado. As pessoas de San Sebastián têm o privilégio de poder desfrutar de

Rafael Moneo_ Kursaal San Sebastian [1990]
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todos esses maravilhosos arredores e dessa interação entre a cidade e a natureza. Eu queria oferecer-lhes
uma experiência muito diversa, algo que tivesse a ver com a umidade, o aquoso, a sensação de submergir
no mar. Desse modo, paradoxalmente, seria possível suscitar uma reflexão mais profunda sobre aqueles
excepcionais arredores, deixando só umas poucas e direcionadas vistas, marcadas por janelas relativamente
pequenas. É claro que os que estão fora do edifício podem desfrutar do mar e do horizonte nos terraços,
sem a limitação que o tempo impõe. O Kursaal não tem nada a ver com a intenção miesiana de estabelecer
uma continuidade total entre dentro e fora. Tem mais a ver com estimular a consciência do dentro e do fora
mediante estratégias arquitetônicas.

Nessa relação entre interior e exterior o exterior foi interiorizado através da representação de
um de seus elementos: a água. A relação tornou-se, assim, menos direta e mais imaginativa, ou
menos visual e mais tátil: “umidade, sensação de submergir no mar”.

Noutra passagem, quando ele justifica o uso do concreto aparente dentro e fora do edifício
permitindo a visão da parede na sua integridade, também está falando desse desejo de suscitar a
imaginação do que está ausente.

O concreto pode conter essa condição dupla dentro / fora, mostrando uma continuidade que faz com que
a parede seja a mesma dentro e fora do prédio, permitindo-nos ver e entender o edifício como um todo
homogêneo.

Rafael Moneo_ Kursaal San Sebastian [1990]

Relação com a paisagem
Perguntado, entretanto, se estava consciente das associações com coisas relacionadas ao mar,

no projeto para o Kursaal, ele diz que partiu da relação entre o edifício, a cidade e a paisagem
natural:

Sim, estava consciente dessas associações desde o princípio, mas também é certo que tais associações
evoluem e se desenvolvem ao longo do processo de desenho. De qualquer maneira, a origem desse projeto
está na resposta à cidade e à paisagem em grande escala. Uma vez que tomou corpo a idéia básica, surgiram
várias questões arquitetônicas.

O edifício como um acidente geográfico

A natureza como contexto
Durante o processo de desenho me dei conta de que o que devia ser feito nesse lugar era desligar-se das ruas
e edifícios existentes e, ao mesmo tempo, ficar atento à importância de certos elementos geográficos de San
Sebastián – por exemplo, o rio Urumea. Também queria reduzir o volume do edifício: os “cubos”
manifestam essa intenção de incluir no volume tanto espaço quanto fosse possível. No conjunto, esses
cubos e plataformas sugerem quase um acidente geográfico no território da cidade. De fato, estabelecem
um conjunto novo de coordenadas, nas quais o rio e a costa desempenham um papel fundamental.
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Aqui nós temos, mais uma vez, como em Herzog & de Meuron, o desejo de confundir o
natural e o artificial. O edifício quer ser um acidente geográfico. De fato, a sua presença impressio-
nante está na escala das montanhas e do mar. É uma monumentalidade que, assim, torna-se relativa.

Referência histórica e eventoAs escadas do vestíbulo principal, por exemplo, podem ser entendidas como uma seqüência barroca –
quase como uma escada romana – que celebra o evento social: o público espectador se converte no próprio
protagonista na entrada do teatro ou da sala de concertos.

A importância do detalhe para a
eficiência das metáforasDesde o princípio minha intenção foi manter a integridade formal dos “cubos”. Sempre se pensou num

vidro de certa espessura, e também era evidente que seria necessário um sistema estrutural com suportes de
certa dimensão. Com uma superfície de vidro no interior e no exterior, duas paredes. Com o tempo
percebemos que as peças de vidro não iam dar a idéia de uma parede translúcida, mas sim de uma parede-
cortina mais corpórea do que as habituais. Então surgiu a imagem das “escamas”, que davam a sensação
de uma vibração à parede-cortina e intensificavam a dinâmica dos “cubos”. A todo o momento procurei
materiais capazes de conviver com o oceano.

O usoQuanto ao uso, podemos destacar o desejo de valorizar o “espírito” particular de cada
espaço, o gosto pela vitalidade do uso misto e o caráter teatral do edifício, que estimula a sociabili-
dade do espaço.

O espírito de
um eventoMas há outra questão sobre a qual eu gostaria de falar e que tem a ver com o quase contemporâneo

Auditório de Barcelona. Tanto no Auditório quanto no Kursaal, cada sala tem seu próprio vestíbulo
individual. A esse respeito, discordo da solução de Aalto de um espaço de vestíbulo compartilhado por
duas grandes salas – por exemplo, no Palácio de Congressos e Sala de Concertos de Helsinki.

Vitalidade do
uso mistoNo início, na fase do concurso, deveria ser exclusivamente um auditório, mas com o tempo converteu-se

numa construção de uso múltiplo complexa, capaz de abrigar funções muito diferentes: teatro, ópera,
concertos, festivais de cinema, etc. Eu gosto desse aspecto vital que o multiuso proporciona. No Kursaal
reúnem-se hoje salas de convenções, salões para banquetes, um restaurante, uma galeria de arte, lojas,
estacionamentos, etc.

Rafael Moneo_ Auditório de Música
de Barcelona - planta térreo [1988]
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Caráter teatral do edifício / sociabilidade No Kursaal a intenção é que as escadas que estabelecem a continuidade entre os diferentes níveis transfor-
mem os espectadores em protagonistas. A mim interessa estimular a sociabilidade do espaço e creio que
isso ocorre tanto num quanto noutro edifício.

Espaços intersticiais Como outros entrevistados, Moneo fala em espaços intersticiais:

Uma vez que tomou corpo a idéia básica, surgiram várias questões arquitetônicas. Uma delas
tinha a ver com a manipulação dos espaços dentro dos cubos. O que começou como um gesto
aparentemente simples fez-se mais complexo e assim, quando se deslocou um pouco a sala do
auditório no vazio definido pelo cubo, gerou-se toda uma gama de espaços intersticiais.

O tectônico
O edifício pode ou não contar a história da sua construção:

Isso é verdade. O Auditório é um edifício muito mais didático que o Kursaal, que nunca te conta como foi
construído!

A estrutura como gramática da construção
O Auditório é um grande esqueleto de concreto. Usa a estrutura para estabelecer a circulação, mas também
para articular uma gramática básica de construção. Funciona com vazios, sólidos, camadas, planos e,
certamente, com geometrias.

Especificidade da arquitetura
Cada vez mais pessoas estão tentando ignorar aquilo que pode ser específico para a arquitetura, para se
apropriar de mundos exteriores. Mas me parece que quanto mais você se aproxima da especificidade
arquitetônica, melhor.

A arquitetura do fazer É uma maneira de ajudar as pessoas a desmembrarem a construção da própria arquitetura. Parece-me que
a teoria deveria ajudar a entender como os outros constroem – em termos mentais, técnicos, de linguagem,
etc. O modo de pensar de nossa época está presente na arquitetura. A arquitetura, talvez mais do que
qualquer outra atividade humana tem a capacidade de transmitir o grande debate que a sociedade mantém
quanto ao modo como são as coisas. Temos que tentar entender a nós mesmos e tentar entender os
modos nos quais esses desejos, anseios e idéias que aí estão se traduzem em arquitetura. Eles dão
substância a uma época e à arquitetura que se constrói nessa época.
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Rem Koolhaas – 1996 [19]Nessa entrevista, Koolhaas apresenta aspectos negativos da condição da arquitetura e do
urbanismo hoje e, vagamente, no final, do sistema capitalista como um todo, usando a expressão
decadência do sistema. Entretanto, essas constatações não provocam nele uma atitude pessimista.

Importância da poéticaEle defende a realização de um esforço de compreensão e interpretação da perda progressi-
va do poder dos arquitetos no processo de construção das cidades, no ocidente. Acredita que uma
das razões dessa perda é o fato de o urbanismo dos últimos 20 anos ter sido muito teórico e pouco
político, negligenciando a interface com outras disciplinas.

Em termos de colaborações frutíferas, há uma grande diferença entre a arquitetura e o urbanismo. É muito
excitante para os arquitetos trabalhar com os engenheiros. Mas para esse tipo de pesquisa urbana, estou
interessado em criar conexões com políticos, especialistas em finanças, sociólogos. Ou, para colocar de
outra forma, nos últimos vinte anos de prática urbanística, quando a teoria foi grandemente influente, as
interfaces eram quase sistematicamente negligenciadas. Tornamo-nos sofisticados no plano da teoria e
retardados no plano da política. Isso, claro, generalizando. Mas eu pretendo enfocar o assunto da política.

Engajamento no presente e no real
Naquele momento ele estava ministrando um curso em Harvard que consistia no estudo do

processo de urbanização recente de cidades asiáticas. Respondia sobre a razão daquela escolha.

Esta pesquisa foi inspirada pela observação de que os profissionais tradicionalmente importantes para a
definição da forma do ambiente físico – desenho urbano, arquitetura e arquitetura da paisagem – de
alguma maneira perderam seu caminho, tornaram-se menos influentes comparados com épocas passadas,
quando cidades eram planejadas e a arquitetura expressava as estruturas formais e hierárquicas da socieda-
de. Hoje eles enfocam a cidade contemporânea em termos de uma ordem perdida e do seu próprio poder
perdido. E além de reclamar essa perda, estão investindo pouca energia para documentar, compreender e
interpretar as conseqüências dessa perda e para verificar se pode haver, nessa nova condição, aspectos
positivos. Assim, a idéia principal do Harvard Project é não só tentar avaliar a profundidade do que eles
perderam, mas também verificar o que ganharam. Eu estou, em outras palavras, firmemente engajado no
presente, observando como as coisas são e não como deveriam ser. Assim, a resposta é simples: porque
hoje as cidades asiáticas estão mudando mais rapidamente que as cidades de qualquer outro lugar. A Ásia
é como um laboratório para esse trabalho – embora eu espere que nossa pesquisa tenha ressonâncias na
América e na Europa.

Retorno aos ideaisA partir da constatação da cobrança, na Ásia, de uma postura idealista nos projetos, ele se
pergunta se o abandono dos ideais pelos arquitetos não foi apressado.

De fato, uma das coisas fascinantes em trabalhar globalmente tem a ver com essa questão dos ideais. Na
Europa, se você fala em ideais, você é alvo de risos; é fora de moda. Na Europa, você é considerado
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provinciano. Mas, no Japão, os ideais são levados muito a sério. Na Coréia, eles têm uma obrigação.
Descobrimos, trabalhando lá, que éramos solicitados a articular nossos ideais, a explicar como nossa
intervenção poderia melhorar a vida da cidade. Essa é uma das coisas mais interessantes que acontecem, ao
trabalhar na Ásia: nós, arquitetos, somos obrigados a levar em conta nossos ideais.

Especificidade cultural
A globalização econômica tem suscitado a questão da identidade cultural – da possibilidade

de sua perda, da necessidade de resistência a essa perda ou de exploração dos aspectos positivos da
nova condição. Herzog e de Meuron, por exemplo, acreditam que as diferenças de graus tecnológicos
dos lugares por si só provocam soluções diversificadas nos projetos. O entrevistador perguntou a
Koolhaas como saber se determinadas formas ou idéias funcionarão em lugares com culturas tão
diferentes e ele respondeu.

Mas eu nunca desenhei uma nova cidade na Ásia. Na realidade, nunca participei em um projeto de grande
escala na Ásia. O OMA projetou uma pequena casa no Japão e estamos trabalhando agora no projeto de
um pequeno edifício no centro de Seoul, com um programa cultural. Assim, muitos de nossos escritos e
pesquisas são explorações das condições que percebemos que teremos de enfrentar, condições iminentes
em nossa vida profissional... Nosso trabalho nunca se cristalizou a ponto de podermos responder a essa
questão diretamente. Nós sempre consideramos o caso específico...

Rem Koolhaas – 1996 [20]
Crítica ao modelo americano adotado para a

arquitetura em Shanghai Na Ásia, as condições são agora semelhantes à experiência que tivemos nos anos 80: uma sensação de
identidade emergente. Há uma quantidade imensa de investimentos: súbita riqueza devida a uma espécie
de febre comercial... Podem-se ver os resultados em Shanghai. Em termos de presença física, essa paixão
construtiva reproduz, sobretudo, os modelos americanos, como se  a “tipologia” final do século vinte
fosse o arranha-céu, independentemente de se estar num campo de arroz ou em plena metrópole.

A demografia como fonte de inspiração e a
necessidade de ampliar as questões arquitetônicas

Mas existe um modelo de planejamento muito mais interessante, que remonta aos anos 60 – quando os
metabolistas descobriram a demografia como fonte de inspiração – para aquele momento em que ficou
claro que o meio rural dos países asiáticos sofreria mudanças tão drásticas que a pura velocidade e os
números imporiam um novo conceito de cidade. Na Europa também havia pessoas como Doxiadis, que
com certa clarividência se deram conta disso. Existe a consciência desse problema há trinta anos e, entretan-
to ele não foi levado em conta, por causa da fascinação que sentimos pelos problemas estritamente
arquitetônicos.
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Crítica ao pós-moderno

Por uma redefinição qualitativa da vida
urbana a partir do quantitativo

O pós-modernismo é na realidade um hiato onde os valores “eternos” da arquitetura foram considerados
mais críticos que o problema da demografia... O que se conclui hoje, observando todos os lugares da Ásia
a partir do desenvolvimento espetacular da China é que por trás das suas utopias quantitativas havia a idéia
da necessidade de redefinição qualitativa da vida urbana. Por isso lá aparecem novas ambições que tomam
a forma de “museus” e “espaços públicos”, isto é, “signos” clássicos de qualidade.

Necessidade de invenção de programas,
tipos, modelos urbanos, teoria

Acredito que esse é o ponto em que o pós-modernismo foi mais destrutivo: desde que o tema da
quantidade se marginalizou, deixou de estar na moda, perdeu seu atrativo. Praticamente não houve quase
nenhum desenvolvimento na investigação de novos programas, tipos, modelos urbanos, teoria... Como
não “inventamos” nada que respondesse à urgência demográfica, estamos condenados agora a uma
reciclagem constante: torres, “arte”, modelos urbanos articulados... A paralisação da invenção deixou
enormes vazios em culturas que eram receptivas à antecipação e acolhimento de soluções radicais, motiva-
das pelo desejo de experimentação.

Acredito que esses temas são muito interessantes para se trabalhar, paralelamente à mais evidente e
sedutora explosão de arranha-céus... O meu interesse em voltar a ensinar em Harvard é para analisar e
interpretar todos esses fenômenos, não só profissionalmente, como arquiteto, mas também de um
ponto de vista mais intelectual, como uma pesquisa propriamente dita.

O entrevistador observou que o processo do trabalho profissional de Koolhaas parece se-
melhante ao do sistema profissional americano que ele chama de esquizofrênico, por dividir radical-
mente a pesquisa feita no âmbito acadêmico e a prática, condicionada de maneira muito restrita legal
e financeiramente, o que não permite avanços qualitativos na produção. Koolhaas respondeu:

Não, isso está mais relacionado com o tipo de “trabalho” que o arquiteto faz. Seu trabalho pode ser tão
absorvente,  tão pouco sofisticado, tão primitivo em suas condições quase inumanas, que ele precisa de um
campo paralelo para sustentá-la e manter sua frescura. Comecei a escrever S,M,L,XL, principalmente para
ter outra vida... Minha relação com a Universidade não acontece para proporcionar-me uma segurança
econômica, mas para construir uma base que me permita abster-me de um trabalho mais “comercial”:...
Recusamos os projetos para vinte cidades na China... Mesmo achando-os fascinantes... Não acredito no
processo que está acontecendo na China. É muito destrutivo, do qual acredito que eles se arrependerão. Ao
contrário, a Universidade nos permite desenvolver uma pesquisa sem as distorções dos interesses comer-
ciais – que a arquitetura traz consigo de maneira inevitável – uma pesquisa que nos obriga a “fazer algo”.
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Os asiáticos estão ficando muito ricos, ou muito bem sucedidos, ou têm se organizado muito bem.
Alguns só querem ficar mais ricos, outros querem fazer alguma coisa com os novos meios que têm à
disposição, alguns são autênticos visionários... Talvez a invenção da Ásia esteja em condições semelhantes
à da Europa nos anos 80: como articular todas essas conquistas no entorno construído e como capturar,
num nível sofisticado, o que é criativo na Ásia?

 A invenção da Ásia

A antropofagia dos asiáticos Sobre se essa invenção da Ásia – como a da Europa – é mais uma espécie de interpretação
das condições existentes do que uma criação ex novo:

Tem a ver claramente com uma interpretação: por exemplo, se falamos de Singapura, à primeira vista parece
uma cidade em ótima forma: interessante, exótica, onde se construiu um número enorme de moradias,
mas completamente ocidentalizada – em outras palavras, uma banalização absoluta. Mas há mais: o que se
torna fascinante é que essa arquitetura – que em outras condições consideraríamos cópia degenerada do
mundo ocidental – ali foi, na realidade, interpretada e concebida pelos arquitetos locais como arquitetura
asiática. Descobri que há uma influência dos metabolistas...

Especificidade asiática O que é asiático aqui é a complexidade dos programas, as misturas, as densidades, que ultrapassam em
muito nossos sonhos europeus mais selvagens. Por exemplo, o átrio, que aqui se degrada, adquire em
alguns edifícios de Singapura autêntico potencial como espaço público. Comprar é uma atividade que aqui
é decadente, um signo de uma sociedade que está se estagnando. Mas na Ásia, comprar é na realidade uma
das atividades públicas mais respeitáveis historicamente. Há muitas razões para entender essa forma de
atividade pública como uma condição especificamente asiática.

A importância da interpretação
(conceituação) para o projeto A pergunta era “se essas leituras alcançam realmente um valor instrumental para a produção

real da arquitetura ou do urbanismo”. Se ele não acreditava “que o conjunto de técnicas que usamos
para a produção é, no final, mais decisivo que a re-descrição dos fatos”.

Talvez para outros, não necessariamente para nós (o OMA). Para mim a interpretação é o detonador tanto
de novas formas de instrumentalidade, como de novos conteúdos. Há uma interessante diferença de fase
entre o que você pode fazer em termos puramente intelectuais e o que pode fazer como arquiteto. A
diferença essencial é que o arquiteto pode apenas “pensar” somente em forma de nova e maior quantidade
de arquitetura. Não importa quão inteligente ele (ou ela) possa ser, a obrigação de ser operativo confere ao
produto uma irrelevância essencial. A Ásia provoca uma avidez quase obscena de construir, da qual quero
ser capaz de manter certa distância. Logo começaremos um trabalho para uma Fábrica do Futuro em
Singapura. Estamos tentando ainda definir o que isso significa, e isso nos permite pensar em outro nível.
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Crítica à obsessão pelo contexto e a história
É evidente que as ambições atuais de uma nova identidade asiática nem sempre se realizam de forma
apropriada. Caricaturando, variam entre a adoção de formas ocidentais completamente obsoletas de espa-
ços Públicos, arte Pública, vida Pública... com P maiúsculo, e o apelo a um vocabulário quase extinto de
emblemas asiáticos, ressuscitado numa escala enorme, com semelhante efeito demolidor. Se você multi-
plica morte por morte, não consegue vida. Em relação a isso, vejo pouca diferença entre o nível de
ansiedade na Europa e na Ásia. Há a mesma obsessão em encontrar os traços que possam gerar a presença
do contexto e da história apesar dos novos começos e a recusa a indicar a direção dos novos desenvolvi-
mentos... No fundo, acho que essa busca das expressões vernáculas explícitas e de elementos históricos é
tão kitsch no Oriente quanto no Ocidente. As referências ao contexto e à história nunca são suficientemente
plausíveis ou autênticas. É aí que podemos contribuir como arquitetos europeus, porque acabamos de
passar por uma fase semelhante e podemos testemunhar o enorme fiasco em que se converteu.

Signos de autenticidadeÉ muito interessante descobrir o que hoje é autêntico na Ásia. Essa é a razão da minha obsessão por olhar
para a arquitetura que é feita ali nos últimos trinta anos, por encontrar os signos de uma autenticidade
asiática. Se se eleva algo sobre pilotis na Europa, consegue-se um vazio. Em Singapura qualquer coisa que
se eleve do solo enche-se o espaço imediatamente com formas de vida pública, uma espécie de invasão
múltipla de “chinesidade”...   É o modelo asiático de atividade pública formalmente indefinido, que pode
infiltrar-se em qualquer lugar.

A diversidade da cidade asiáticaNa Indonésia havia pessoas que carregavam fogo e carne equilibrados sobre os ombros e circulavam pela
cidade montando restaurantes instantâneos em qualquer lugar. Isso também ocorre em Singapura e pode
coexistir ali com as casas corbusierianas. A beleza desses processos está na simultaneidade das etapas
históricas... É claro que é um modelo completamente diferente da metrópole que construímos no Ociden-
te, onde sempre há uma homogeneidade globalizadora. Na Ásia a beleza está na simultaneidade do
tempo. Em Kuala Lumpur o que é particularmente asiático é a falta de ansiedade sobre a coexistência de
elementos completamente diferentes, em relações claramente definidas, unificadas pela “paisagem”.

Globalização e especificidadeResisto à idéia de que a globalização leva à homogeneização. O mesmo processo de modernização leva em
cada lugar a resultados diferentes, novas especificidades, novas singularidades. Se se escava a terra, ela nunca
estará completamente limpa, porque há uma história prévia: pessoas que em algum momento viveram ali,
que viverão no futuro, as novas comunidades que trarão singularidades... a ironia é que a obsessão com a
história e a especificidade converteram-se em um obstáculo para o reconhecimento dessas novas realidades.

Ilustração da exploração da iconografia
asiática num projeto

Há um campo de manipulação incrivelmente interessante que é o dos motivos iconográficos asiáticos. Nas
Casas de Fukuoka, por exemplo, trabalhamos abertamente com essas semânticas, utilizando o kitsch
japonês da pior espécie. Usamos concreto moldado como se tratasse de um muro perimetral de um castelo

Rem Koolhaas/ OMA_ Nexus Houses [Fukuoka, 1991]
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japonês, como um “embasamento” que estivesse levitando. Esse foi o tema fundamental do nosso
edifício... Por que ignorar que a Ásia é um campo onde existe a mais incrível riqueza de trocas semânticas?

A força dos precedentes culturais e da semântica
Koolhaas nega a contradição entre levar em conta a semântica cultural e os precedentes

culturais e o interesse na demografia e o crescimento da infraestrutura como formas de autenticida-
de. Para ele, esses precedentes estão sempre vivos, presentes, isto é, não estão no passado. O proble-
ma é que não acreditamos na autenticidade do presente.

O que digo é que, principalmente ao ignorá-los (os precedentes culturais) e de maneira inevitável, eles
contaminam o novo, dão cor ao que era neutro, insistem no seu valor. Não há novidade numa forma pura,
por isso o tema não existe na realidade.

Exemplifica a inevitabilidade da contaminação da forma nova, aparentemente pura, pelos
hábitos culturais, ou pela semântica:

Singapura era uma ilha com uma colina no centro e agora é uma alargada extensão de terra: cortaram a colina
e jogaram a terra ao redor da ilha, ganhando terreno do mar. Importaram diretamente o Randstad
Holandês como conceito de planejamento territorial da ilha. Construíram áreas enormes de casas seguindo
os modelos ocidentais mais modernos. E, entretanto vê-se agora que todo o terreno que se supunha
neutro, já está completamente habitado. Quando entramos vemos a iluminação fluorescente, as platafor-
mas cheias de restaurantes, as lavanderias... É como se a cidade antiga tivesse sobrevivido e tivesse se
assentado exatamente da mesma velha maneira nesses novos territórios... O inerte nunca consegue supe-
rar a semântica

A autenticidade do presente
Para dizer de uma forma simples, a necessidade de ter motivos tradicionais tanto no Japão, como ocidente
– inclusive nos círculos neo-modernos mais sofisticados – de ampliar e fazer ressoar os traços de uma
ocupação do passado, mostram a mesma incapacidade de ler como autêntica a construção atual. Ambas são
muletas, reforços ou um certificado de uma autenticidade passada, que parece necessária porque o que quer
que construamos, nunca vemos como autêntico. Estamos nos tornando cegos a um enorme domínio do
autêntico que se desenrola diante de nossos olhos e que simplesmente por não ter nenhuma referência
explícita, torna-se inacessível.

Portanto, a essência não se explicita; precisa ser revelada. E conceituação do projeto é a
tentativa de explicitação do ser – de uma cidade, de um tipo de edifício, um programa, uma
semântica, etc.
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Rem Koolhaas – 1998 [21]
Sobre a teoriaRem Koolhaas duvida da idéia de uma teoria da arquitetura, nem mesmo uma teoria pessoal,

se ela for imutável. Ele acredita em idéias, preocupações, sempre relacionadas com o presente, visto
de maneira ampla, incluindo as relações de produção da arquitetura.

Penso que os textos são um território paralelo que, às vezes, influencia o trabalho. Mas não diria que se trata
de uma conexão linear nem muito menos sistemática. Nosso trabalho nunca ilustra o texto. Mas, às vezes,
ajuda-nos a entender as condições nas quais trabalhamos... Tenho grandes dúvidas sobre a idéia de que
possa haver uma teoria da arquitetura. Podemos apenas ajustar uma série de preocupações relacionadas a
condições sempre mutáveis.

Assim, para mim, o teórico permanece no nível de uma investigação sobre como a arquitetura pode
adaptar-se para atuar nas condições presentes – nos termos mais amplos possíveis – e como essas condi-
ções presentes podem ser usadas contra alguns dos vestígios reacionários que permanecem na medula da
arquitetura.

Sua fala não condiz com a fama de arquiteto que trabalha a favor do sistema. Se ele estiver
sendo sincero, a fama pode advir do fato de ele trabalhar, não a favor, mas dentro do sistema.
Quando ele explica a metáfora do surfista sobre as ondas, que usou um dia para definir o perfil do
seu escritório, podemos compreender sua posição:

Sempre me decepcionou a forma como as pessoas interpretaram essa metáfora, ao pensar que a posição do
surfista supõe uma relação oportunista entre as pessoas e as situações. Como se não se pudesse ser uma
posição consistente e crítica. A metáfora do surfista sobre as ondas nunca pretendeu ser a descrição de uma
rendição total. Não implica impotência, mas sim um alto grau de consciência da dependência de dois
sistemas: de um lado, o mar, com todas as suas forças – que não pode ser controlado – e, de outro, o
surfista que, através de sua competência e habilidades, enfrenta-se com ele para traçar seu próprio caminho,
usá-lo de maneira determinada. A idéia é que o surfista melhora, à medida que entende o mar em toda a
sua complexidade.

Do mesmo modo, a descrença na teoria parece não condizer com a influência que teve o seu
livro Delirious New York, de 1978, que ele chamou de manifesto retroativo, em que criou o conceito
de cultura da congestão, que nos ajudou a observar e valorizar aspectos da metrópole contemporânea,
como a alta densidade, que hoje é vista como positiva, dentro da idéia de sustentabilidade das
grandes cidades.

Sempre me pareceu muito difícil defender a formulação de manifestos, talvez por razões históricas: esse
século caracteriza-se pelo fracasso sistemático de cada um deles. Mas, para contestar, sempre gostei de
apoiar a tese do manifesto quando associado a condições existentes. Assim, o retroativo é importante para
conseguir evidência. Mas, claro, trata-se de um processo que opera em ambos sentidos: por um lado, as
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condições existentes proporcionam evidência irrefutável para a elaboração de um manifesto e, por outro,
através das palavras, um manifesto muda completamente a leitura das condições existentes. Delirious New
York só perseguia o primeiro e a reação a ele fez-me tomar consciência do segundo.

Relação entre análise e produção A palavra retroativo remete a outra, também usada por ele: diagnóstico.

A principal diferença entre o trabalho de arquitetura e o texto é que o texto eu faço sozinho e o trabalho,
faço-o coletivamente. Isso significa que também posso utilizar o texto contra o trabalho. Para mim,
sempre houve um lapso entre os resultados do diagnóstico e do prognóstico. O diagnóstico é importante
porque nos dá a descrição geral do campo de intervenção e, como tal, uma compreensão muito maior. Para
mim, o diagnóstico nunca foi um ponto final, mas uma operação paralela à criação. É a definição de uma
nova condição, de forma tal que desencadeia a produção do próximo projeto. Essa é uma habilidade que
temos, que se conecta com a idéia surrealista de que existe uma relação entre análise e produção.

O potecial da globalização
Koolhaas estava interessado na mudança na percepção das pessoas, ao viverem num mundo

globalizado e dominado pela imagem, como outros arquitetos entrevistados, cujas poéticas são
mais ou menos orientadas por essa mudança. Ele quer saber do potencial da globalização para a
prática da arquitetura.

Acredito que, de alguma maneira, estamos condenados a investigar tudo o que acontece em nosso tempo.
Eu diria que o meu trabalho – analisando-o retrospectivamente – é uma investigação do potencial da
globalização. Não é um trabalho antropológico, ingênuo, que observa como as pessoas fazem as coisas,
mas uma investigação do processo de modernização – o qual quase alcançou uma condição global – e sua
implicações na arquitetura, isto é, como ele define, em cada nível, o potencial e a prática da arquitetura.

A importância do trabalho em grupo para a
desmitificação da arquitetura Havia de nossa parte (arquitetos do OMA) uma aversão pela autoria individual, pela mistificação da

arquitetura. O objetivo principal do grupo sempre foi abordar o tema crítico oculto em cada trabalho de
arquitetura, isto é, redefinir ou, pelo menos, tocar no cerne do problema. Isso requer uma tática e é
exatamente aí que o trabalho em grupo é importante. Só através do grupo pode-se manter uma situação
de suspensão do juízo. O grupo também é, até certo ponto, uma terapia contra a reação quase instintiva de
decidir-se por uma solução em particular, de maneira imediata.

O colapso do cartesianismo no século XX
Acredito que, se há uma coisa que esse século demonstrou, é o colapso do cartesianismo... Creio que surgiu
uma nova condição, de ser cartesiano e anticartesiano ao mesmo tempo. E os resultados são, até agora,
claramente anticartesianos.
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A irredutibilidade do projetoÀs vezes existe uma maneira incrivelmente direta de fazer as coisas e às vezes é mais complicado. Assim,
nunca fica muito claro qual é o processo. A casa que terminamos agora em Bordeaux, por exemplo, é
simplesmente uma resposta flagrante, linear e direta, a uma pessoa deficiente fisicamente, que queria uma
casa em vários níveis e precisava de meios mecânicos para deslocar-se entre eles. Quando o projeto come-
çou, parecia que se desenvolveria de um modo mais linear do que realmente aconteceu. Sempre existe outra
versão – mais misteriosa –  do processo e é isso, exatamente, o que nos interessa.

A forma

A dialética entre as circunstâncias e o projetoKoolhaas admite o descrédito da forma no discurso atual da arquitetura e, apesar disso, não
a descarta. A forma ainda é para ele uma questão aberta e instigante.

Acredito que a questão da forma está desde o começo extremamente presente no nosso trabalho e que
nunca tentamos suprimi-la ou evitamos encará-la. Mas sempre evitamos inscrever nosso trabalho no
discurso da forma, que é a maneira antiga, completamente desacreditada e que, paradoxalmente, na maneira
nova, ainda reclama o status de liderança. Em algumas situações, nosso trabalho é muito explícito em
termos de forma e em outras, muito reticente e vaga. É possível que exista uma situação dialética entre as
circunstâncias e o projeto: em certos casos, o programa é tão vago que se torna interessante confrontá-lo
com a primeira forma que aparece e, em outras, o programa é tão forte que parece interessante responder
vagamente. A forma não é, para mim, um motivo de medo ou resistência, mas de interrogação.

Concluindo, poderíamos dizer que entre os entrevistados Koolhaas é um dos arquitetos mais
materialistas. Primeiro, porque para ele existe um diálogo entre a produção da cultura e as relações
econômico-sociais. Depois, a teoria não é idealizada, mas baseada na análise e no diagnóstico das
condições da realidade. Além disso, ele sugere a necessidade de uma desmitificação da arquitetura.

Rem Koolhaas/ OMA_ Casa em Bordeaux [1994]

Richard Rogers – 1993 e 1995 [22]

SustentabilidadeO trabalho de Rogers tem sido orientado pela idéia da sustentabilidade, o que fica muito
evidente nas últimas obras.

Um dos desafios mais importantes da arquitetura atual é responder à consciência da revolução verde. A
noção fundamental da sustentabilidade é que o desenvolvimento tem que levar em conta os efeitos
futuros do que fazemos hoje. Até agora vimos fracassando dramaticamente em considerar os efeitos em
longo prazo do que fazemos no presente. Em geral privilegiamos o planejamento em curto prazo, quer
dizer, um planejamento orientado para o mercado; o lucro máximo no menor tempo possível. Temos de
buscar formas de conter a predominância do princípio do homem sobre a natureza, de modo que o
artificial possa operar em conjunto com o natural. Isso, indubitavelmente, terá um efeito na arquitetura.
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A arquitetura é celebração (também) da tecnologia

O gosto pelo tectônico Rogers não nega o gosto pela tecnologia da arquitetura, que envolve a estrutura e a construção
– isto é, o tectônico. Entretanto, não considera que use explicitamente uma linguagem estrutural e sim
uma mais próxima da linguagem de componentes industrializados.

A arquitetura gravita ao redor da celebração. Deve-se ter sempre algo para celebrar, e, de fato, a tecnologia é
parte dessa celebração. A Revolução Industrial nos legou uma nova tecnologia – um avanço enorme – e
tendemos a glorificá-la...Sempre me fascinaram os edifícios da engenharia britânica do século XIX, o Palácio
de Cristal de Paxton, as estações ferroviárias, as estufas, as grandes gruas. Em minha opinião eram muito
mais interessantes que a guerra de estilos na qual embarcaram os arquitetos britânicos da mesma época. A
estrutura sempre fascinou os arquitetos. De fato, não temos que mostrar a estrutura; fazemos isso simples-
mente porque gostamos. Obtemos certo prazer da idéia da construção. Por isso, a conexão entre engenharia
e arquitetura é muito forte. De alguma forma considero-me parte dessa tradição, mas eu não diria que tento
usar explicitamente uma linguagem estrutural. Entretanto, parece-me bastante racional usar componentes
industrializados. Em nossas primeiras obras usamos vigas, colunas e painéis metálicos padronizados que
podiam ser montados na obra – a Casa Eames foi uma forte referência. Estávamos tremendamente interes-
sados no tema da pré-fabricação e isso sem dúvida forneceu um rumo para nosso trabalho.

A perda da importância da função

A flexibilidade pressupõe a valorização da estrutura
A idéia de flexibilidade não pressupõe mudanças de uso em curto prazo, mas sim mudanças

e até mesmo o desaparecimento de instituições. Ele associa essa idéia à de sustentabilidade: é preciso
economizar energias: “Destruir edifícios é um desastre ecológico”.

A função de um edifício tornou-se cada vez menos importante. Na atualidade, os edifícios mudam o
tempo todo: construímos depósitos e os transformamos em apartamentos, construímos apartamentos
e os transformamos em escritórios. Creio que os edifícios deveriam ter uma vida a mais longa possível.
Demolir edifícios é um desastre ecológico tanto em termos de energia e materiais quanto do tecido urbano.
Mas se planejamos estender a vida útil dos edifícios, temos que aceitar que as instituições dentro deles
também estão sujeitas a mudanças. Assim, em muitos casos, as instituições tornam-se menos importan-
tes do que costumavam ser. Meu ponto de vista é oposto ao dominante na década de 1950, quando função
e forma se entendiam como dependentes, e, por isso, os edifícios tinham vidas mais curtas. Louis Kahn
costumava dizer: “um escritório é um escritório, uma casa é uma casa”. Acho que isso é assim, mas por pouco
tempo. Isso nos leva de volta à estrutura – de onde começamos – e por isso tendemos a glorificá-la.

Monumentalidade x estética do efêmero

Arquitetura indeterminada A idéia de que as instituições sempre mudam explica a flexibilidade e um edifício mais
“indeterminado”, até do ponto de vista estético, o que o aproxima dos arquitetos que se inspiram na

Charles & Ray Eames_ Eames House [1949]
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imagem, como Jean Nouvel:
Tradicionalmente, um edifício se entende como um objeto perfeito, finito – uma vez
terminado, nada se lhe pode agregar ou subtrair. Essa noção governou historicamente a
arquitetura. Tal como vocês disseram, buscamos uma arquitetura indeterminada, que
possa crescer, respondendo às mudanças de exigências, tanto funcionais quanto estéticas.
Tentamos nos distanciar da idéia de monumento, o qual não pode modificar-se. Buscamos
uma estética diferente, mais efêmera, mais frágil, mais móvel. Às vezes faço comparações
com certos tipos de poesia ou de jazz, em que as partes são comutáveis, onde existe a
improvisação. A estrutura nos dá um ponto de partida; logo os componentes se agregam
ou se subtraem sem comprometer o equilíbrio geral do edifício.

O efêmero em Nouvel é buscado na analogia formal com a imagem, que, para ele, significa
imaterialidade. Por isso considera o vidro o material ideal, deixando a expressão da construção do
edifício em segundo plano. Em Rogers, a idéia do efêmero é procurada na aparência mais “frágil”
do edifício, sem, entretanto, abrir mão do tectônico. De fato, dá preferência ao uso do aço, material
que implica freqüentemente a articulação de elementos.

Influência da tecnologia verde na forma

Previsão do fim do tectônico

Pele: estrutura no futuroEntretanto, podemos verificar que até ele estava prevendo o fim do tectônico, ou da sua
importância para a estética da arquitetura, aproximando-se de Tschumi, que disse: “A materialidade
existe, mas o tectônico morreu”.

Entretanto, creio que no futuro veremos menos estruturas e mais peles. Começo a ver o fim da tradição
pilar-viga, o modelo estrutural dominante há 5000 anos. As peles agora se transformam cada vez mais em
invólucros semi-estruturais, capazes de se sustentarem sem estrutura. A arquitetura tende a ser mais fluida,
com menos partes separadas. Isso se deve, em parte, ao fim das estruturas clássicas, mas também ao
surgimento de uma tecnologia verde, como conseqüência da crise ecológica. Por séculos a arquitetura
separou-se do meio ambiente. Buscamos atualmente uma arquitetura que não combata o clima, que esteja
mais estreitamente relacionada com a natureza, que responda aos efeitos do vento, da água, etc.

As imagens de pele e de envelope novamente o aproximam dos arquitetos menos favoráveis
à manutenção da tradição tectônica da arquitetura, mas ele acredita numa fusão de estrutura e pele:

Eu venho de uma geração que tem alguma dificuldade com a palavra ornamento
- uma dificuldade tola. Geralmente, falo em skyline, perfil, profundidade, luz e sombra, massa e leveza, etc.,
mas não em decoração. Vocês devem se lembrar que minha geração tem reações que sua geração, ou uma
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geração futura, provavelmente não terá. Diria que a decoração é um tema relevante para mim. O que me
preocupa é que se apliquem aleatoriamente peles em estilos sobre as estruturas,como se fossem disfarces.
Mas como eu disse, acho que no futuro a pele e a estrutura se tornarão gradualmente um só elemento.

A forma fluida em resposta à
forma do sítio

Observa-se nele, como em outros arquitetos entrevistados, a idéia de que o edifício tem uma
forte ligação com o seu entorno próximo. No seu caso, a forma do sítio deve interferir na forma
do edifício, que não precisa mais se ater a uma geometria que ele chama de platônica:

A relação com a topografia também está mudando. Para a geração modernista o sítio era simplesmente o
lugar sobre o qual jazia um edifício. Agora, respondemos integralmente à forma do sítio. Nesse sentido, os
edifícios tornaram-se mais aerodinâmicos, não só estética, mas funcionalmente. A arquitetura está se
libertando da dominação da geometria platônica em prol de formas mais fluidas e flexíveis.

A escala obtida na relação entre as partes e o todo
Ele é contra uma “arquitetura heróica”, ou uma “arquitetura manifesto” fora da escala da

cidade e diz que procura uma escala relativa, dentro do próprio edifício.

Penso que se deve encontrar o equilíbrio entre um edifício que seja um manifesto e um edifício enfadonho.
Em algum ponto entre ambos encontram-se os bons edifícios. Sem dúvida, preocupa-nos cada vez mais
sermos demasiado heróicos. Os manifestos podem ser um pouco crus e, enquanto tais, perigosos. Há o
perigo de se fazer uma arquitetura heróica fora da escala humana, fora da escala da cidade. E existe também
o perigo de se fazerem gestos heróicos vazios – num edifício enfadonho isso é ainda mais perigoso. Penso
que é importante que se aceite um relacionamento  maior entre as partes. Há de se trabalhar da pequena à
grande escala, e da grande à pequena escala. Freqüentemente falo sobre o grão de um edifício, para me referir
à relação entre as partes e o todo. De fato, são precisamente as partes que dão ao edifício sua escala, não as
alturas nem as larguras. Ao usar as partes de modo adequado, pode se fazer com que um edifício baixo
pareça alto ou vice.

Toyo Ito – 1995 [23]

Arquitetura como expressão substancial dos
fenômenos emergentes Toyo Ito, nessa entrevista, toma uma posição semelhante à de Jean Nouvel, ao conceituar a

arquitetura como substancialização da cultura contemporânea e, em especial, da cidade japonesa
contemporânea.

Essa substancialização tornou-se necessária porque a cidade vem sofrendo uma mutação,
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desde os fins dos 70, com a explosão econômica do Japão.

Eu diria que o objetivo de meu trabalho atual é buscar uma arquitetura que expresse substancialmente
esses fenômenos emergentes, que materialize a experiência da cidade japonesa contemporânea.

Sobre a tradiçãoA cidade, retomada pelo discurso da arquitetura, foi adotada por ele como imagem para a
sua poética.

Entre fins dos anos 70 e meados dos 80, o Japão sofreu um desenvolvimento econômico explosivo, e as
cidades transformaram-se enormemente. Por conseguinte, a cena urbana tornou-se fragmentada e irreal,
completamente diferente do que poderíamos denominar a cidade física. A cidade japonesa começou a ser
completamente dominada por uma série de fenômenos efêmeros, virtuais: por imagens, luzes, sons. Essa
mudança reintroduziu a cidade no centro do debate arquitetônico. Gradualmente, ela também se tornou
central em meus trabalhos, que começaram a se relacionar novamente com o mundo exterior, a abrir-se
para fora.

O seu interesse na contemporaneidade explica o desacordo com a geração de arquitetos
anterior à sua, que se baseava conceitualmente na arquitetura tradicional japonesa.

Os arquitetos de minha geração interessaram-se menos por determinados temas e, além disso, nossas
agendas são radicalmente diferentes. Diferentemente de alguns deles, não estou nem um pouco interessado
em basear conceitualmente meu trabalho na arquitetura tradicional japonesa. Tal como disse anteriormente,
meu trabalho aborda principalmente o tema da cidade japonesa contemporânea. De todas as formas, a
tradição emerge inevitavelmente no trabalho. Está sempre presente, ainda que de forma não consciente.

Contra a arquitetura como um objeto estável,
eterno, monumentalA cidade japonesa foi dominada pela imagem, pelas as luzes e pelo som, ganhando uma

forma mais frágil, fugaz, etc. As idéias de peso, estabilidade, monumentalidade foram substituídas
pelas de fragilidade, fugacidade, etc.

Como conseqüência da disseminação de novos meios de comunicação, a arquitetura tornou-se mais leve e
mais transparente. Quer dizer, desenvolveu-se a partir de conceitos diametralmente opostos aos historica-
mente predominantes: o peso, a estabilidade, a permanência. Eu queria então produzir uma arquitetura que
pairasse no ar, condição absolutamente inatingível que, não obstante, deu forma à minha obra posterior. De
fato, a materialidade de minhas obras também começou a mudar, passando do concreto ao aço.

EspaçoComo outros arquitetos entrevistados, Ito diz ter abandonado a idéia de espaço como valor
em si, isto é, o espaço puro, enclausurado no edifício. Essa idéia provinha da visão do edifício como
um objeto isolado do mundo.



98

Em minhas primeiras obras, a preocupação central era o desenho do espaço per se. De fato, quase todas elas
foram desenvolvidas a partir do mesmo padrão: um espaço interior fechado de cor branca. A Casa White
U, em Tóquio, pertence a essa fase. Naquela época, grande parte dos arquitetos japoneses seguia uma
direção semelhante. Tentávamos manter o espaço num nível extremamente abstrato, de forma a levar a
cabo uma exploração estética radical, como se o espaço fosse um ideal em si mesmo. Concebíamos nossas
obras como completamente isoladas do mundo exterior, como entidades puras, autônomas.

Mudanças na percepção
O desenvolvimento das comunicações, a destruição da distância física, a relação de simulação

com as coisas (não se vai direto às coisas, mas à sua representação), a experiência corporal que se
modifica com a existência de espaços fictícios na cidade mudam a percepção do mundo na atualidade.

O desenvolvimento das comunicações transformou radicalmente todas as nossas relações, a tal ponto que
sem a rede de mídias, é praticamente impossível se comunicar. Por exemplo, quando eu era pequeno, só se
usava o telefone quando era estritamente necessário; atualmente, seja ou não necessário, as crianças prefe-
rem se falar por telefone a encontrarem-se. Podem, inclusive, fazer amigos, apesar da distância que os
separa. Quer dizer, têm um espaço maior do que o que eu tive em minha infância, já que os novos meios
de comunicação aniquilaram a distância física. Nossa relação com os objetos também se transformou
profundamente. Há anos atrás costumávamos comprar frutas e verduras na quitanda. Nós as olhávamos
e as tocávamos para comprovar seu frescor. Atualmente, as quitandas foram substituídas pelos supermer-
cados e as frutas e as verduras são envolvidas por uma película transparente. É essa película que agora
representa o frescor. Desta forma, a dita relação tornou-se simulacional.

Não se devem negar esses processos, mas explorá-los construtivamente, encontrar a estrutu-
ra da ficção, materializar essa arquitetura fictícia.

Na cidade contemporânea, nossa experiência corporal passa por transformações análogas – atualmente
enfrentamos espaços de uma natureza cada vez mais fictícia. Meu trabalho tenta explorar esses processos
construtivamente, de modo a materializar uma arquitetura fictícia; quer dizer, de fazer com que esses
espaços fictícios se tornam novamente substanciais. Diria que o programa de meu trabalho é encontrar a
estrutura da ficção e usar seus efeitos plenamente.

O papel importante da arquitetura e do arquiteto,
nas transformações da era pós-industrial A arquitetura é importante, nessa época de mudanças na sociedade e cabe ao arquiteto tentar

acelerar a sua transformação. Essa é também uma idéia compartilhada com outros arquitetos entre-
vistados.

A arquitetura tende em geral a resistir à mudança. A velocidade de transformação do mundo contemporâ-
neo excedeu completamente a capacidade de a arquitetura adaptar-se a ela. Como arquitetos, temos a
obrigação de desenvolver o potencial do novo mundo apesar de nossa arquitetura se realizar no presente,

Toyo Ito_ Casa White U [1976]
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no mundo atual. Por isso, estou tremendamente interessado em como se reformulam as tipologias
tradicionais da arquitetura.

TecnologiaIto não celebra a tecnologia e concorda com a idéia de que prefere trabalhar com seus efeitos.

Não estou interessado, em absoluto, na celebração da nova tecnologia, a não ser nos efeitos que se podem
conseguir por meio dela.

O natural e o artificial
Ito define a sua arquitetura como algo que fica entre o natural e o artificial.

Eu diria que tento produzir obras que mudem do mesmo modo que a natureza. Amiúde uso a metáfora
de um poste enterrado no leito de um rio. Não entendo minha arquitetura como esse poste, um elemento
estável, fixo, senão como o redemoinho que forma atrás de si, como conseqüência de seu encontro com a
corrente d’água. Esse redemoinho é de uma natureza completamente diferente daquela do poste, assim
como a da corrente. Sua natureza está em algum lugar que se relaciona tanto com o poste quanto com a
corrente.

Aqui podemos compreender melhor o que ele chamou de “efeitos” da tecnologia e a sua
idéia de uma arquitetura que fica entre a natural e o artificial:

Por exemplo, no Edifício F em Tóquio utilizei telas de vidro com cristal liquido que podiam mudar eletronica-
mente a opacidade e a transparência de acordo com as necessidades de privacidade, como se fosse uma névoa.

Na Torre dos Ventos em Yokohama, utilizei placas de espelhos que podiam produzir diferentes tramas de
luzes de acordo com as mudanças nas condições dos ventos: a torre podia deixar de ser um objeto
transparente e se tornar um objeto luminoso. Estou interessado na nova tecnologia porque por meio dela
pode-se desestabilizar a noção tradicional da obra de arquitetura como objeto estável, eterno, monumen-
tal.

Sua concepção de arquitetura aproxima-se da de Tschumi, ao afastar-se da noção de objeto
e aproximar-se do espaço vazio. A sua desmaterialização tem esse sentido. Mas, enquanto o outro
concebe esse espaço como o lugar do evento humano, Ito o concebe como o lugar de troca entre
a tecnologia e a natureza, aproximando-as.

Processo de projeto: um jogo sem regras
Não sei se podemos enquadrar Toyo Ito entre os que acreditam numa relação direta entre

teoria e prática, já que ele admite que as regras do jogo nascem durante o processo, mas, por outro
lado, afirma que as idéias são necessárias.

Toyo Ito_ Torre dos Ventos [Yokohama, 1986]
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Zaha Hadid – 1999 [24] Nessa entrevista, Zaha fala sobre o projeto para o Contemporary Arts Center, em Cincinnati.
O edifício deveria atender a um programa aberto, já que as obras de arte atualmente variam infini-
tamente de forma, tamanho e meios.

Ela diz que a arte sofreu slittamenti, que traduzimos por deslizamentos, embora a palavra desloca-
mentos pareça expressar melhor as mudanças ocorridas na arte, que – do ponto de vista dela –
provocaram mudanças na percepção, na identidade e no comportamento social.

Eu amo a pintura, mas o conceito de arte não se identifica mais com a pintura. Não é necessário definir os
espaços do CAC com base na exigência de fornecer-lhe paredes sobre as quais pendurar os quadros.
Estabelecido o programa de uma instituição que expõe arte contemporânea, podemos e devemos nos
distanciar do modelo da caixa com ângulos de 90 graus. Noutras palavras, a prática artística recente produ-
ziu diversos deslizamentos na percepção, na identidade e no comportamento social. Como pode um
arquiteto fazer uso de deslizamentos, para dar origem a um novo espaço destinado à prática artística
trabalhando no contexto específico da comunidade de Cincinnati?

A palavra deslizamento remete às formas da sua arquitetura, que parecem querer representar
a realidade vista em movimento. O espaço não é neutro.

“Espaço neutro” é uma contradição nos termos. Qualquer espaço é colorido pela memória e pela experi-
ência individual. Nós propomos que, na articulação dos espaços e das ambientações, o novo CAC reflita a
variedade móvel da arte contemporânea. Ao invés de contemplar o objeto, santificado, imóvel em seu
nicho, a multiplicidade das percepções e a possibilidade de observar as obras (também de longe) deverão
servir para fornecer uma experiência complexa e desconcertante, conduzindo o corpo do visitante ao longo
de um percurso de compressão, expansão e reflexão.

Zaha Hadid – 1999 [25] Zaha Hadid, nessa entrevista, explica o uso da pintura e de imagens projetadas .nos seus
primeiros projetos, comenta o desaparecimento inevitável do desenho a mão com o uso do com-
putador e suas influências.

Sua poética inclui distorções e complexidade

O objetivo das pinturas do início era compreender e
representar a complexidade

Bem, eu não as considero pinturas. Elas foram pintadas, mas de fato elas são mais. Não são ilustrações do
projeto; são esboços muitos bem elaborados, muito importantes para o trabalho. Mais significativas
foram as projeções porque combinavam perspectivas cônicas e isométricas, e isso importou mais do que
aspectos pictóricos. O desenho do edifício começou a ser visto através das pinturas e as projeções mostra-
vam como as distorções afetavam o conjunto do trabalho, a luz e a iluminação.

Zaha Hadid_ Rosenthal Center for Contemporary Art [Cincinnati, 1998]
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Ela diz que, ao desenhar cidades, tomou consciência de sua complexidade, que levou para o
projeto do edifício.

Obviamente, a coisa mais importante para mim era a opacidade e a transparência, mas por serem sempre
telas muito grandes não só de edifícios individuais, mas de cidades, deram-me uma noção incrível de como
a cidade funciona e da sua complexidade. Observando os desenhos compreendi que um dos fatores mais
importantes era a densidade do urbanismo nessas cidades. Uma, então, em particular, inspirou-se nisso e
começou a gerar complexidade em seu interior.

Suas primeiras pinturas feitas à mão influenciaram
trabalhos digitais posteriores e outras pessoasMesmo as pessoas muito sérias e interessadas em desenho jamais entenderam as pinturas. Para mim elas

foram absolutamente fundamentais não só para o desenvolvimento do meu trabalho, mas para os
trabalhos digitais que vieram em seguida e por sua influência sobre outras pessoas.

Numa conferência recente na Alemanha, mostrei fotos de prédios concluídos, como os Skyjump e o
Projeto Estrasburgo, e um dos críticos de arte veio a mim e disse: “Quando aquilo lá em Estrasburgo vai
ficar pronto?”. Eu respondi: “Aquilo era uma foto”. Eles não sabiam que era uma foto; pensavam que
fosse uma colagem.

Brasil e América entre suas inspirações
Algumas coisas realmente grandes me inspiraram – não necessariamente apenas arquitetos. De Mies e Le
Corbusier a Niemeyer. As pessoas no Brasil fazem um trabalho incrível. O trabalho que foi feito na
América na década de 60 é realmente espetacular – todo o movimento do desenho. Os italianos produzi-
ram grandes desenhos. E outros trabalhos realmente emocionantes vêm da Holanda, assim como gran-
des artistas. Quando eu era estudante, a redescoberta dos russos foi muito significativa. Foi uma verdadei-
ra ruptura para mim, bem como compreender as revoluções na Rússia. Também como a arte e a arquitetura
européias foram levadas para a América do Sul. Quanto mais você penetra nisso, mais conclui que foi feito
um grande trabalho nas Américas. Você não pode ignorar figuras seminais como Rem Koolhaas ou Peter
Eisenman que foram muito inspiradores enquanto professores.

(...) Rem, claro, porque ele foi meu orientador, mas havia também pessoas como John Hejduk, Eisenman
ou Bernard Tschumi. O interessante sobre esse período é que não havia simplesmente manipulação; havia
multimanipulações. E a coisa não se limitava a uma única pessoa; tratava-se de simplesmente abrir os
olhos e ter diante de si uma pletora de coisas novas, e então tomar uma decisão quanto ao que fazer. A
experiência, claro, é extremamente importante.

Ela estava se referindo à escola londrina Architectural Association, onde o ensino pluralista ainda
pode ser, nesse aspecto, um modelo para nós.  Apresentar aos alunos as diversas abordagens da
arquitetura que existem contemporaneamente.

Zaha Hadid_ Skyjump – Pista de Esqui [Innsbruck, 1999]

Zaha Hadid_ Estacionamento e Terminal Hoenheim-Nord [Estrasburgo, 1999]
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Zaha Hadid – 2004 [26] A entrevista foi motivada pelo concurso ganho pela arquiteta para a Estação de alta velocida-
de de Nápolis/Fragola.

Complexidade e curvilinearidade Vejo o computador como um poderoso instrumento que certamente influenciou e expandiu o repertório
formal da arquitetura. As palavras-chave são “complexidade” e “curvilinearidade”.

Representação do movimento Sobre se o projeto quis representar o edifício cuja função relaciona-se com a velocidade:

Sim, nosso projeto dá uma forma dinâmica para à estação. A estação é o espaço do movimento.

Espaços de fluxo Sobre se o termo “sociedade líquida”, uma sociedade em constante movimento é apropria-
do para a sociedade contemporânea e se interessa ao seu projeto:

Sim, penso que meu trabalho se refere muito às tendências sociais contemporâneas. Nossos espaços são
espaços de fluxo. Não oferecemos espaços de repouso ou de agregação, centralizados, mas um espaço onde
a multidão está sempre em movimento.

Para Zaha, assim, o movimento é ao mesmo tempo motivo simbólico para a forma e
movimento real das pessoas dentro do edifício, ao qual sua forma se adapta.

Zaha Hadid_ Estação de Alta Velocidade Napoli Afragola [2003]
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Reflexões sobre os
temas das  entrevistas

Capítulo 2
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Como já foi dito, o desvelamento das poéticas de cada arquiteto não é o objetivo do traba-
lho, mas sim a verificação de como elas se enlaçam e constroem o discurso da arquitetura nesse
momento.

2.1. Temas polêmicos
Disciplinaridade e o tectônico

A polêmica sobre a disciplinaridade surgiu da contradição entre a tendência ao apagamento
dos limites entre as disciplinas na atualidade e a ameaça à sobrevivência da arquitetura, causada pelo
caráter cenográfico das obras pós-modernas e comerciais. Em geral, os que preservam a
disciplinaridade defendem o tectônico como a essência da arquitetura, como  Bolles e Wilson,
Norman Foster, Paulo Mendes da Rocha e Richard Rogers.

Jean Nouvel e Bernard Tschumi, ao contrário, renegam o tectônico.

Herzog e de Meuron se diferenciam por defenderem o tectônico e a transdisciplinaridade ao
mesmo tempo.

Paulo Mendes da Rocha também se diferencia por conseguir retirar a poesia estritamente da
tecnologia, o que não é o caso de Siza, por exemplo, que embora extraia significados da técnica,
utiliza-se também de metáforas.

A forma O tema mais presente parece ainda ser o da forma. Lembremos as palavras de Koolhaas,
que acredita em uma maneira nova de encará-la:

Acredito que a questão da forma está desde o começo extremamente presente no nosso trabalho e que
nunca tentamos suprimi-la ou evitamos encará-la. Mas sempre evitamos inscrever nosso trabalho no
discurso da forma, que é a maneira antiga, completamente desacreditada e que, paradoxalmente, na maneira
nova, ainda reclama o status de liderança.

Rafael Moneo expressa o que parece ocorrer atualmente: a descrença na objetividade da
forma. Não apenas na sua resposta a problemas colocados, mas também no seu processo de
invenção, que pressupõe uma dose de arbitrariedade.

Em toda a história da arquitetura os teóricos reivindicaram ou tentaram nos fazer crer que o que os
arquitetos construíam era apenas o inevitável. Acho que isso não é verdade. Não cabe explicar a arquitetura
pelo determinismo. De fato, você vai tomando certas decisões formais – arbitrárias – que são as que lhe
permitem avançar no processo de desenho e criar as orientações apropriadas para a construção.Alvaro Siza_ Igreja de Santa Maria e Centro Paroquial

[Marco de Canaveses, 1990]
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Sou bastante consciente de que a forma não é inevitável, que há certa arbitrariedade no
desenho que paradoxalmente pode ficar oculta no resultado. Eu diria que essa zona de “arbitrari-
edade” em minha obra, na obra de outros e na história da arquitetura deve ser um dos campos de
investigação do teórico de nossos dias.

O arquiteto que se mantém mais antiformalista é Bernard Tschumi, que desviou todo o
interesse para o espaço.

Herzog e de Meuron, passada a fase minimalista, têm realizado projetos em que a forma é
importante, embora motivada de maneira conceitual.

Norman Foster é o mais fiel às razões da Arquitetura Moderna para a forma. Ele ainda
acredita na relação de dependência entre a forma e a função.

Embora não apareça no seu discurso, a ambigüidade e a ironia podem ser observadas na
forma de Siza, que fica entre o volume único e o fragmentado. Especialmente interessantes são os
edifícios parcialmente bifurcados, que parecem ironizar a unidade como valor estético.

A ironia da forma aparece também em projetos e obras de Rem Koolhaas.

Rem Koolhaas recupera o programa – caro às vanguardas da Arquitetura Moderna – como
inspiração para a forma.

A forma contínua do edifício, a qual os arquitetos chamam de deformada, substitui a com-
posição de volumes e é fruto da desejada inexpressividade da função, que se opõe à mesma
expressividade buscada pela Arquitetura Moderna. A forma contínua e tensa sugere, mas não
revela o intrincado jogo das funções internas.

A forma contínua toma para si a imagem da pele, órgão do corpo responsável pela troca de
calor com o ambiente – uma resposta poética para as questões ambientais que a arquitetura atual
passou a considerar cientificamente.

As deformações da forma tanto no projeto quanto na obra tornaram-se viáveis pelo desen-
volvimento de programas de computadores. Assim, a chamada “forma orgânica” – de algumas
arquiteturas modernas – perdeu a conotação de irracionalidade. A deformação é agora a imagem
de um valor: a complexidade.

Frank Gehry, Zaha Hadid e Toyo Ito pretendem que a sua arquitetura seja a imagem da
complexidade do mundo e da cidade contemporânea.

Herzog & de Meuron_ Plaza de España [Santa Cruz de Tenerife, 1998]
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2.2. Reinterpretação de temas
modernos e novos temas

Materialidade
A disponibilidade dos novos materiais no final do século XIX – o aço e o concreto armado

– é um dos fatores relacionados ao aparecimento da Arquitetura Moderna.

Hoje novos materiais são produzidos e usados na arquitetura; e seus efeitos, explorados. Mas
a materialidade tão realçada nas obras parece perseguir novos significados. Observamos que ela
está na pauta do discurso tanto como valor positivo quanto como negativo. Poderíamos dizer que
está sendo problematizada, já que mesmo na arquitetura mais conscientemente “desmaterializada”
nota-se a procura da sedução da matéria.

É compreensível que no nosso mundo onde a imagem adquire – em conjunto com o som
e o movimento – tamanha força, a ponto de ser considerada fundante de uma nova percepção, seja
questionada a materialidade como essência da arquitetura.

Mas há os arquitetos que defendem a presença da obra, com toda a sua materialidade, como
promotora de uma experiência única, à qual nenhuma mídia pode se igualar. É o caso de Herzog &
de Meuron.

Uma nova percepção do mundo
Como explicar que mesmo os defensores da desmaterialização se mostrem tão seduzidos

pelos efeitos dos materiais? Penso que na verdade tanto os que reafirmam quanto os que negam a
materialidade a estão problematizando por viverem um momento muito singular, talvez mesmo de
mutação da percepção e conseqüentemente da linguagem arquitetônica, comparável ao vivido pelos
arquitetos no começo do século XX.

Naquela época, a revolução industrial, com as importantes transformações da vida nas gran-
des cidades, parece ter sido a principal causadora da mutação. Hoje é a revolução eletrônica, com
todas as igualmente fortes conseqüências nos hábitos e no ambiente.

Jean Nouvel e Toyo Ito talvez tenham sido os primeiros a notar uma mudança na percepção
do mundo que precisava ser revelada pela arquitetura.

Como disse Nouvel, a velocidade e a eletricidade têm – desde o começo da modernidade –
um papel importante na criação do imaginário nas artes e na arquitetura. A própria percepção da
forma do edifício e da cidade mudou com a visão em velocidade e a iluminação artificial. Hoje assistimos
à aceleração da velocidade e à superexposição da imagem luminosa. Uma continuidade, portanto.
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Nouvel acredita que a nossa percepção do espaço e dos objetos tende a ser bidimensional, e,
portanto, o espaço em profundidade que a perspectiva renascentista tentava representar já não tem
mais eficiência para uma arquitetura que, como instrumento de autoconhecimento, precisa agora
representar essa nova percepção.

A percepção em movimento e cinematográfica que vários arquitetos tentam explorar nos
projetos é fruto também da percepção espacial em movimento do homem moderno.

Ambigüidade
A valorização recente da ambigüidade obtida por determinados materiais e formas também

está relacionada à preocupação com a percepção, mas outras razões ainda podem ser levantadas.

A ambigüidade surge como valor positivo no momento em que a ciência e a filosofia abrem
mão das verdades absolutas e da irreversibilidade dos fenômenos – e, portanto da idéia de perma-
nência e essência.

A fugacidade – parenta do movimento e da velocidade – já era um tema moderno e se
expressava na fragmentação da forma tanto nas artes plásticas (no cubismo e surrealismo), como no
cinema (na teoria da montagem de Eisenstein), na arquitetura (no neo-plasticismo e nas obras de
Wright e Mies), na filosofia (na negação da idéia de sistema em Heidegger, Benjamin e outros), para
não dizer na literatura.

Mas a ambigüidade – parenta da fragmentação – aproxima-se mais do conceito de
estranhamento, que  também não é novo na arte, sendo mesmo considerado um legítimo e tradici-
onal recurso. O que são as figuras de linguagem senão a provocação da transfiguração, própria da
visão poética?

A ambigüidade parece possuir uma perversidade inexistente no moderno. Ela pressupõe a
ilusão e até o engodo. Essa brincadeira pode ser mais que um jogo perceptivo. Seria uma prepara-
ção de nossas mentes para um mundo cada vez mais virtual e também cada vez menos controlável
individualmente? A ambigüidade é aterrorizante e por isso pode ser um sinal da recuperação do
sublime de que falam os críticos.

Mais uma vez é possível comparar nossos tempos ao início da metropolização das cidades.
O medo do caos naquele momento expressava-se na obsessão pela ordem, no desejo de um
desenho definitivo e harmônico para as cidades: a ordem pela forma. Hoje não é a exterioridade do
caos que apavora, mas sim a instabilidade da forma. Se não existisse esse medo, se estivéssemos já
perfeitamente familiarizados com esse novo-novo mundo, os artistas não estariam nos provocando
com sua ironia.
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Bidimensionalidade, espaço e perspectiva A explosão do volume – ou a sua fragmentação – iniciada pelos neo-plasticistas holandeses,
elaborada por Wright e tendo seu momento mais brilhante no Pavilhão de Barcelona de Mies, foi,
a meu ver, a maior revolução formal realizada pela Arquitetura Moderna.

Nessa operação, o espaço, os vedos e o tempo foram colocados num mesmo plano de
valor. Houve a destruição da hierarquia entre o conteúdo e o continente e, portanto também entre
o exterior e o interior do edifício. E o tempo, repartido em momentos interrompidos pelos espaços
descontínuos de antes, tornou-se fluido como é fluido o movimento nas ruas das grandes cidades.

A arquitetura chamada pós-moderna – na linha da recuperação da linguagem clássica a partir
do livro de Venturi Complexidade e Contradição em Arquitetura – recuperou a compartimentação espa-
cial e a ascendência do volume sobre o espaço.

Mas a compartimentação mostra-se cada vez menos adequada à flexibilidade exigida pelas
mudanças constantes no uso dos edifícios e pela fluidez necessária para o escoamento em massa das
pessoas. A par disso há uma tendência à continuidade e à mistura de usos nas mais diversas combi-
nações. Aeroportos que são shoppings, shoppings que são cinemas, estações que são museus, etc.

Como resultado da necessidade da continuidade espacial na metrópole contemporânea, ve-
mos hoje a recuperação do espaço como valor da arquitetura. Mas observamos também a preocu-
pação em ampliar seus possíveis significados. As proporções, a harmonia, enfim todas as categorias
da forma caras à arquitetura tradicional estão descartadas pelo menos como determinantes tanto
para os volumes como para os espaços.

Não há mais, enfim, a idéia do espaço com valor absoluto, mas sim a de espaços diversos,
cada um com sua carga significativa particular. Podemos entender, assim, os conceitos correntes de
espaços intersticiais, residuais, cinematográficos, espaço como evento, e outros.

A escala
A preocupação com a escala na maioria dos arquitetos é fruto da “percepção cinematográ-

fica” observada nos habitantes das cidades.  O projeto leva em conta a distância entre o observador
e o edifício, em cada momento, o que não nos parece uma novidade.

Interessante é a mudança de escala que Paulo Mendes da Rocha faz, para obter o que estou
chamando de domesticação da técnica, na sua poética, como veremos.

Relação entre arquitetura e natureza
A desnaturalização não é novidade na Arte Moderna, o tema do limite entre o figurativo e o

abstrato tendo sido também da arquitetura. Nesta, a questão no início do século XX esteve relacio-
nada à legitimidade do ornamento num mundo em que o artesanato estava sendo irremediavelmen-

Mies van der Rohe_ Pavilhão da Alemanha [Barcelona, 1929]
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te substituído pelo processo de produção industrial.

O despojamento formal, associado às teorias da percepção visual e da psicologia, foi teorizado
e praticado impecavelmente pelos professores e arquitetos da Bauhaus.

Le Corbusier, na sua teoria do Purismo e na obra madura adotou uma dose de figurativo
tanto pela adoção da forma curva evocativa da natureza quanto das formas mais claramente inspi-
radas em objetos existentes, como os automóveis, navios e aviões.

Oscar Niemeyer também justificou suas formas pelas da natureza.

Frank Lloyd Wright teorizou a arquitetura orgânica, inspirada na natureza vista como organis-
mo ou sistema.

Mies van der Rohe, mesmo com suas formas de uma geometria rigorosa, não deixou de
interpretar o ornamento, ao usar como estrutura de aço não o tubo fechado, mas o duplo T.

A partir da década de 60, o figurativo passou a se expressar na arquitetura pela retomada da
linguagem clássica, sob a ótica da semiologia, tendo Robert Venturi contribuído inicialmente para o
que veio a ser chamado – de maneira simplificadora – o Pós-Moderno na arquitetura.

O movimento ecológico passou a influenciar a arquitetura tanto tecnicamente como formal-
mente a partir da década de 70 até o momento de certa carência de rumo, após o declínio do Pós-
Moderno e do High-Tech. Mas o pensamento ecológico não é incompatível com a idéia de
artificialização da natureza. Sustentabilidade não significa naturalismo: busca-se o controle e a
otimização dos recursos naturais. O conceito de sítio foi substituído pelo de território, que inclui os
lugares naturais e os artificiais. O aeroporto de Kansai de Piano, construído sobre uma ilha artificial,
tornou-se emblemático.

A idéia de artificialidade como valor positivo desenvolveu-se também graças aos avanços da
ciência e da tecnologia eletrônica, com as experiências bem sucedidas no campo da genética, da
virtualidade e da inteligência artificial. A artificialidade da ciência enfraqueceu a idéia de contraste
entre natureza e cultura, presente especialmente na obra e no discurso de Le Corbusier. Agora o
paralelismo entre os dois mundos é que inspira algumas arquiteturas.

A artificialidade na arquitetura foi reforçada ainda mais com o desenvolvimento de novos
materiais que colocaram em xeque a idéia, cara à Arquitetura Moderna, de uma verdade inerente a
eles a ser expressa. Parece não haver mais uma hierarquia de valor entre materiais naturais e artificiais,
e os velhos símbolos associados aos materiais tradicionais precisam ser agora revistos.

A continuidade entre o espaço exterior e o interior, outra idéia presente na Arquitetura Mo-
derna, após o questionamento feito por Venturi é às vezes ainda negada.

Frank Lloyd Wright_ Johnson Wax Building [1950]

Le Corbusier_ Plano para o Rio de Janeiro [1934]

Robert Venturi_ Mother’s House [1964]
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Representação da natureza A representação da natureza, uma das mais antigas concepções da arte, reaparece no discurso
e nas obras de Herzog e de Meuron.

A relação entre o edifício e a cidade
Desde o último congresso do CIAM o urbanismo idealista baseado nas idéias de Le Corbusier

foi questionado pelos próprios arquitetos.

A publicação do livro de Aldo Rossi, de 1966 – A arquitetura da cidade – foi importante para
a consolidação da idéia de um urbanismo mais realista, embora ainda muito apegado aos valores
tradicionais da arquitetura. A idéia de monumento de Rossi estava na contramão de um questionamento
da monumentalidade que ocorria nas artes plásticas, que viria transformar radicalmente o caráter da
escultura.

MVRDV é o único grupo de arquitetos que parece ainda valorizar a monumentalidade.

As idéias de Rossi, embora tendo a marca da semiologia na teoria da arquitetura e o apego
exagerado à tradição, deram início a um urbanismo feito de intervenções pontuais que parece vigo-
rar na atualidade – exceção feita ao praticado na Ásia, pela amplitude e rapidez das obras ali ocor-
ridas.

Além de pontuais, as intervenções hoje pressupõem uma relação de muita reciprocidade
entre o edifício e a cidade, pois observamos que ele pode ser um catalisador não só para o desen-
volvimento dela, mas também para a recuperação de suas áreas degradadas, como observaram
Bolles e Wilson sobre o seu Teatro Luxor.

Talvez por uma autocrítica já realizada recentemente pelos arquitetos europeus – como afir-
mou Koolhaas – à supervalorização do contexto e da história, o tema da relação entre o edifício e
a cidade não está muito presente nas entrevistas. Entretanto em algumas obras percebe-se a preocu-
pação de criação de espaços urbanos dentro dos lotes e a fluidez desses espaços na cidade.

No plano poético a cidade torna-se imagem para o edifício, como podemos observar em
várias obras.

Julia B. Bolles e Peter L. Wilson_ Teatro Luxor [Roterdam, 1997]



111

Correspondência entre o discurso
e a obra dos arquitetos

Capítulo 3
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Nas obras de Álvaro Siza, a preocupação com a história e a memória que aparece na
entrevista mostra-se com muita evidência, nas referências à Arquitetura Moderna.

Na Biblioteca Universitária de Aveiro construída em 1988, a inspiração em Alvar Aalto apa-
rece tanto externamente – pelos materiais e a forma – quanto internamente, pelo desenho dos domus
de iluminação zenital semelhantes aos que Aalto usou em suas bibliotecas.

A inspiração em Le Corbusier aparece no Edifício Revigrés, construído em 1993, onde
podemos constatar o gosto pela deformação. No caso, do domus corbusieriano, exageradamente
grande. Aparece também, na forma parcialmente pura, a ironia à forma pura cara àquele arquiteto.

A questão dos limites da abstração em Siza fica muito clara na igreja São Marco de Canaveses,
de 1990, onde se pode reconhecer a dupla torre , o altar e a luz superior das igrejas tradicionais.

Outras obras mostram ironia: a falsa duplicação dos edifícios, que parece falar da questão da
unidade da forma. Muitos deles parecem duplos, mas são únicos, como a própria igreja citada
acima, o Estúdio de Arquitetura do Porto, de 1993, a Fundação Serralves, de 1999, e o edifício alto
dos Edifícios de Habitação Céramique, em Maastricht, de 1990. Nesse último, a ambigüidade é
reforçada pelo uso de revestimentos diferentes em cada uma das metades do edifício.

Outra revelação da obra é a preocupação com a criação de um espaço público interno ao
lote, como no Céramique.

O tectônico observado no seu projeto para o Pavilhão de Portugal da Expo 98 não se repete
nas outras obras do período. Nessas, ao contrário, a estrutura fica escondida nas paredes revestidas
e os grandes planos sem janelas nas fachadas tendem à bidimensionalidade preconizada por Nouvel.

Alvaro Siza_ Biblioteca da Universidade [Aveiro, 1988]

Alvaro Siza_ Ceramique Terrein [Maastrich, 1990]
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Alvaro Siza_ Igreja de Santa Maria e Centro Paroquial [Marco de Canaveses, 1990]Alvaro Siza_ Pavilhão de Portugal – EXPO 98 [Lisboa, 1998]

Alvaro Siza_ Show-room Revigrés [1993]

Alvaro Siza_ Estúdio de Arquitetura[Porto, 1993]
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Os projetos de Bernard Tschumi são coerentes com sua idéia de que o edifício pode
propor – sem a pretensão de controlar – os eventos. No Concert Hall and Exhibition Center, de
2001, e no projeto para o MAC de São Paulo, aparece o espaço intersticial – para o qual ouvimos
outros arquitetos também chamarem a atenção. No primeiro edifício, é o vazio criado pela dupla
fachada, que fica valorizado ao atrair para si todo o movimento do público. No projeto do MAC, é a
rampa de circulação do edifício, que fica junto à fachada e permite a visão da cidade, durante o percurso.

No Alfred Lerner Studant Center, Columbia University, o edifício é bipartido internamente
para que as rampas que ligam os “meio-pisos” – como no edifício da FAUUSP, de Vilanova Artigas
– mostrem o movimento das pessoas tanto para quem esteja dentro, quanto fora do edifício.

No projeto FIU School of Architecture, de 2003 o movimento das pessoas define a própria
forma do edifício, desenhado com o auxílio de um programa de computador para mecânica dos
fluidos.

Bernard Tschumi_ Museu de Arte Contemporânea [São Paulo, 2001]

Bernard Tschumi_ Alf red Lerner Hal l  Student Center –
Columbia University [1994]

Bernard Tschumi_ FIU School of Architecture [1999]
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O edifício para o Guggenheim Museum de Bilbao, de Frank Gehry, realizado em 1997, é a
expressão do processo de projeto que o arquiteto descreveu: racionalidade da planta, fachada
escultórica e implantação correta. Entretanto, a implantação parece almejar mais, no momento em
que o bloco de exposições das obras temporárias passa por baixo a ponte do rio Nervion, inte-
grando-a ao museu. Essa mistura do edifício e da cidade aproxima-o de Rem Koolhaas, no projeto
para o IIT, como veremos.

Outro componente da sua poética, ausente em sua fala, é a correspondência entre o progra-
ma, a forma e os materiais: para as salas de exposições permanentes a forma e os materiais são
absolutamente tradicionais, ao passo que para as temporárias que abrigam  as obras contemporâne-
as – mais livres que as antigas e as modernas – o  espaço e a forma são também mais livres, e os
materiais, menos convencionais.

O seu projeto para um conjunto de escritórios Der Neue Zolhof, em Dusseldorf, às mar-
gens do rio, construído entre 1994 e 1999, demonstra a utilização do computador não apenas no
projeto, mas na obra – viabilizando a execução das variadas peças pré-moldadas da fachada, através
de fôrmas de isopor rigorosamente cortadas. Nesta obra fica demonstrado o gosto pelo tectônico
de Gehry.

As obras de Herzog & de Meuron expressam bem seus projetos conceituais. Para cada um
há uma razão diferente. Mas todos exibem o caráter tectônico da arquitetura e a transdisciplinaridade
do seu trabalho.

O edifício para a Biblioteca da Escola Técnica em Eberswalde, Alemanha, entre 1997 e 1999,
por exemplo, teve a colaboração do fotógrafo Thomas  Ruff  e foi conceituado a partir da analogia
entre a arquitetura e a fotografia: ambas contêm na sua essência o paradoxo entre a fugacidade e a
perenidade. No projeto aparece também o seu desejo de reinventar o ornamento, existente em
arquiteturas do passado e negado pela Arquitetura Moderna.

As fachadas do edifício são totalmente cobertas – poderíamos dizer ornamentadas – com
imagens fotográficas impressas nos vidros e gravadas no concreto. Houve a necessidade de desen-
volvimento de uma técnica especial para a gravação no concreto, para que as cores se mantivessem
vívidas no decorrer do tempo, preocupação que revela a importância dada ao tectônico.

Na galeria para a Coleção Goetz, construída entre 1991 e 1992, a ironia e a ambigüidade se
revelam. O edifício visto de fora parece possuir três pavimentos, mas na verdade tem dois, um
sendo semi-enterrado. Translúcido, não revela seu interior e à noite torna-se luminoso – demons-
trando o interesse dos autores pela luz, naquela fase de sua obra.

O caráter tectônico se expressa também à noite, quando as partes do edifício – pavimentos, Herzog & de Meuron_ Biblioteca Universidade Eberswalde [1994]

Frank Gehry_ Museu Guggenheim [Bilbao, 1991]

Bernard Tschumi_ Concert Hall & Exhibition Center [Rouen, 1998]
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janelas – se mostram. Durante o dia o edifício é uma caixa, quase uma urna, o que parece
coerente com a idéia motivadora do projeto.

No projeto premiado recentemente para o Estádio Nacional de Beijing, na China,

houve a parceria com o artista plástico Ai Wei Wei, o que confirma a transdisciplinaridade de
sua atividade. A imagem inspiradora foi um vaso chinês trincado.

Nesse projeto o interesse na fachada – existente em outros arquitetos – reaparece. E mais: a
idéia expressa por Richard Rogers de uma tendência da estrutura a confundir-se com a pele.

Parece haver nele uma crítica ao racionalismo estrutural, pela inexistência de uma lei geradora
clara para a estrutura, mas o tectônico permanece por ser ela totalmente visível, tanto externa como
internamente.

Herzog & de Meuron_ Estádio Nacional [Pequim,2003]

Os projetos de Jean Nouvel do início dos 90 são absolutamente coerentes com suas idéias
de uma nova sensibilidade forjada no mundo da imagem; pelas fachadas “desmaterializadas”, pla-
nas, pela ênfase na iluminação artificial e nas imagens da cidade.

No Teatro de Ópera de Lion, além da atitude provocativa de misturar signos das culturas
eruditas e popular, Nouvel parece resgatar o sublime, no brilho das superfícies, que transforma o
interior num espaço instável e quase amedrontador.

Jean Nouvel_ Museu Guggenheim [Tóquio, 2001]
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A negação do tectônico se expressa com muita clareza no projeto para o Temporary
Guggenheim de Tóquio: o edifício, externamente, parece carente de qualquer articulação construti-
va: transformou-se numa montanha forrada de cerejeiras. A justificativa para a forma foi a referên-
cia à importância da natureza, com suas estações, para a cultura do Japão. A imagem da natureza
levada para o interior de uma das cidades mais artificializadas do planeta, lembra a Torre dos
Ventos, de Toyo Ito.

Jean Nouvel_ Ópera de Lyon [1986]

As obras de Bolles e Wilson confirmam a sua idéia de que o edifício desenha a cidade, dá
identidade para seus espaços em estado ainda amorfo.

Por essa razão, a forma é importante; e ela não é pura, porque precisa ter uma identidade,
marcar a paisagem e completá-la. Os materiais e as cores juntam-se a ela nessa empreitada, sem
preconceito, como se a dicotomia imagem x matéria não mais existisse. No campanário do Centro
Comercial Brink – separado dos edifícios, dentro da praça, lembrando o da São Marcos, de Veneza–
, os painéis eletrônicos, convivendo tranquilamente com as inscrições sulcadas nos painéis de concre-
to – qual antiqüíssimos hieróglifos – significam essa planificação, essa bidimensionalidade contem-
porânea, em que também o passado cola-se no presente.
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De maneira semelhante, o volume do edifício e os vazios da cidade que o envolvem adqui-
rem o mesmo valor, na “europaisagem” que destrói toda hierarquia. Mas a falta de hierarquia da
paisagem “em rede” não exclui a existência de lugares nodais. Essa estratégia lembra a idéia de Aldo
Rossi de preservação dos monumentos como pontos articuladores da cidade, mas diferencia-se
por sua forte ligação com o presente.

O edifício do MVRDV WoZoCo, de apartamentos para pessoas com mais de 55 anos em
Amsterdã, realizado entre 1994 e 1997, demonstra o seu  processo de projeto que tem um primeiro
momento de extrema  racionalidade, em que procuram atender às exigências  do programa e das
normas de planejamento e de construção locais, e um segundo, no qual tiram partido das próprias
restrições para a forma. Neste caso eles justificam assim:

As cidades-jardim da Amsterdã-Oeste, construídas nos anos 50 e 60 enfrentam agora aumentos massivos
de densidade, que ameaçam seus espaços verdes, a qualidade mais importante dessa parte da cidade...
Segundo a norma AUP de Van Eesteren, para permitir que uma luz natural adequada alcançasse os edifícios
vizinhos, só poderíamos fazer 87 das 100 unidades solicitadas. Onde colocar então as 13 unidades faltantes?
Se os colocássemos no corpo do edifício, as unidades se reduziriam ainda mais. Um edifício mais profun-
do, com apartamentos mais estreitos não parecia possível – A sua orientação Norte-Sul determinava que
o módulo deveria ter 7,20 m –, de modo que as 13 unidades restantes foram  suspensas no ar  e receberam
a orientação Leste-Oeste.

Nesse memorial eles ainda justificavam a escolha da tipologia “austera do apartamento-
galeria” – que aqui chamaríamos “edifício-lâmina” – para compensar o acréscimo de custo pelos
grandes balanços da estrutura que os módulos suspensos exigiam.

Poderíamos encontrar ai, assim, uma referência a Le Corbusier e mais que isso, uma irreverência
ao mestre, semelhante à de Koolhaas em relação a Mies van der Rohe, no Campus do IIT. O
edifício usa, negando – ao deformá-la –, a tipologia da lâmina corbusieriana e o interessante é que
a sua justificativa é a mesma de Le Corbusier: a orientação solar.  Nem o piloti fica esquecido.

Podemos observar também o fechamento em vidro da fachada, que sobreposto às bordas
das lajes, parece ser concebido como pele.

Além disso, confirma-se neste projeto a estratégia da solução estrutural audaciosa para con-
seguir a monumentalidade para um edifício que embora residencial, pode ser considerado de inte-
resse público, pelo impacto na cidade que o seu porte por si só ocasiona.

Julia B. Bolles e Peter L. Wilson_ Centro Comercial Brink [1996]
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MVRDV_ Apartamentos WoZoCo’s [1994]

O edifício St. Mary Axé, recentemente inaugurado em Londres, projetado por Norman
Foster, ilustra a sua arquitetura gerada a partir da idéia de sustentabilidade. Sua forma é aerodinâmi-
ca, para minimizar o efeito dos ventos sobre a estrutura. Justifica-se também por desviar os ventos
para o alto, evitando o desconforto dos pedestres, no térreo. A preocupação com o espaço público
aparece também na diminuição do diâmetro da base do edifício, o que resulta no aumento da área
pública do entorno.

A idéia de uma tendência para a estrutura confundir-se com a “pele” do edifício, expressa
por Richard Rogers, concretizou-se nesse projeto.

É interessante notar também que a forma incomum do tal edifício desperta em nós um
sentimento de estranhamento que lembra a recente valorização – que não aparece na fala de Foster
– de aspectos do sublime na teoria da arquitetura, como o estranho e o grotesco.

Norman Foster_ Saint Mary Axe [Londres, 1997]

Em um projeto de Paulo Mendes da Rocha da década de 90 – o Centro Cultural SESC
Tatuapé de 1996 – aparece a utilização da imagem da cidade no edifício – presente no seu discurso.
Nele, uma “rua” elevada de 12x240 m une os blocos do conjunto.

Podemos observar, em outros projetos, o caráter tectônico de sua obra que é conseguido
sem a estetização da estrutura. Ele usa a técnica como técnica, mas a traz para o domínio da arqui-
tetura, domesticando-a. O projeto para o Museu da Escultura, de 1988, é paradigmático: a viga é
uma viga, antes de significar qualquer outra coisa. O que muda são as suas proporções, produzindo
estranhamento. Aí reside a poesia.



120

Podemos observar, em outros projetos, o caráter tectônico de sua obra que é conseguido
sem a estetização da estrutura. Ele usa a técnica como técnica, mas a traz para o domínio da arqui-
tetura, domesticando-a. O projeto para o Museu da Escultura, de 1988, é paradigmático: a viga é
uma viga, antes de significar qualquer outra coisa. O que muda são as suas proporções, produzindo
estranhamento. Aí reside a poesia.

No projeto para a Casa Gerassi, também de 1988, Jaraguá, um deslocamento – uma estru-
tura pré-fabricada normalmente usada para outros usos – e uma mudança de escala – uma estrutura
normalmente usada em edifícios maiores – produzem a poesia.

Em dois outros projetos, o Edifício Jaraguá, e a Loja da Forma, projetados em 1984 e 1987,
de maneira semelhante Mendes da Rocha usou estruturas desproporcionais ao tamanho e ao tipo
dos edifícios. Poderíamos chamar este procedimento, nos seus projetos, de uma “domesticação da
estrutura”;  em primeiro lugar por ficarem veladas, e em segundo criarem  desníveis perfeitamente
justificáveis pelo uso: no edifício residencial, delimitando a cozinha, e na loja, a vitrine e o escritório.

Este velamento da estrutura pela pele – observem-se como as espessuras na fachada da Loja
da Forma desaparecem – demonstra que Mendes da Rocha estava atento ao discurso da arquitetura
do momento, postura que ele defendeu numa entrevista.

No projeto para do projeto para a Baía de Vitória, de 1993, as torres ganhariam fundações
usadas para grandes estruturas construídas no mar. Isso mostra que o seu tectônico não se limita às
técnicas propriamente arquitetônicas, mas utiliza-se das grandes construções da estrutura urbana. A
tecnologia de ponta – mesmo a pesada – é usada oportunamente a favor da poesia.

Um bom exemplo também é o projeto para a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, de 1984
– assim descrito:

O partido para a Biblioteca Pública do Rio de Janeiro a ser construída, conforme concurso, entre a Avenida
Presidente Vargas e a Rua da Alfândega, ao lado da Igreja São Gonçalo e São Jorge e do Campo de Santana
foi radical: construí-la em sub-solo. Com o intuito de não afrontar as construções existentes, mantendo a
limpidez da paisagem, além de melhor controlar as exigências técnicas – relacionadas à climatização e
conservação dos livros – lançou-se mão de conquistas então recentes da engenharia de solos. O metrô
acabara de ser implantado, demonstrando maneiras eficazes de enfrentar o lençol freático alto junto ao mar.
Assim, no subterrâneo, a biblioteca seria silenciosa, fresca e protegida. [14]

Paulo Mendes da Rocha_ Casa Gerassi [1988]

Paulo Mendes da Rocha_ Centro Cultural SESC Tatuapé [1996]

Paulo Mendes da Rocha_ Museu Brasileiro de Escultura – MUBE [1988]

Paulo Mendes da Rocha_ Biblioteca Pública [Rio de Janeiro, 1984]
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Os projetos de Rem Koolhaas comprovam a sua fidelidade à forma. Ela é a base da sua
poética. É algumas vezes a concretização da imagem da cidade, outras de um programa específico,
de uma crítica social, da valorização da complexidade urbana, ou uma referência às obras e arquite-
tos modernos.

O edifício Kuntshal em Roterdã, construído em 1992, é atravessado em duas direções por
uma rua de carros e uma de pedestres, o que lhe confere o que poderíamos chamar de caráter
urbano.

No projeto do concurso para as Bibliotecas em Jussieu, de 1992, a imagem da cidade era
buscada pelas rampas de grande largura e suave inclinação, que transformavam o edifício numa
única e enorme laje contínua. O pé-direito de 7 metros completava a imagem, as estantes sendo a
representação dos edifícios da cidade.

Na Casa em Bordeaux, construída em 1996 fica clara a intenção de valorizar o programa,
algo caro à Arquitetura Moderna. A novidade parece estar no fato de que aqui o programa não
determinou a forma, mas a inspirou. Por tratar-se de um cliente deficiente físico, o projeto não
apenas resolveu problemas reais como a circulação vertical mecanizada, mas também expressou,
através da mirabolante estrutura, o tema da luta contra a força da gravidade.

No Kursaal de Rafael Moneo, construído em 1999, podemos constatar a preocupação
com a pele, os espaços intersticiais e a relativização da idéia de harmonia com o contexto. A obra
está de fato mais relacionada às montanhas e ao rio que ao entorno construído. Podemos constatar
também a eficiência da solução do fechamento do edifício para a obtenção das metáforas desejadas
relativas ao rio.

Paulo Mendes da Rocha_ Edifício Jaraguá [1984]

Paulo Mendes da Rocha_ Loja Forma [1987]

Paulo Mendes da Rocha_ Baía de Vitória [1993]

Rem Koolhaas/ OMA_ Kunsthal [Roterdam, 1987]
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O projeto crítico fica por conta da Ópera de Cardiff, de 1994, objeto de um concurso, em
que o foyer foi eliminado por ser considerado um lugar tradicional de exibicionismo da burguesia. A
forma do auditório, gerada por uma única laje contínua que de piso transformava-se em palco e
finalmente em galeria, pretendia negar, desta última, o tradicional significado de lugar da plebe.

A forma do edifício para os estudantes – o Campus Center – , no Illinois Institute of
Technology, em Chicago, construído em 2004, é quase expressionista, tão dramática a imagem de
entrelaçamento entre o edifício e um equipamento urbano – o trem – n numa relação complexa em
consonância com sua teoria da congestão da metrópole contemporânea, elaborada no livro Delirious
New York, de 1994. Essa obra parece negar sua afirmação de que a teoria e a prática não se tocam,
no seu processo de projeto.

O edifício foi colocado exatamente sob a linha aérea de trem que divide o Campus, justa-
mente no lugar que seria prontamente evitado, numa análise do entorno racional, comum nos pro-
cessos de projeto. Como se não bastasse isso, a cobertura tipo borboleta associada à distorção das
paredes do miolo do edifício são uma imagem inegável do desastre.

O edifício é ainda irônico, quase uma caricatura da destruição do mito Mies van der Rohe, o
arquiteto responsável pelo projeto do Campus – construído entre 1945 e 1968.

Mesmo se a teoria não se transponha diretamente para as obras, não há dúvida de que o
projeto de Koolhaas é bastante conceitual.

Rem Koolhaas/ OMA_ Bibliotecas Jussieu [Paris, 1992]

Rem Koolhaas/ OMA_ Casa em Bordeaux [1994]

Rem Koolhaas/ OMA_ Ópera de Cardiff [1994]
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Na obra de Richard Rogers, como na de seu  ex-sócio Foster, as formas de alguns edifícios
são fortemente influenciadas pela idéia de sustentabilidade. É o caso do projeto para os Tribunais de
Justiça de Bordeaux, na França, cuja estranha forma permite a otimização da ventilação natural,
significando economia de energia. O projeto também reafirma a fala de Rogers que mostra sua
descrença nas tipologias, pela flexibilidade de usos exigida hoje. Seus edifícios pretendem se adaptar
a qualquer uso. A preocupação se concentra no ambiente, que deve ser correto do ponto de vista do
conforto e da economia. Nesse racionalismo, sua arquitetura não difere muito da arquitetura racionalista
moderna.

Acredito que a obra mais interessante de Toyo Ito seja a Torre dos Ventos, por realizar uma
inversão: a natureza imita a tecnologia e não o contrário, quando o ventos se encarregam da difusão
da luz em plena Tóquio, cidade que parece estar totalmente submissa às imagens luminosas artificiais.

Esse recurso pode significar o contrário da afirmação, numa entrevista, do seu desprezo
pelas tradições japonesas, das quais faz parte uma relação forte entre a arquitetura e a paisagem
natural. Mas pode também significar algo compatível com a sua fala, que é o desejo de consideração

Rem Koolhaas/ OMA_ IIT Campus Center [Chicago, 1998]

Richard Rogers_ Tribunais de Justiça [Bordeaux, 1992]
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positiva de nossos hábitos forjados no ambiente da “cidade virtual”. Diante da constatação
da disparidade entre esse contexto – que pressupõe a fugacidade – e a arquitetura que ainda se faz
que continua almejando – e de fato ainda possui – a permanência, ele quer construir um edifício que
seja não uma imagem da imagem, mas a própria imagem, com a sua realidade. Com suas superfí-
cies espelhadas e mutantes pela ação dos ventos, a torre  rouba do ambiente virtual a sua vibração,
como para conseguir uma energia vital, uma realidade que já nos parece – acostumados que estamos
– ser uma qualidade da imagem. É como se Ito afirmasse que de fato nossa percepção do mundo
mudou e que a imagem já é real para nossos sentidos.

É como se o edifício quisesse ser a imagem – não apenas imitá-la – e para isso recorresse à
Natureza – antiqüíssima aliada da Arquitetura. Arquitetura, Natureza e Imagem seriam a partir de
então, a nova alma do edifício: eterna e efêmera.

As obras de Zaha Hadid mostram uma riqueza maior que sua fala nas entrevistas. Nessas, o
formalismo e o simbolismo dão um cunho passadista à sua arquitetura. Mas alguns projetos a
aproximam das questões mais presentes no discurso contemporâneo.

O primeiro é o belo projeto para a Ponte Habitável sobre o Rio Tâmisa, primeiro prêmio de
um concurso de 1996, onde edifício e equipamento urbano se confundem.Toyo Ito_ Torre dos Ventos [Yokohama, 1986]

Zaha Hadid_ Ponte Habitável sobre o Rio Tâmisa [1976]
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Zaha  Had id_  Es t ac i onamen to  e  Te rm ina l  Hoenhe im-No rd
[Estrasburgo, 1999]

O segundo, para o concurso para a Ópera de Cardiff, merece uma comparação com o
projeto de Koolhaas analisado acima. Curiosamente Koolhaas, que se colocava como um crítico da
sociedade capitalista separou o auditório da “fábrica” do espetáculo, que condensou numa caixa
impenetrável ao olhar. Zaha, ao contrário, transformou essa fábrica numa cidadela possível de ser
percorrida e vista, através das janelas de seus edifícios, como um outro espetáculo também belo: a
vibração dos ensaios de dança e música, a produção dos cenários e das roupas, etc.

O Estacionamento e Terminal Hoenheim Nord, em Estrasburgo tem um aspecto interessan-
te, que é a valorização da bidimensionalidade, pelas faixas pintadas no piso do grande estaciona-
mento, que além de orientação para os pedestres, são por si só uma obra de arte que lembra a Land
Art.

Zaha Hadid_ Ópera de Cardiff [1994]
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Projetos e obras:
minha produção de 1970 a 1990

Capítulo 4
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4.1. INTRODUÇÃO Neste capítulo eu volto a olhar para a arquitetura que fiz entre 1970 – ano em que me formei
– e 1990, quando foi praticamente interrompida. Até 1977 os trabalhos foram realizados no escri-
tório de arquitetura e engenharia do Banco Itaú, onde trabalhei como arquiteta contratada, e daí
por diante, no meu próprio escritório.

Farei a descrição do processo do projeto de cada obra – recorrendo a minha memória e à
documentação existente – e tentarei destacar alguns temas recorrentes que, assim revelados, deve-
rão ser a base sobre a qual tentarei delinear uma poética pessoal.

Salvo algum engano pela falta de documentação, a análise é cronológica

4.2. MEMÓRIA DOS PROJETOS

Agência Banco Itaú_ Recife
A forma do edifício deve um pouco ao Ginásio de Itanhaém, de Artigas, embora os brises

da agência sejam mais marcantes.

Minha inexperiência na época não me permitiu prever que a espessura das placas de concreto
– que pareciam tão delicadas no projeto – aumentaria com o revestimento, deixando os brises mais
pesados e fechados que o esperado. É também possível que eu tenha sido impedida de usar o
concreto aparente à última hora – o projeto de estrutura já estando pronto.

Tive dificuldade em me decidir sobre as fachadas laterais, que se tivessem a forma trapezoidal
expressariam melhor o balanço interno da estrutura. Optei pelo retângulo, decisão que ainda acho a
mais acertada.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú [Recife]

Duas agências Banco Itaú _ Presidente
Prudente

Somente hoje, tantos anos depois de ter projetado aquela fachada tão radical toda revestida
com elementos vazados de concreto e olhar para a sua fotografia mais atentamente, é que reconheci
a outra agência do Itaú na esquina em frente a ela. Era também um projeto meu anterior, cujo
programa incluía um apartamento para o gerente no primeiro andar.
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Compreendi melhor, então, a radicalidade do segundo edifício. O primeiro tinha uma
forma bem definida, com as paredes do primeiro pavimento projetando-se a 30 graus sobre
a calçada, formando, com as lajes em pequenos balanços triangulares, espaços correspondentes
à sala e aos três dormitórios. Muito provavelmente, as janelas em ângulo buscavam a orienta-
ção, em relação ao sol, mais favorável para o apartamento.

Havia uma praça em frente à agência, o que dava também sentido à inclinação da janela
da sala, direcionada para ela.

Imaginei a fachada térrea lateral – correspondente à loja – envidraçada, o que não foi
aprovado, talvez por razão de custo. Vendo as fotografias do edifício pronto, surpreendi-me
com a beleza das sombras triangulares na parede branca, que com certeza não seriam realçadas
sobre uma parede envidraçada.

O segundo projeto era a reforma em um edifício que possuía uma pequena marquise e
era repleto de janelas desiguais. A idéia foi homogeneizá-lo com combogós sobrepostos a
todas as paredes e aberturas no térreo e na ponta da marquise no andar superior, dando-lhe
um volume mais interessante e, ao mesmo tempo – hoje vejo isso – fazendo uma referência ao
outro edifício, que também tem o primeiro pavimento destacado e o térreo bastante impene-
trável. Além disso, as duas são monocromáticas: uma branca e a outra cinza.

Alguns anos depois, o Banco Itaú passaria a adotar as fachadas envidraçadas, mesmo
com o aumento da violência urbana, para atrair os clientes.

Quanto a mim, faço agora minha autocrítica: penso que o edifício que se fecha tanto em
si mesmo não contribui para a vitalidade da cidade.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú [Presidente Prudente]

Agência Banco Itaú

Cardoso de Almeida_ São Paulo 1974
O lote tinha 12 metros de largura, que foram vencidos por nervuras transversais esbel-

tas. A escada pública de acesso da garagem, nos fundos, era uma única viga que, embora tendo
de se dobrar para criar o patamar de chegada, vencia corajosamente o mesmo vão e se expu-
nha na fachada dos fundos, como se ela fosse tão importante quanto a da frente. O corrimão,
cor de laranja, chamava a atenção para o desenho.

Do mesmo modo como a fachada dos fundos foi valorizada, a face externa da parede
de uma das divisas que dava para um lote vazio foi revestida e pintada com uma das cores
usadas na loja. A ênfase dada às fachadas secundárias, isto é, o desprezo por sua hierarquização,
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era uma atitude comum entre os arquitetos modernos.

O edifício tinha a loja no térreo e estacionamento e serviços no sub-solo, inclusive a casa de
máquinas do ar condicionado, o que exigiu uma solução incomum para o retorno do ar, feito sob
o balcão de atendimento.

O recuo lateral – obrigatório pelo código de obras – foi apropriado visualmente pela conti-
nuidade da estrutura até a divisa, solução conhecida de Artigas e Rui Ohtake para os lotes de meio
de quadra. Nesse trecho, as vigas eram mais altas, alternadamente, para diferenciar aquele espaço,
dando-lhe mais corpo.

No lado oposto ao recuo, luminárias semi-embutidas sob uma grande viga-calha equilibra-
vam a luz natural obtida no recuo. A viga calha era também o suporte do duto de insuflamento do
ar condicionado.

Nesse projeto podemos observar algumas questões interessantes:

1. A consideração e a apropriação dos espaços residuais: os recuos lateral e de fundo.

2. A organicidade – herança de Artigas e Wright: a estrutura que é ao mesmo tempo calha e
suporte para as luminárias e o duto; o balcão que é peça de retorno para o ar, as vigas que são
refletores de luz.

3. Uma indiferenciação entre a luz natural e a artificial, por serem ambas indiretas.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú Rua Cardoso de Almeida

[1] [2] [3]

[1]_elevação frontal   [2]_elevação fundos   [3]_ corte transversal
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[4]

[5]

[6]

[7]

[4]_planta subsolo

[5]_planta térreo

[6]_ elevação lateral

[7]_ corte longitudinal

1_ sanitário feminino

2_ sanitário masculino

3_ almoxarifado

4_ poço esgoto e água pluvial

5_ copa

6_ expedição

7_ar- condicionado

8_ arquivo

9_ estacionamento

10_ sanitário gerência

11_ cofre de aluguel

12_ gerência

13_ expediente

14_ público
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Agência Banco Itaú_ Mococa
(parceria com Jaime Cupertino) A forma foi determinada pela preocupação com o conforto térmico. Queríamos testar a

eficiência do colchão de ar ventilado na cobertura. Para isso, ele deveria ter uma altura mínima, o
que nos sugeriu o uso de todo o vão entre a cobertura e a base da treliça metálica, que teria, assim,
dupla função, sendo a estrutura para a cobertura e o forro e, ao mesmo tempo, o vazio para a
circulação do ar. Para conseguir a altura necessária, a treliça teria de vencer a largura da loja em um
único vão.

Permitindo a passagem do ar, o espaço entre o forro e a cobertura ficou aberto nas fachadas
da frente e do fundo, deixando à mostra as treliças.

Havia também a intenção de se evitar a monumentalidade, por ser o bairro ainda bastante
residencial, daí o rebaixamento do piso da loja, o que, somado ao jardim, deu um ar intimista à
entrada.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú [Mococa]

Agência Banco Itaú

 Barata Ribeiro_ Rio de Janeiro 1976
(parceria com Jaime Cupertino)

Esse é outro edifício de miolo de quadra, numa situação particular – de um vazio entre
edifícios muito mais altos – que infelizmente não conseguimos usar a favor do projeto. O seu
interior, entretanto, possuía uma graça: a iluminação natural que vinha de cima, através de dois
rasgos situados no encontro das lajes de cobertura com as paredes do mezanino central. Quando
refletida no piso, a luz destacava a sombra do mezanino, algo inusitado em espaços internos. Con-
tribuía para realçar essa sombra a parede dos fundos, toda feita de elementos vazados e vidro, que
intensificava a luz.

O mezanino, assim destacado pela luz e fechado para a agência, deixava de ser uma parte do
espaço maior de pé-direito duplo – como os mezaninos costumam ser. Parecia agora um volume
autônomo, embora imerso no espaço. E aquela sombra tornava-o enigmático, pois aumentava a sua
presença, embora seu interior estivesse oculto.

O jardim, projeto da arquiteta Maria Franco, foi feliz na sua referência à própria cidade, pelo
uso da areia e dos seixos rolados.Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú Rua Barata Ribeiro

[Rio de Janeiro]
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Agência Banco Itaú_ Diadema 1976
Com exceção dos tijolos de barro dos muros laterais e de fundo e o concreto da escada e

dos pilares das divisas, todos os materiais desse pequeno edifício eram industrializados: perfis de
ferro para os pilares, as vigas do piso do mezanino, as treliças da cobertura e os caixilhos. Laje pré-
fabricada para o piso do mezanino, cimento-amianto para as telhas, fechamento da cobertura e
brises. Forro de lambri de madeira e divisórias de Duratex. Não havia exigência do programa para
esse partido. Foi um exercício.

A referência formal para este projeto foi a Casa do Homem em Zurique, concebido por Le
Corbusier em 1963, cuja cobertura, com estrutura de ferro, era também bipartida, as duas partes
em forma de guarda-chuva não se tocando. A beleza se completava pela independência da cober-
tura também dos blocos que ela abrigava. Essa imagem sempre me pareceu emblemática de uma
arquitetura desejada talvez por toda a minha geração.

Aqui aparece a associação do pé-direito alto e da iluminação natural vinda de cima. A
cobertura era dividida em duas totalmente independentes, que não se tocavam. Buscava-se a trans-
parência, a fachada dos fundos sendo envidraçada como a da frente.

Tentava despertar a emoção nas pessoas que entrassem naquele espaço. Isso, somado às
preocupações tectônicas que descrevi anteriormente, era para mim arquitetura.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú [Diadema]

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú Rua Barata Ribeiro [Rio de Janeiro]
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Agência Banco Itaú

Avenida Paulista_ São Paulo 1977
Era uma loja no térreo de um edifício com uma passagem lateral de acesso à torre. Propus a

demolição de parte do mezanino, para conseguir uma compensação ao pé direito, que era muito
baixo na parte frontal, e o acesso à loja pela galeria lateral semicoberta, bem próximo à rua. A
parede espessa e chanfrada direcionava o olhar para a entrada.

Quando realizado, o espaço mostrou-se muito dramático, pois se entrava subindo alguns
degraus, encontrava-se um espaço que parecia comprimido pelo piso elevado e o teto muito baixo
e depois de se andar um trecho ao longo do balcão, que parecia indicar o caminho, surpreendia-se
com o pé direito alto, que se abaixava de novo.

A gerência ficava definida pelo teto mais baixo lateralmente, que, ao completar-se visualmen-
te com a pérgula da galeria externa, parecia estender o espaço interno até o muro.

Os desenhos que as luminárias criavam no forro reforçavam os planos do teto e relaciona-
vam-se com as funções e os elementos sob ele. O insuflamento e o retorno do ar condicionado
eram feitos pelo forro, linearmente, de maneira discreta.

Agradou-me conseguir diferenciar as proporções e a forma dos pilares, ao cortá-los com o
forro em alturas e direções diferentes.

Os materiais eram poucos: granito para o piso do público, os pilares e o balcão. (Com isso,
o balcão tornou-se um elemento tão forte quanto os outros, garantindo a direção horizontal impor-
tante como contraponto para a verticalidade). Alumínio para o forro, fechamentos em vidro tem-
perado, sem caixilhos. Penso que o monocromatismo ajudou a reforçar a tensão entre o forro e o
piso.

Se tivesse de definir esse espaço, eu o chamaria de sublime, pela emoção que provocava.
Penso que veio de Artigas e, conseqüentemente, de Wright esse gosto pelos contrastes entre os pés
direitos e entre verticalidade e horizontalidade. Mas é preciso lembrar que a forma não era gratuita,
mas ao contrário, limitada pelas condições existentes, tanto físicas quanto programáticas.

Outra herança da arquitetura daqueles dois arquitetos e também de Le Corbusier, é o valor
dado ao movimento corporal das pessoas no espaço. O espaço interno das agências bancárias
daquela época tendia à linearidade, o que propiciava a sensação do percurso, embora limitado e
determinado.

Talvez pudéssemos apontar, nesse processo de projeto, o desejo do casamento entre razão –
imposições técnicas, funções – e emoção.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú Avenida Paulista [São Paulo]
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Agência Banco Itaú

Av. Ver. José Diniz_ São Paulo  1977
Nesse projeto foi trabalhada a relação do edifício com o lote e a cidade pelo uso de pérgulas,

não só no recuo lateral, como também no frontal. O recuo da frente foi parcialmente ocupado pela
escada envidraçada, o que evitou o cacoete “volume de escada destacado do corpo do edifício”.
Um detalhe que pode passar despercebido e que revela que a relação desejada entre o edifício e a
cidade não era apenas visual, mas, digamos, também comportamental, é o pequeno banco de
concreto construído no alinhamento, no limite entre o espaço público e o privado.

O volume – embora tenha sido evitado na escada – foi almejado no edifício, sem, entretanto,
realizar-se. Em lotes encravados e estreitos como aquele era quase impossível se conseguir o volu-
me. Nesse caso, sem a possibilidade de ser visto lateralmente – por um ângulo favorável para a sua
compreensão – tornou-se transparente, etéreo, explodido e feito por sobreposição de camadas,
quase em sintonia com as idéias – desconhecidas ainda para mim – de Jean Nouvel, que naquela
época começava a falar em desmaterialização.

O programa exigia três pavimentos ocupando quase todo o lote, o que me desagradava pelo
isolamento que eles teriam necessariamente entre si. Além disso, por causa da pouca largura dos
salões, os serviços tiveram de ficar no fundo do primeiro pavimento, bloqueando a visão para o
exterior e tornando a promenade desinteressante, já que nada aconteceria no final do caminho, ao
longo do balcão.  Para conseguir  alguma fluidez no percurso, coloquei a escada na mesma direção
das circulações, desde o subsolo até o primeiro pavimento, como se  fosse seu prolongamento.

A estrutura era nervurada, vencendo o vão de 10 m. O que parecia muito óbvio para mim,
na época, hoje não parece tanto. A escolha das nervuras numa só direção, na verdade, era uma
adaptação da grelha da FAU, de Artigas, para uma laje retangular. Entretanto, a direção única e a
repetição de um elemento quase ao infinito me lembram hoje as obras minimalistas nas artes plás-
ticas que apareciam naquele momento.

Embora a repetição dos elementos da estrutura – e mesmo dos fechamentos – na arquitetu-
ra daquela época estivesse associada ao desejo de racionalização e de industrialização da construção,
no meu caso – talvez ainda pela influência do edifício da FAUUSP – a repetição tinha razões
estéticas. Várias opções de dimensões e espaçamento das nervuras e de pés direitos foram desenha-
das, para que as lajes e as luminárias não fossem vistas, para que a proximidade entre o teto e as
cabeças das pessoas fosse tal que não provocasse a sensação de opressão, mas criasse uma tensão
desejável e, finalmente, para criar o ritmo, necessário para a sensação do movimento do corpo no
espaço.

Nesse projeto reapareceria questão da luz. Desta vez, quis qualificá-la. Queria que fosse

Vilanova Artigas_ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP [1961]

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú Av. Vereador José Diniz [São Paulo]
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alegre, vibrante, como a luz picada que as árvores deixam passar por entre suas folhas. Para isso
escolhi para o recuo, que fechei com combogós, a face que receberia mais sol.

O caixilho foi motivo de atenção. Eu queria separar os planos de luz dos de ventilação, como
vira em projetos de Carlos Milan e de Joaquim Guedes. Os de ventilação queria-os verticais e
pivotantes, mas que formassem, quando abertos, verdadeiros painéis de vidro emoldurados, sem
aquelas abas feias que se fazem para a proteção da chuva. Eliminei-as e as substituí por pequenas
peças de borracha semi-embutidas nas molduras de ferro.  Sei que hoje essas invenções não são
necessárias, pela sofisticação da indústria, mas naquela época, sim.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú Av. Vereador José Diniz [São Paulo]

[1]

[2]

[3]



137

[4]

[5] [6] [7] [8]

[1]_planta subsolo

[2]_planta térreo

[3]_planta nível superior

[4]_corte longitudinal

[5]_elevação frontal

[6]_elevação fundos

[7] [8]_corte transversal

1_ estacionamento

2_ gerência

3_ expediente

4_ público

5_ guarita

6_ expedição

7_ copa

8_ arquivo/ almoxarifado

9_ sanitário feminino

10_ sanitário masculino
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Agência Banco Itaú_ Sorocaba 1977

O edifício era falsamente solto das divisas, pois apenas o primeiro pavimento era recuado
das duas, ganhando um terraço sobre a cobertura do pavimento térreo muito adequado ao uso
para escritórios do banco, que se instalariam ali. As abóbadas pré-fabricadas da cobertura superior
tinham uma razão de ser: permitiriam uma ampliação futura seca, sobre a laje do térreo, que era
moldada in loco.

A estrutura do teto do térreo tinha dois vãos e um balanço de bonitas proporções. Ela foi
inspirada nos projetos da arquiteta Adelina Desiderio, colega do escritório, também formada na
FAU. Suas estruturas me intrigavam por possuírem desenhos muito elaborados. As vigas nunca se
cruzavam no mesmo plano, o que lembrava construções de madeira. Mas eu não aceitava inteira-
mente essa imitação feita com um material plástico como o concreto de uma estrutura necessaria-
mente formada por elementos independentes, como a madeira. Ao mesmo tempo, a independên-
cia das vigas dava um dinamismo ao conjunto, ao criar vários planos sobrepostos, o que me agra-
dava.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú [Sorocaba]



139

Agência  Banco Itaú_ Jundiaí
(parceria com Maria Zarria Uehbe Dubena)

O projeto pretendia ser um protesto à solicitação feita pelos chefes do escritório, naquele
momento, de uma diminuição drástica nos custos das agências. Apareceu, então, a idéia de um
edifício sem nenhuma pretensão a beleza, cuja forma fosse o resultado direto do uso de materiais e
técnicas os mais convencionais possíveis.

A laje do térreo, ligeiramente elevada da rua para abrigar o estacionamento, era de concreto,
por ser, naquele caso, mais barata que a metálica.  A estrutura da cobertura era metálica e as telhas, os
vedos  e os brises eram de cimento-amianto. O forro, o mais banal: de gesso em placas industriali-
zadas. O duto de ar condicionado tinha a forma e as dimensões variáveis, de acordo com a neces-
sidade da vazão, em cada ponto. As cores azul e branca lembravam as cores das construções provi-
sórias dos canteiros de obras.

A forma da cobertura ficava evidenciada pela falta de platibandas e era a conseqüência dos
triângulos das tesouras metálicas, mas, observando-a hoje, nota-se certo exagero na sua inclinação, o
que dá ao edifício um ar dramático e até mesmo uma personalidade.

Fruto da rebeldia despretensiosa de duas jovens arquitetas, esse projeto revela, entretanto,
filiações ilustres, como o brutalismo dos ingleses Smithson – na transgressão à idéia clássica de belo,
no uso de materiais industrializados, na exibição da estrutura e das instalações.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banco Itaú [Jundiaí]
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Agência BANESPA_ Tupã 1978
Esse projeto foi o primeiro que fiz como arquiteta convidada por uma instituição da qual eu

não fazia parte como funcionária.

O banco exigia vãos livres de 20 metros no espaço interno das agências, o que não se
justificava do ponto de vista estritamente funcional.  Esse gosto pelo monumental parecia
corresponder a um desejo de exibição de poder, que no momento histórico seguinte iria se trans-
formar no oposto: o de disfarçar seu poderio, numa sociedade que cada vez mais privilegiava o
capital financeiro.

Os representantes do BANESPA não aceitaram minha primeira proposta de uso de elemen-
tos vazados em partes da fachada, argumentando que aquilo parecia mais uma escola do que um
banco. Como uma arquiteta moderna, eu não acreditava em tipologias, mas tive de mudar a solu-
ção da proteção solar para as pérgulas em balanço, o que, afinal, proporcionou alguma leveza ao
edifício, ao refletir a luz.

A estrutura do piso do pavimento superior, também em balanço, criava jardineiras de onde
folhagens do tipo caideiras formariam uma cortina protetora do sol, no térreo.

Hoje eu evitaria as jardineiras altas sobre o passeio, que estavam ali, provavelmente, para dar
a sensação de um pé direito mais baixo no térreo – cuja altura foi com certeza imposta pelo banco
ou pelo código de obras da cidade.  O piso térreo ligeiramente elevado era uma solução muito
adotada, para baratear o subsolo.

As vigas aparentes, com a iluminação, davam leveza e ritmo ao teto. A idéia de que a estrutura
já é a arquitetura estava ali. É interessante notar que os arquitetos do banco– cuja formação era a
mesma nossa, arquitetos externos – aceitava a poética brutalista, apesar daquela tendência à ostenta-
ção.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Banespa [Tupã]

Agência Unibanco

Av. Domingos de Morais_ São Paulo
1979

A luz me interessava cada vez mais. Ela desmaterializava o concreto e isso me parecia sufici-
ente para o projeto. Eu não precisava da forma e do volume. O edifício tornava-se tão despojado
que corria o risco de ser confundido com uma entrada de Metrô. A localização do jardim lateral –
a velha apropriação do recuo – foi escolhida em função do percurso do sol: era imprescindível que
ele projetasse as sombras das pérgulas no muro.
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Edifício Seguradora Itaú_ Recife
Esse projeto já havia sido iniciado, mas tive a oportunidade de decidir a circulação vertical, as

instalações – e o que foi mais interessante – a fachada, com seus brises de fibra de vidro – solução
inteiramente minha. Acompanhei a construção do protótipo e só não acompanhei a obra porque
isso não fazia parte da rotina dos arquitetos contratados pelo Banco Itaú.

O mais interessante do brise estava no fato de ser também o revestimento do parapeito. Um
revestimento isolante térmico, durável, de ótimo acabamento e de qualidade controlada, por ser
pré-moldado. Gostei de usar na fachada o branco para o corpo dos escritórios e a combinação de
duas cores complementares – o verde e o laranja na torre de circulação. Aquele contraste me intri-
gava, pois a torre parecia outro edifício, o que não achava de todo mal.

Maria Luiza Corrêa_ Agência Unibanco Avenida Domingos de Morais [São Paulo]

Maria Luiza Corrêa_ Edifício Seguradora Itaú [Recife]
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Edifício de escritórios

Rua Padre João Manoel_ São Paulo
1978

É um edifício com um escritório por andar e a torre de circulação destacada, apropriando-
se de um trecho do terreno mais estreito, nos fundos. O térreo foi reservado para uma loja. O
corredor de acesso à torre, lateral, no térreo, era sombreado por uma pérgula que também cobria
o recuo de frente.

Tratei esse recuo como um espaço da cidade: uma pequena praça, com bancos em torno de
jardineiras. A calçada e o piso do recuo tinham o mesmo revestimento, indicando o desejado caráter
público do espaço. É desnecessário dizer que a praça foi logo ocupada por estacionamento, embo-
ra o edifício dispusesse de dois subsolos de garagem.

Essa minha idéia da pracinha, embora singela, demonstra a visão do edifício como parte da
cidade e o desejo de despertar o senso de responsabilidade pela criação do espaço público. Se todos
os proprietários apenas retirassem suas grades e seus medíocres jardins gradeados dos recuos, cer-
tamente a cidade seria melhor.

Os caixilhos, nos pavimentos superiores, iam até o piso, mas tiveram sua altura limitada a 1,50
m, para que a visão de dentro para fora fosse direcionada discretamente para baixo, em razão de o
edifício vizinho ser residencial. De vidro temperado, tinham grandes panos fixos sem requadro,
intercalados com montantes em distâncias menores e múltiplas da provável largura das divisórias
internas. Dentro dos montantes foram embutidos contrapesos que possibilitavam às pequenas pe-
ças de vidro, também sem requadro, funcionar como um caixilho do tipo guilhotina. As vigas de
bordo, por estarem a 1,50 m do piso possibilitaram a criação de armários em uma altura confortá-
vel e uma profundidade suficiente para o giro dos grandes brises de concreto leve que, além de
proteger o ambiente do sol, também limitavam a visão.

As poucas paredes das áreas de serviço eram de tijolos aparentes de concreto. A escada de
incêndio teve os degraus revestidos de fórmica com delicadas cantoneiras nas quinas e as portas dos
elevadores foram especiais, formando um painel em toda a parede de chapa de ferro pintada de
amarelo. Esse projeto foi talvez o que mais expressou o meu gosto pela invenção de detalhes.
Poderia dizer, também, pelo tectônico.

Maria Luiza Corrêa_ Edifício de escritórios Rua Padre João Manoel [São Paulo]
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1_ hall elevadores

2_ hall escadas

3_ estacionamento

4_ depósito

5_ vestiário

6_ loja

[1]_planta 2ºsubsolo

[2]_planta 1ºsubsolo

[3]_planta térreo

[4]_planta sobreloja

[5]_planta pavimento tipo

[6]_planta cobertura/ zelador

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

7_ sanitário masculino

8_ sanitário feminino

9_ ar-condicionado

10_ copa

11_ escritório

12_ terraço

13_ living

14_ sanitário

15_ área de serviço

16_ cozinha

17_ dormitório
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[8]

[10][9]

[7][7]_elevação frontal        [8]_elevação lateral

[9]_corte transversal        [10]_corte longitudinal
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Edifício de escritórios

Rua Barata Ribeiro_ São Paulo
 (parceria com Maria Zarria Uehbe Dubena)

Esse projeto foi feito sob limitações: num terreno muito estreito e comprido – seis metros
por cinqüenta – o centro do edifício teria de ser acessado por baixo das lajes da frente. A garagem
era inviável, daí a liberação de todo o recuo e a projeção dessas primeiras lajes para estacionamento.

Ao se chegar ao coração do edifício, encontrava-se a luz que penetrava por uma grande
abertura na cobertura, a quatro pés-direitos de altura. O código de obras só permitia três pavimen-
tos para um terreno com largura de 6 m. Para conseguirmos um aproveitamento maior, recorre-
mos ao conceito de mezanino que, ocupando só um terço da área do ambiente, não se caracteriza-
va como pavimento.

O mais interessante do projeto é a escada, que mistura os usos público e privado, uma
desenvolvendo-se dentro da outra. Os lances públicos eram abertos para o pátio interno e os
privados fechados com vidro.

Além disso, a escada em espiral produzia uma teatralidade maravilhosa, semelhante às ram-
pas da FAU: vê-se e se é visto. Reparei uma coisa pouco observada nesse tipo de circulação: se num
primeiro trecho do percurso você está atrás de uma pessoa, no seguinte estará de frente para a
mesma, movimento que tem semelhança com um jogo de sedução. Lembro-me de Bernard Tschumi,
que fez a analogia entre a arquitetura e o erotismo: ambos pressupõem a exacerbação do prazer por
meio de expedientes totalmente controlados pelo intelecto.

Maria Luiza Corrêa_ Edifício de escritórios Rua Barata Ribeiro [São Paulo]

[1]
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]1_ estacionamento       2_ jardim       3_ escritório       4_ portaria       5_ sanitário       6_ copa       7_ sanitário feminino       8_ sanitário masculino

[1]_corte longitudinal   [2]_planta térreo   [3]_planta 1º mezanino   [4]_planta 2º mezanino   [5]_planta 1º pavimento   [6]_elevação frontal   [7] [8]_corte transversal
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Edifício residencial Rua Girassol_ São Paulo
Esse é outro projeto com limitações. O terreno era relativamente estreito, e as normas para

garantir boa iluminação exigiam um recuo das janelas às divisas proporcional à altura do edifício.
Para alcançar a área construída que viabilizasse o investimento, foram necessários 18 pavimentos.
Com isso, a escada de incêndio teve de ficar fora do prédio.

A planta é linear, como resultado de tudo isso. O apartamento ganhou janelas em três faces,
já que eram apenas dois por andar. A planta é muito “limpa”: toda a área molhada fica de um lado,
em linha, o que garante sua flexibilidade.

Sempre me desagradaram os percursos que terminam num lugar sem atrativo. Parece-me
que esses lugares têm de ter algum interesse. Nesse caso, era a varanda do último quarto, para a qual
se abria uma grande porta de vidro – até desproporcional à área daquele espaço – como para,
através da luz que fornecia, chamar as pessoas para o fundo do apartamento e mostrar-lhes o
exterior.

Maria Luiza Corrêa_ Edifício Residencial Rua Girassol [São Paulo]

[1]
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1_ medidores

2_ bombas

3_ vestiário

4_ elevador serviço

5_ elevador social

6_ estacionamento

7_ dormitório

8_ sala

9_ sanitário

10_ área de serviço

11_ cozinha

12_ hall serviço

13_ hall social

14_ salão de festas

15_ copa

16_ piscina

17_ estar

18_ dormitório empregada

19_ terraço

[1]_planta térreo

[2]_planta subsolo

[3]_planta pavimento tipo

[4]_planta 17º pavimento

[5]_planta 18º pavimento

[6]_corte transversal

[6]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Edifício residencial Al. Eduardo Prado_
São Paulo

O edifício foi uma aposta no poder de atração do centro, no início da crise do petróleo.
Eram quatro apartamentos por andar, muito pequenos. Foi um exercício de conseguir alguma
qualidade num espaço mínimo. Apesar das restrições por razão de custo, conseguimos viabilizar
uma estrutura nada mesquinha, com vãos de 7 m, o que significou a ausência de vigas dentro dos
apartamentos.

Maria Luiza Corrêa_ Edifício Residencial Alameda Eduardo Prado [São Paulo]

Edifício residencial

Al. Ministro Gabriel de Rezende Passos_
São Paulo

O projeto desse edifício, embora sem a sua parceria direta, deve muito ao arquiteto Antonio
Carlos Barossi, o qual, enquanto estagiário em nosso escritório, fez um estudo que me inspirou.

Devo também a Pablo Slemenson, por incentivar-me a manter a planta quadrada que para
mim, naquela época, criava uma volumetria que parecia pouco moderna. As lâminas corbusierianas
estavam na minha memória como modelo.

Esse foi meu primeiro projeto em que a estrutura não ficava totalmente à vista na fachada.
Internamente havia poucos pilares, pois o volume central da circulação vertical era estrutural. Mas
tê-los embutidos nas paredes e não organizados numa malha homogênea e independente dos
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vedos foi o motivo para o início de uma crise em minhas idéias sobre arquitetura.

Como uma homenagem à estrutura, deixei no hall do térreo uma única coluna central de
dupla altura, sem revestimento.

Gostei de desenhar tipos diferentes de janelas para cada fachada e também janelas diferentes
na mesma, cada uma atendendo às necessidades dos ambientes internos e não seguindo um desejo
de composição.

A orientação dos ambientes em relação ao sol seguiu os seguintes critérios: para os quartos, a
face leste. Para a sala menos formal e a varanda maior, a face oeste. Para a sala formal, de visitas, a
face mais fria.

A planta permite um percurso em círculo muito interessante, por não ter aqueles fins de linha
nos quais você tem de dar meia volta e percorrer pela segunda vez, com enfado, o mesmo caminho.

Maria Luiza Corrêa_

Edifício Residencial Alameda Ministro Gabriel de Rezende Passos [São Paulo]
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[1] [2]

[3] [5][4] [6] [7]

1_ sala de jantar      2_ sala de almoço      3_ cozinha       4_ área de serviço       5_ dormitório empregada       6_ living       7_ estar       8_ dormitório       9_ terraço       10_ closet

[1]_planta térreo   [2]_planta pavimento tipo   [3] [4] [5]_cortes   [6] [7]_elevações

21 3 4 5

9 6 8

7 8

9
8

10
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Escola rural para a Fundação Bradesco_
Miranda, Mato Grosso do Sul

Já recebemos a implantação definida na forma de uma ferradura, que achamos de certo mau
gosto, mas aceitamos. Pudemos mudar os edifícios e sua articulação, pontualmente.

Orientaram o projeto o clima muito quente, o solo pantanoso, as técnicas e os materiais mais
comuns.

Criamos um sistema: uma modulação, o concreto para pisos e pilaretes, a madeira para
pilares, treliças e forros, o ferro e a madeira para os caixilhos. O sistema permitia a variação da
forma tanto da planta como dos caixilhos e das coberturas.Procurávamos criar uma família de
edifícios, que, embora singelos, tinham um caráter que lhes conferia dignidade, como na Vila operá-
ria em Monlevade, de Lucio Costa.

O da escola foi mantido na sua forma padrão. Mas os beirais – maiores que os beirais
comuns, para maior proteção do sol – e os caixilhos em grandes painéis compostos de montantes
de madeira e basculantes de ferro, produziram uma forma um pouco fora do comum.

No edifício do restaurante, a planta curvou-se para tornar-se acolhedora e as tesouras inver-
teram-se, dando dramaticidade ao espaço.

Os alojamentos receberam janelas longas e estreitas que correspondiam ao espaço entre os
beliches, como para dar a cada aluno a posse de uma janela particular. Cada quatro edifícios junta-
vam-se em uma das extremidades numa pequena praça, numa varanda com tanques de lavar e uma
mesa de concreto para reunião, estudo, leitura, etc.

Os armazéns, gêmeos, ganharam tesouras interessantes, que resolviam dentro de si os vãos
para as janelas altas.

Lucio Costa_ Vila Operária Monlevade [1934]

Maria Luiza Corrêa_ Escola rural para a Fundação Bradesco [Miranda]
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Escola CONESP Rua Luiz Queiroz_
Taboão da Serra 1985

O terreno era uma encosta, com uma bonita vista. A escola foi implantada no alto, a qual se
acessava pela rua de trás, através de uma rampa, chegando-se ao pátio coberto no térreo, aberto
para a paisagem.

 O edifício era muito discreto, todo revestido com tijolo cerâmico (furado nos corredores,
para a ventilação e a luz).

Alguns anos depois fiz a ampliação da escola: um edifício num nível mais baixo, no terreno,
e de certa forma o oposto do primeiro, pois o pátio se fechava em si. Nesse segundo projeto tentei
uma metáfora para a cobertura: vista de dentro, as vigas de concreto deveriam lembrar a estrutura
de uma asa de pássaro, e as telhas metálicas, com seu corrugado, a pele. Atravessando o pátio duas
vigas vierendeel – que eram também passarelas – suportavam as salas de aula do andar superior.

A idéia era boa, mas decepcionei-me com a construção e a manutenção da escola na primei-
ra visita que fiz a ela, pouco tempo depois de inaugurada, e nem quis fotografá-la.

Maria Luiza Corrêa_ CONESP Rua Luiz Queiroz [Taboão da Serra]
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Escola CONESP_ Itapevi 1985

Maria Luiza Corrêa_ CONESP [Itapevi]

Esse projeto foi um dos mais prazerosos, embora o resultado não tenha sido o esperado
por razões construtivas: a obra foi mal executada e não obedeceu à especificação das cores. Os
arcos deveriam ser pintados de vermelho, para serem vistos de longe como um desenho na paisa-
gem.

O lugar era uma zona de morros e a escola já existia ali e ficava na encosta de um deles, de
modo que era muito visível e ao mesmo tempo desfrutava de uma grande vista. Ela se resumia a
duas construções bem pobres de qualidades construtivas e estéticas. Uma, um barracãozinho linear,
que nem mesmo possuía uma circulação coberta unindo portas, com uma cobertura quase plana de
telhas de cimento-amianto, onde funcionava a administração, e a outra, uma construção padrão,
térrea, modulada, que ficava alinhada à primeira em planta, mas 8 m acima, na beira de um barran-
co prestes a desabar, onde ficavam as salas de aula.

Tratava-se de criar mais salas de aula e um pátio de recreio com serviços, além da quadra de
esportes.  Por razões políticas, nada ali poderia ser demolido. E não havia outro espaço para as
ampliações além do que ficava entre as duas construções, pois a grande inclinação do terreno
inviabilizava a criação de outro platô, o existente estando já reservado para a quadra.  A solução
encontrada foi criar uma laje saindo do barranco, na altura do piso da construção superior, que,
além de resolver, associado a um muro, o problema da erosão “recriava o solo” no nível superior,
sobre o qual as salas de aula eram ampliadas e poderiam continuar a sê-lo no futuro, passando
sobre o barracão, que agora ganhava um corredor alegremente iluminado pelo sol da tarde frag-
mentado pela nova parede vazada.

Os arcos do galpão enquadrariam a paisagem ainda semivirgem e bonita da periferia, permi-
tindo às crianças dominá-la com distanciamento, através dos olhos e do espírito.

Assim, o grande desnível deixou de ser um problema e se justificou como pé direito adequa-
do para o galpão e suficiente para abrigar os serviços que se organizaram verticalmente, no canto
do antigo barranco.

Esse projeto expressa algo da idéia de arquitetura, para mim: o ato de reorganizar o ambien-
te construído, respondendo às necessidades com técnica, inventividade e economia de meios, mas
ao mesmo tempo introduzindo quase sub-repticiamente, na resposta, a pura poesia, com toda a sua
gratuidade.
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Escola CONESP

Rua Francisco Hernandes_ Mogi Mirim
1988

Os ecos da idéia da arquitetura como linguagem, que tanto influenciou as gerações que suce-
deram à minha, aparecem nesse projeto. Fiquei fascinada pelo projeto de Artigas para a Vila Nova
Cachoeirinha.

Eu acreditava que nele Artigas usara poeticamente a imagem de um aqueduto romano, evo-
cando assim as idéias de antiguidade, memória, cidade e relação entre o edifício e a cidade. Os
“aquedutos” eram robustos, de tijolos e contrastavam com a estrutura de madeira das coberturas
muito delicadas, construídas no sistema americano de gaiolas, feitas apenas com peças de madeira
de seção pequena.

Desenhei o pátio coberto para esportes e festividades meio nível abaixo dos corredores das
salas de aula que, assim, acumularam respectivamente as funções de palco e balcões. A idéia de pátio
de recreio como local para festividades não era nova, já existindo nas primeiras obras escolares de
Artigas, mas aqui ela parecia mais evidente, justamente pelo acréscimo de elementos próprios ao
edifício teatral. Além da galeria suspensa, aparecia uma escada-púlpito, uma escada-platéia e pórti-
cos-boca de cena, tendo como cenários o pátio interno descoberto de um lado e a bela paisagem
do lugar, do outro.

Maria Luiza Corrêa_ CONESP Rua Francisco Hernandes [Mogi Mirim]

[1]
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Fiquei emocionada quando vi, anos mais tarde, um vídeo que
mostrava uma festa na escola, em que vários grupos de crianças re-
presentavam uma peça utilizando, como marcação para as danças, o
desenho do piso, apropriação que o projeto não previa. Além disso,
as escadas e os balões estavam repletos de pessoas da cidade e as
escadas-púlpito eram utilizadas para a entrada teatral dos atores.

Nesse momento surpreendeu-me muito o fato de que uma
proposta velada de utilização do espaço tivesse se efetivado de uma
forma tão contundente. A arquitetura, que no momento da concep-
ção, nos seduz como idéia – coisa do intelecto – devolve-nos às
vezes a sua vocação materna de criar e acolher a vida.

1_ aula

2_ galpão

3_ administração

4_ sanitários/ vestiários

5_ assistência escolar

6_ cozinha

7_ cantina

8_ centro cívico

9_ zelador

[1]_implantação

[2]_planta térreo

[3]_planta pavimento inferior

[4]_elevação rua 4

[5]_elevação rua 3

[6]_corte transversal

[7]_corte longitudinal

[2] [3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Reflexão sobre meus projetos

Capítulo 5
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Entre os projetos que fiz nos primeiros 20 anos de prática, há alguns que não foram mostra-
dos aqui e que têm como esses alguma estória para ser contada. Surpreende-me sempre o fato de
lembrar-me dessas estórias e poder recontá-las com detalhes.  Ao terminar fico satisfeita, não tanto
pela qualidade que eventualmente possam ter as obras, mas pelo prazer de reviver um processo
pessoal de projetar.

Esse processo pessoal explicitado chamo de poética do arquiteto. A crise ocorrida no fim
dessa etapa de minha produção – a que me referi no início deste relato – deveu-se à insatisfação
causada pela falta de uma base teórica mais consistente que orientasse meus projetos e os justificasse
num contexto mais amplo de discussão da arquitetura.

Revendo-os hoje, auxiliada pelas idéias e temas que afloram do discurso e das obras da
arquitetura contemporânea – portanto com distanciamento – posso tentar articular algumas idéias
contidas naqueles projetos, para delinear uma poética.

Numa visão geral, podemos dizer que nos 20 anos decorridos – entre 1970 e 1990 – meus
projetos libertaram-se de alguns paradigmas modernos, chegando a se orientar pela concepção da
arquitetura como linguagem, quando se interromperam – talvez por uma autocrítica exagerada, que
me impediu de reconhecer neles algumas interpretações interessantes de valores herdados e a pro-
posição de outros que se identificam com a arquitetura atual.

Numa observação mais atenta das obras, podemos destacar valores particulares que podem,
assim explicitados, reorientar a minha prática para um diálogo frutífero com outras obras contem-
porâneas.

Arquitetura
A idéia de arquitetura como um sistema está presente na maioria dos projetos, com maior

evidência da escola rural do BRADESCO, onde existe uma necessidade real de racionalização da
obra. Trata-se de uma idéia de sistema construtivo, que reaparece em outros projetos onde a racio-
nalização não era tão necessária, revelando um particular gosto pelo tectônico, confirmado pela
atenção ao detalhe.

A estrutura não pretende representar a técnica. Não é por heroísmo que as vigas vencem
todo o vão, mas por aspirarem à simplicidade e ao rigor. Nos primeiros projetos ela pretende sim,
já ser a arquitetura, na sua nudez. Nos últimos, essa aspiração de representação da própria arquitetu-
ra desaparece, por estar revestida, embutida nas paredes.

Ainda nos primeiros projetos, a estrutura acumula outros significados. As vigas são, ao mes-
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mo tempo, refletores de luz, suporte para o duto de ar condicionado, calha, lembrando o conceito
de arquitetura orgânica de Wright: o edifício é um organismo, com todos os seus elementos –
naturais e artificiais – cumprindo o seu papel, em harmonia.

A idéia de arquitetura como expressão do artista não deixa de estar presente, pela falta de
referências mais explícitas aos modelos da arquitetura e aos movimentos seus contemporâneos, na
arquitetura e na arte.

Relação com a natureza
A continuidade visual entre o interior e o exterior, o enquadramento da paisagem pelo edifí-

cio são uma constante. Mas a obsessão pela luz pode ser vista como uma referência à natureza mais
abstrata: a sua imagem deixa de ser figurativa e fica reduzida a um único elemento, que é a luz.

Relação com a cidade
Salvo no projeto para Presidente Prudente, onde o edifício é quase impenetrável, os demais

permitem que o olhar os atravesse e chegue além deles, reencontrando o exterior.

Mas a relação com o exterior não é apenas visual. Existe a apropriação do que hoje posso
chamar de espaços residuais – conceito inventado pelos arquitetos e críticos contemporâneos. Eram
os recuos laterais e de fundo, que já tinham sido apropriados em inúmeros projetos de arquitetos
paulistas. Mas nos meus eles aparecem como um espaço de transição entre a cidade e o edifício e
entre o público e o privado – como no edifício da Rua Padre João Manoel, onde o recuo de frente
foi transformado em uma pequena praça pública.

Volumetria e formaNos projetos para as agências bancárias – que se instalavam quase sempre em lotes encravados
com pouca largura – a solução para uma profundidade desejável era problemática. Na agência do
Itaú na Alameda Vereador José Diniz ela foi conseguida pela sobreposição de planos e graduação
de vazios e de luz, que poderiam ilustrar a idéia de profundidade não perspéctica, bidimensional,
presente no discurso da arquitetura hoje.

Nos edifícios de esquina – como no Itaú de Jundiaí –, em lotes mais largos – como na
agência de Sorocaba –, ou em descampados – como na escola rural em Miranda – a  volumetria
ficava a cargo da cobertura, que deixava de ser plana. Mas quase nunca o edifício era o resultado de



160

uma composição de volumes.

Existe um edifício formado por um volume composto – o armazém da escola de Miranda
– que tem uma forma ambígua. Não se sabe se são dois edifícios gêmeos interligados ou um
bipartido. A ambigüidade, que já aparece nas obras das artes plásticas minimalistas, nas décadas de
60 e 70, reaparece em obras de arquitetura atuais.

A forma definia-se em geral como uma resposta ao conforto ambiental, ao programa, à
forma do lote, mas podemos enumerar algumas características como a presença de uma geometria
rigorosa, a repetição de elementos estruturais, gerando um ritmo e a tensão espacial que lhe confe-
riam dramaticidade.

A dimensão social
A preocupação com a relação entre os espaços públicos e privados que se explicita em dois

projetos – agência na Rua Vereador José Diniz e edifício de escritórios na Rua Padre João Manoel
– identifica-se com uma interpretação atual para a dimensão social da arquitetura.

A luz
Além de representar a natureza, a luz parecia cumprir outro papel nos meus projetos: a

desmaterialização da obra. Esse é um tema muito importante da arte e da arquitetura, desde o início
do século, muito presente ainda hoje no seu discurso, como vimos nos capítulos anteriores. Mas a
luz contribui também para uma característica que agora observo em meus projetos, a inversão, que
aparece em:

A luz natural dentro do espaço interno.

O edifício que é a moldura da paisagem, trazendo-a para dentro de si. (armazém em Miranda
e escola em Mogi Mirim)

A tesoura invertida da cobertura, que parece dependurada, mas de fato é o apoio. (restauran-
te em Miranda)

O espaço público dentro do espaço privado e vice versa (nas agências referidas acima e no
edifício da Rua Barata Ribeiro, em São Paulo).

Parece que as coisas se mostram pelo seu negativo, como a pérgula através de sua sombra, na
parede.
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O corpo e o movimento
Esse tema que aparece em alguns arquitetos modernos e hoje ainda se se mostra inesgotado

aparece constantemente nos meus projetos, de maneira determinante.

Tipologia
Há a negação da tipologia nas primeiras obras e a sua consideração numa das últimas: a

escola de Mogi-Mirim. Comparando o meu percurso com o de Artigas, que também experimen-
tou a concepção da arquitetura como linguagem, poderíamos dizer que enquanto a sua obra contin-
ha uma abstração das tipologias, a minha era mais cenográfica. Mas, em compensação, o meu
cenário, em Mogi, deixou de ser um simulacro em dois momentos: naquele em que procurei dotar
a forma do poder de provocar o evento e no outro, posterior, quando o evento ocorreu de fato,
como eu desejei.
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Análise comparada
dos projetos, idéias e temas

Capítulo 6
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Existe uma identificação entre os meus projetos e os dos arquitetos aqui observados na
ênfase dada à luz. Mas assim como o espaço intersticial é hoje valorizado, a luz difusa é preferida em
relação à luz direta.

A continuidade visual entre o exterior e o interior tão apreciada pelos arquitetos modernos –
presente também em meus projetos – parece ter perdido o valor na arquitetura mais identificada
com o Minimalismo dos anos 90. Nela, os materiais translúcidos apenas sugerem a transparência. A
visão é parcial, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro.

O espaço interno transforma-se numa espécie de limbo, que não parece pertencer ao exteri-
or nem ao interior. Assim etérea, a luz desmaterializa o edifício. A visão parcial tem a ver também
com a ambigüidade, valor caro ao pensamento pós-moderno.

Arquitetura é o jogo sábio e magnífico dos volumes sob a luz.

                                                           Le Corbusier

Como observou Le Corbusier, a luz natural realça o volume que, por sua vez, a torna visível
para nós. Assim, acostumamo-nos a vê-lo como um objeto iluminado. A luz interna, vista de fora
através da superfície translúcida, torna-o luminoso como uma lanterna – imagem usada por Herzog
& de Meuron para descrever sua galeria Goetz, em Munique. Isso também significa desmaterialização:
na lanterna, o que importa é a luz que ela produz, não ela em si.

A fluidez interna – poderíamos dizer a transparência interna – da arquitetura moderna,
desvalorizada pelos pós-modernos é hoje retomada tanto no edifício como na cidade. A continui-
dade espacial é, além disso, reforçada pelo movimento das pessoas – como para criar a imagem da
metrópole. A visão do movimento dos corpos parece ser tão importante quanto a percepção do
espaço pelo corpo em movimento, que se dava na promenade corbusieriana e em meus edifícios. Os
espaços intersticiais concentram as pessoas, para a criação da imagem da massa.

O espaço teatral de certas obras já foi observado na história da arquitetura, mas o “espaço
cinematográfico” é uma novidade. Talvez ele tenha sido sugerido pelos desenhos facilmente gera-
dos a partir de inúmeros pontos de vista, pelos programas de computador.

Os recuos obrigatórios apropriados em meus projetos poderiam ser chamados de residuais.
Eles se assemelham aos atuais espaços intersticiais de que falam os arquitetos. Estes ficam entre a
pele do edifício e um volume interno ou no interior de uma pele dupla, onde podem se instalar
equipamentos, ou por onde a ventilação natural é forçada pela diferença de temperatura entre o
piso e a cobertura do edifício. A estrutura aloja-se muitas vezes nestes espaços, como se quisesse



165

transformar-se também em pele.

A composição de volumes é substituída pelo bloco discreto e de forma pura nas obras ditas
minimalistas. Em outras, os volumes se articulam, mas não pelo critério da harmonia. A forma de
volumes compostos é às vezes substituída   pela forma contínua, que reforça a idéia de pele.

Meu segundo projeto para o Itaú em Presidente Prudente, com revestimento em blocos de
concreto em todas as fachadas, antecipa a idéia da simplicidade da arquitetura dita minimalista,
assim como a de pele.

Quanto à forma, podemos dizer que ela vem sendo  abandonada como ponto de partida
do projeto, e que não é mais determinada pelo tradicional critério da harmonia: Siza faz a abstração
de formas conhecidas; nos projetos de Bolles e Wilson, Koolhaas e MVRDV ela, muitas vezes
irônica nos dois últimos, é inspirada no programa – embora não determinada por ele. Em Mendes
da Rocha a forma nasce de uma visão poética da técnica. Tschumi, Herzog e Toyo Ito encontram-
na a partir de um conceito. Foster e Rogers justificam-na pelo comportamento ecologicamente
correto. Em Moneo a forma é às vezes metafórica. Gehry combina racionalismo e formalismo.
Zaha pode ser considerada a mais formalista, por partir da forma.

Nos meus projetos, em geral, o espaço e a promenade são mais importantes que a forma.

A referência a tipologias antigas ou vernáculas, advinda da concepção da arquitetura como
linguagem, só aparece nos projetos de Alvaro Siza e de Bolles & Wilson. Entretanto, Koolhas alerta
para a necessidade de invenção de novas tipologias para os complexos programas que se apresen-
tam na atualidade e o grupo MVRDV preocupa-se com tipologias que atendam ao adensamento
populacional urbano. Portanto, a questão da tipologia, embora pouco presente no discurso atual,
parece ainda inesgotada.

A estrutura quase nunca é mais vista como a expressão da técnica, e apresenta-se de maneira
discreta, na maioria das vezes confundida com a pele ou com os espaços servidores. Siza – em um
único projeto – e Mendes da Rocha tratam a estrutura poeticamente. A evolução dos meus projetos
pode ilustrar a crise que antecedeu a essa mudança.

A maioria dos arquitetos continua fiel ao tectônico: Siza, Gehry, Herzog e de Meuron, Bolles
e Wilson, Mendes da Rocha, Moneo, Foster, Rogers e Ito.  Koolhaas, o MVRDV e Zaha não o
problematizam e Tschumi, Nouvel o negam.

  A idéia de sistema, cara à Arquitetura Moderna e presente em meus projetos, permanece
nas obras de Gehry, Herzog e de Meuron, MVRDV, Foster e Rogers.
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A sedução da matéria está presente na maior parte da produção da década de 90, com uma
intensidade inexistente em toda a história da arquitetura. Entre as razões possíveis para esse fenôme-
no, sem dúvida está o nosso desconforto diante da hegemonia da imagem no nosso mundo.

O ressurgimento das questões da percepção visual – outro tema que merece um estudo
mais aprofundado – parece ser o resultado da observação de alguns arquitetos de uma mudança
em curso considerada muito importante: já acostumados à onipresença da imagem, nossos sentidos
estariam não só se satisfazendo com a bidimensionalidade, como também a exigindo. É como se a
imagem para nossos sentidos já fosse tão material quanto as coisas tangíveis.

A estética do sublime ressurge com a valorização do acachapante, pelo uso de materiais que
confundem o olhar, destruindo com seu brilho as referências de distância e profundidade. A emo-
ção que eu buscava em meus projetos com as mudanças bruscas de pés-direitos parece hoje não
satisfazer às expectativas de alguns arquitetos, como Jean Nouvel, Zaha Hadid e mesmo Frank
Gehry, cujas obras chegam a provocar desconforto.

A dimensão social da arquitetura parece estar localizada hoje principalmente na preocupa-
ção em gerar espaços públicos através da forma e da implantação dos edifícios. Essa preocupa-
ção, que pode ser notada em Gerhy, Siza, Foster e Rogers, aparecia em alguns de meus projetos –
mesmo que timidamente. Bolles e Wilson expressaram a crença na capacidade catalisadora do edi-
fício nos processos de revitalização e criação da cidade.

Mas a cidade é também imagem poética para o edifício, em obras de Nouvel, Ito, Koolhaas
e Zaha. A procura consciente dessa imagem no projeto parece ser um dos procedimentos novos da
arquitetura.
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Conclusão

Capítulo 7
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7.1. RESUMO
No capítulo 1 condensei as entrevistas publicadas com os 14 arquitetos (ou duplas), destaquei

delas idéias e temas, que foram intercalados com pequenos textos de esclarecimento e alguns co-
mentários.

No capítulo 2 refleti sobre os temas recorrentes, destacando os polêmicos, os que se apresen-
tavam como uma reinterpretação de temas caros à Arquitetura Moderna e os novos.

Considerei como temas polêmicos os da disciplinaridade, do tectônico e da forma. Como
temas reinterpretados, os da materialidade, de uma nova percepção visual, da ambigüidade, da
bidimensionalidade, do espaço, da perspectiva, da escala, da relação entre arquitetura e natureza, da
representação da natureza e da relação entre o edifício e cidade.

No capítulo 3 analisei pelo menos uma obra de cada arquiteto, procurando correspondências
com seu discurso.

No capítulo 4 apresentei meus projetos, reportando-me ao momento de sua elaboração.

No capítulo 5 fiz uma reflexão sobre meus projetos à luz dos valores da Arquitetura Moder-
na, destacando algumas reinterpretações pessoais dos mesmos.

No capítulo 6 fiz uma análise comparada entre projetos, idéias e temas contidos nos meus
projetos realizados entre 1970 e 1990 e os dos arquitetos realizados a partir de 1990.

7.2. RESULTADOS
A hipótese de que as poéticas – alojadas no discurso e nas obras dos arquitetos – sejam

importantes para a elaboração de uma teoria da arquitetura no momento atual parece ter sido
comprovada. Esta conclusão baseia-se na constatação de que todos – ou quase todos – demonstra-
ram estar empenhados na elaboração de critérios e objetivos legitimadores da sua arquitetura.

Poderíamos falar também de uma tendência para o conceitual. Mas uma arquitetura conceitual
não necessariamente resulta de uma teoria ou de conceitos predeterminados.

Podemos chamar de conceitual as arquiteturas que adotam para cada projeto uma idéia
norteadora particular, como as de Herzog & de Meuron e Rem Koolhaas, ou aquelas em que alguns
conceitos direcionam todas as obras de uma determinada fase, como as de Jean Nouvel e Bernard
Tschumi.

Todos os arquitetos aqui estudados têm em comum o abandono do determinismo no pro-
cesso de projeto. No seu lugar, a poesia aparece, propondo novas maneiras de ver a natureza e a
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cidade, desestabilizando os valores herdados. Mesmo os que ainda celebram a tecnologia, como
Norman Foster, Paulo Mendes da Rocha e Richard Rogers o fazem através da poesia.

7.3. CONTINUIDADE E CONSEQÜÊNCIAS
DO TRABALHO

Uma visão pessoalPosso dizer que embora tenha me afastado do tectônico no final do percurso analisado, não
compartilho a idéia de que ele está morto. Mas para mim a arquitetura não se esgota na construção,
só se completando no encontro com a poesia.

A obra de Herzog e de Meuron me parece muito rica, por responder a inúmeras questões
colocadas, desde os anos 60, em vários campos da cultura, especialmente pelas artes plásticas, sem,
ao mesmo tempo, abandonar as especificamente arquitetônicas. É uma resposta interessante justa-
mente porque consegue aliar a transdisciplinaridade sugerida pelo nosso tempo e a necessária auto-
nomia da arquitetura.

Como os artistas do Minimalismo e da Arte Conceitual, nas artes plásticas, Herzog & de
Meuron abandonaram todo o formalismo da arquitetura moderna. A arte conceitual, na década de
60, não só o abandonou, mas, na esteira de Marcel Duchamp, também outros valores ligados à
modernidade, como a obra de arte como um objeto aurático e único, e conseqüentemente o artista
como um gênio criador que se expressa na obra, por sua vez legitimada pelas instituições galeria e
museu. Nos Estados Unidos, onde se iniciou, a arte conceitual rejeitou o expressionismo abstrato,
movimento importante que deslocara o centro da arte da Europa para os Estados Unidos na
década anterior. Com isso, a pintura de cavalete cedeu lugar às performances, às instalações e a uma
arte fortemente marcada pela linguagem. Houve, portanto, uma tendência à desmaterialização do
objeto. No caso do Minimalismo, a presença do objeto foi mantida, até mesmo com muita ênfase,
embora numa escala e numa relação com o espaço que o afastava das noções clássica e moderna de
escultura como objeto autônomo. Podemos dizer que, como os minimalistas, Herzog e de Meuron
reforçam a presença do objeto arquitetônico e, como os artistas conceituais, procuram critérios não
formais para a sua invenção. Mas a sua obra recusa, além do formalismo, “qualquer ideologia,
religião ou seita”. A idéia e o conceito partem de outras motivações. O “motivo conceitual” pode
vir da arte, das ciências, da fotografia.
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Herzog e de Meuron, embora se inspirem em questões e procedimentos de áreas externas à
disciplina, produzem uma obra de reconhecido valor arquitetônico. A meu ver isso se deve em
parte ao caráter tectônico da sua obra: a ênfase na sua materialidade, mas também a expressão da
articulação dos materiais e dos espaços, a necessária presença na cidade pelo volume discreto, mas
carregado de contaminações do exterior, a questão da contradição entre a tendência à permanência
e a transitoriedade, que a arquitetura compartilha com a fotografia.

Jacques Lucan, no texto Architecture face à face avec la matière, afirma que a arquitetura de Herzog
e de Meuron é uma tautologia e não uma tipologia. Isso porque – paralelamente à mesma tendência
nas artes plásticas contemporâneas – a obra é que diz o que é arte, o que é arquitetura. Os arquitetos
confirmam:

Nós encaramos a arquitetura como a pintura ou a escultura, porque não tratamos um piso, uma parede ou
um teto como dados auto-evidentes.

Os arquitetos também confirmam seu interesse pela mistura de disciplinas, quando falam da
influência do artista alemão Joseph Beuys:

Ficamos fascinados com a mistura de ciência e humanidades, religião, escultura, pintura, medicina, beleza
e feiúra.

Sobre a necessidade da materialidade, a presença da obra, como forma de sobrevivência da
arquitetura:

A experiência no local, a confrontação com esses edifícios são essenciais. Nossa arquitetura é sempre
baseada na experiência física. Aliás, essa é a única maneira que tem a arquitetura de sobreviver. A arquitetura
mais fotogênica – e nós fazemos esse tipo também – é mais vendável. O contato físico é prioritário e é a
única maneira de a arquitetura competir com outras medias. Por que as pessoas visitam a catedral em
Colônia? Porque ela propicia uma experiência do espaço que você jamais teria num filme de Spilberg, não
importam quão espetaculares sejam seus efeitos especiais. É absolutamente essencial continuar aspirando
essas qualidades intrínsecas da arquitetura.

Sobre o conceito de apropriação e a relação de sua obra com a arquitetura moderna:
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No nosso trabalho tentamos refletir sobre o mundo existente incorporando-o no que fazemos. Apropri-
ação no sentido de adoção de estilos, formas de conduta, modos de funcionamento, que apontam para o
desejo de fazer uso do mundo existente. Essa atitude é fundamentalmente diferente do enfoque da tabula
rasa. Até um certo ponto, portanto, nossa estratégia é oposta à do enfoque modernista, embora não seja
nem anti nem pós-moderno. Poderíamos falar em uma estratégia depois do moderno. Propomos temas que
foram eclipsados e em parte proibidos pelo modernismo, como o ornamento, por exemplo.

Em 1968, quando tínhamos dezoito anos, o espírito da época era uma mistura de radicalismo e ceticismo.
Os anos 60 na Suíça, a rigidez original da arquitetura moderna começou a enfraquecer. A beleza cristalina
miesiana perdeu seu apelo e deu lugar à fase “pop” tardia do modernismo. Nos 70, apareceram as cores
suaves, o beige, o verde oliva e o ubíquo laranja, quebrando a monotonia do cinza. Nós odiávamos aquilo,
instintivamente, embora não tivéssemos a consciência de que já estávamos afastados no tempo do moder-
nismo e de que não voltaríamos para ele. Ao contrário: o modernismo, especialmente a arquitetura de
Mies, com seu idioma formal, nos fascinava. Mas não estávamos tentando achar um lugar na tradição do
modernismo, mas  muito mais interessados em explorar todas as possibilidades da arquitetura, inclusive
o vasto campo da arquitetura do passado, como a medieval e a renascentista. O Modernismo era parte de
nossa herança. Nós não o rejeitamos inteiramente, apenas não o adotamos inteiramente. Quanto ao pós-
modernismo e emergente deconstrutivismo, nós os abandonamos não porque seus idiomas fossem
estranhos para nós, mas mais por serem obstáculos ao desenvolvimento do nosso próprio.

[URSPRUNG, Philip. Herzog & de Meuron. Natural History. Montreal: Canadian Centre for Architecture.
2002. p. 80]

Um projeto recente
O projeto feito por um grupo do qual participei para a disciplina AUH 849 do curso de pós-

graduação da FAUUSP, ministrado pelos professores Paulo Bruna e Lucio Gomes Machado – foi
uma tentativa de realizar um projeto poético-tectônico-conceitual.

Do ponto de vista da construção, ele resolve, organicamente, fechamento externo, estrutura,
fechamento interno, insuflamento, retorno de ar condicionado e isolamento térmico num só ele-
mento: a parede, que é dupla e tem a estrutura embutida.

A cobertura atende à necessidade de uma iluminação homogênea e difusa, ideal para exposi-
ções, sem prejuízo do controle do calor e, ao mesmo tempo, dá um coroamento para o edifício.

Do ponto de vista conceitual e poético, ele levou em conta a situação limítrofe do sítio. Como
explica o memorial, o limite não era apenas físico, mas carregado de história e contradições passíveis
de serem significadas. O projeto conscientemente procurou sugerir alguns, que quando descobertos,
poderão sugerir uma cadeia de novos significados.

A idéia do limite entre duas coisas levou à forma bipartida do edifício, à sua abertura para os
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dois lados e ao grande painel de vidro, com inscrições nas duas faces, com poemas de um poeta
uspiano numa, e frases de caminhoneiros na outra. A ambigüidade sugerida por esta sobreposição
é também sugerida pela forma que não é totalmente bipartida, o salão de exposições temporárias –
mais usado pela arte contemporânea – unindo os dois corpos. Essa ambigüidade pode ser lida
como o desejo do fim do distanciamento entre as duas cidades – a ideal e a real – entre o culto e o
popular, o privilégio e a carência, etc.

O espaço entre as duas partes do edifício – intersticial – embora possuindo um pé-direito
alto, perde o caráter monumental por ser estreito. Aberto e penetrado pelo grande painel de vidro,
torna-se público.

A referência nas inscrições aos caminhoneiros – que não mais passarão ali no futuro, como
determina o planejamento do tráfego metropolitano – tem a conotação da memória, como se para
preservar as camadas – os layers – de que a cidade é feita, no tempo.
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[1]_planta térreo

[2]_elevação rua alvarenga

[3]_elevação rua afrânio peixoto

[4]_planta nível 2.50 e 5.00

[5]_planta nível 7.50 e 10.00

[6]_corte longitudinal

[7]_detalhe cobertura

desenhos sem escala

[4] [5]

[6]

[7]
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A VIDA É DURA PRA QUEM É MOLE

QUEM NASCE PRA TATU MORRE CAVANDO

AMOR É FUMAÇA  VEM CHEGA E PASSA

PÃO DE POBRE CAI SEMPRE COM A MANTEIGA VIRADA PARA BAIXO

ESTRADA RETA E MULHER SEM CURVA SÓ DÁ SONO

NOSSO AMOR VIROU CINZA PORQUE ERA FOGO
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AS COISAS TÊM PESO

MASSA VOLUME TAMANHO TEMPO FORMA

COR POSIÇÃO TEXTURA DURAÇÃO DENSIDADE

CHEIRO VALOR CONSISTÊNCIA PROFUNDIDADE CONTORNO

TEMPERATURA FUNÇÃO APARÊNCIA PREÇO DESTINO

IDADE SENTIDO

AS COISAS NÃO TÊM PAZ
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Uma perspectiva para o ensino do projeto
O que deveria mudar no ensino do projeto – considerando a nossa especial condição – para

que pudéssemos participar mais ativamente do discurso mundial da arquitetura?

Para isso seria preciso, em primeiro lugar, uma revisão das idéias herdadas – o que não
significa necessariamente seu abandono. É preciso dizer o que é a memória e como ela pode ser
elaborada nos projetos, o que é identidade cultural de um povo no mundo globalizado, responder
se o espaço hoje pode conter valores novos, não considerados pela Arquitetura Moderna. A
materialidade em contraposição à fugacidade da imagem é um tema instigante? Que outros temas
poderiam tornar-se igualmente instigantes? O arquiteto, como o artista – apesar dos constrangi-
mentos do real – pode ser mais livre na sua poética?

Como realizar uma arquitetura que tenha valor para nós e para o mundo – dentro das
limitações tecnológicas que temos?

Com a globalização os arquitetos têm tido a oportunidade de trabalhar em outros países que
não os seus de origem. As diferenças culturais e econômicas precisam ser bem conhecidas, para
evitarmos as idéias preconcebidas e o Kitsch – quando convidados a realizar projetos em terras
estrangeiras – e para que saiamos da postura passiva, partindo para a verificação das nossas condi-
ções tecnológicas reais.

Observamos também como os arquitetos estudam exaustivamente o sítio e as possibilidades
de articulação formal e de programa através de maquetes e maquetes eletrônicas, o que não é feito
sistematicamente  na FAUUSP – não por falta de recursos, mas de tempo dedicado ao projeto do
edifício, no currículo.

Além da necessidade de uma redistribuição dos professores da escola, a partir da concentra-
ção do curso em um número menor de disciplinas, é importante que os laboratórios de projeto se
tornem mais atuantes.

Assim como não há entre a cidade e o edifício, não há contradição entre a produção geral da
arquitetura e as poéticas de cada arquiteto. Essa falsa contradição entre objetividade e subjetividade
leva a uma posição passiva que interessa apenas às forças conservadoras da sociedade.

Este trabalho procurou dar uma contribuição para a consciência da importância da visão
pessoal do arquiteto, que, além de inevitável, é necessária não só como orientação das obras vistas
individualmente, mas também para a vitalidade da arquitetura.  Essas poéticas, entretanto, precisam
ser reveladas – até onde isso for possível – para serem apropriadas de maneira inventiva. Daí a
importância da teoria.

Com o objetivo de incentivar o florescimento das poéticas pessoais que possam ser desen-
volvidas em outras disciplinas, e uma ligação maior entre a teoria e a prática, nosso grupo de
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professores de projeto do edifício da FAUUSP criou o TGI – Trabalho de Graduação Inicial: no
início de cada ano, todos os alunos da escola devem fazer um projeto com tema único, individual-
mente ou em grupo, tendo total liberdade de idéias e de escolher seus professores orientadores.

Na primeira semana há um ciclo de palestras com profissionais externos e internos, sobre
temas reais e atuais da cidade. Uma contribuição real da escola deverá ser alcançada paulatinamente,
através de convênios com outras instituições públicas responsáveis pelos projetos arquitetônicos e
urbanos de São Paulo.

No final, há a exposição de todos os trabalhos e debates. Pretende-se que o debate se esten-
da, via Internet, com textos de professores e alunos. Com isso, reforçaremos a ligação entre a teoria
e a prática – cuja importância este trabalho procurou também apontar.
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