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RESUMO ABSTRACT

O trabalho proposto procura fortalecer a 
pesquisa sobre a arquitetura paulista em um 
período não muito estudado, trazendo para a 
discussão crítica contemporânea arquitetos, 
cuja  produção arquitetônica teve uma certa 
relevância nas décadas de 70 e 80, mas que fi -
caram à sombra de ícones da arquitetura do 
período mencionado.

A análise crítica sobre a produção ar-
quitetônica brasileira teve como corrente pre-
dominante de discussão as obras e projetos 
propostos pelo chamado movimento moderno 
ou arquitetura moderna brasileira.

Para enriquecer o repertório da discussão 
sobre a arquitetura brasileira, mais especifi -
camente, arquitetura paulista, num período 
de transição dos paradigmas propostos até 
então, a intenção foi a de resgatar a história 
da arquitetura paulista, não permitindo que se 
perca em um depósito empoeirado, arquivos 
importantes para a compreensão de determi-
nados períodos de nossa arquitetura.

Com a catalogação e sistematização dos 
arquivos dos projetos e das obras construí-
das pelo arquiteto Joaquim Barretto, o Bar-
retinho, formado pela F.A.U. Mackenzie em 
1967, em um período de intenso e rico debate 
arquitetônico, analisar a criação do arquiteto 
pesquisado, procurando entender seu processo 
de criação arquitetônico, inserindo-o no movi-
mento dos anos 70/80.

 

This work proposed, is a search to reinforce 
the research about  Paulista´s Architecture 
from  a period of time, not quite studied, in-
troducing for contemporaneous criticism,  the 
discussion of architects  that the Architectoni-
cal production  had a certain relevance in the 
decades of 70´s  and 80´s,  but stayed apart of 
Architecture´s Icons  at the mentioned period.

This critical analysis about Brazilian Archi-
tectonical Production had as it predominant 
course of discussion, the works and projects 
proposed by the called Modern Movement or 
The Brazilian Modern Architecture.

To enrich the repertory about  the Brazilian 
Architecture, more specifi cally, Paulista´s Ar-
chitecture, in a period of transition of the pro-
posed paradigm at that time, the intention  was 
to rescue the History of Paulista´s Architecture, 
not allowing  to disappear at a dusty deposit, 
important archives for the comprehension of 
determined periods of our architecture.

With the tabulation and systematization of 
the fi les of the projects and the constructed 
buildings by the architect Joaquim Barretto, 
known as Barretinho, graduated at F.A.U. 
Mackenzie in 1967th, in a period of intense and 
rich architectonical debate, to analyze the cre-
ation of the architect researched, trying to un-
derstand his process of architectonic creation, 
inserting him at the architectonical movement 
at the 70´s and 80´s.
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A tentativa de rever uma narrativa histórica, 
a vontade de resgatar o porquê das escolhas, 
torna-se uma tarefa um tanto quanto difícil, 
porque nos faltam, agora, o contexto, a emoção 
do momento, as bases teóricas sobre as quais 
elas foram feitas. Resta-nos portanto, suposi-
ções do que poderia ser. Mas, falando de arqui-
tetura, talvez os desenhos e as construções nos 
demonstrem que algo aconteceu, que alguém 
pensou naquilo, daquela forma e, assim, abre-
se um caminho para interpretações.

Barretto, em entrevista desenvolvida por 
alunos da Puc São Paulo em 1984, sobre a pro-
fi ssão de arquiteto, expõe sua visão, na época, 
de “O que signifi ca ser um arquiteto?”

‘’Esta pergunta eu acredito que tem a 
mesma importância quando feita  para to-
das as outras pessoas que têm alguma ativi-
dade ligada à arte, enfi m, aos artistas. Isto 
me lembra um texto de Paul Klee quando 
voltou da África, ele voltou impressionado 
com a cor, com a violência, com a beleza do 
país, de um continente que ele desconhecia; 
então ele disse uma frase que fi cou célebre 
na História da Arte, que foi a seguinte: “La 
couleur me possède; Je n’ai pas besoin de 
courir après elle, c´est le sens de ces heu-
res privilégiées, moi et la couleur nous ne 
faisons qu´un - je suis peintre! ”Querendo 

INTRODUÇÃO

dizer que a cor o possuía, que ele não pre-
cisava andar atrás dessa cor. A cor e ele se 
transformavam numa coisa só. Ele era um 
pintor! Então, extrapolando um pouco a 
frase de Paul Klee, o arquiteto também deve 
dizer isso: o nosso mundo, o nosso mundo 
da arte; a forma me possui, a cor me possui, 
a luz, a sombra me possuem, a sensualida-
de da forma me possui; todas as perguntas 
inerentes aos claros, escuros, às luzes, às 
sombras, às formas, à própria história do 
homem, e a grande resposta vindo em se-
guida: eu sou um arquiteto!”1

Tentar compreender algo que foi pensado 
ou intuído, faz com que as simples palavras 
e discursos talvez não tenham signifi cado ex-
pressivo. Mas, a força e a importância do dese-
nho expressam o discurso do arquiteto. Como 
já ensinava Vilanova Artigas, explicando a im-
portância do desenho para seus alunos: 

”ninguém desenha pelo desenho. Para 
construir igrejas há que tê-las na mente, 
em projeto. Parodiando Bluteau, agrada-
me interpelar-vos, particularmente aos 
mais jovens, os que ingressam hoje em 
nossa Escola: que catedrais tendes no pen-
samento? Aqui aprendereis a construí-las 
duas vezes: aprendereis da nova técnica 

1.Entrevista do arquiteto Joaquim Barretto aos aunos da Puc-São Paulo em 1984.
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encontrar é a busca: toda empresa huma-
na, na fase histórica, é a busca dirigida à 
invenção.”3

Em busca de algumas respostas às suas in-
dagações sobre a Arquitetura, o arquiteto Jo-
aquim Barretto propôs-se a desenvolver um 
mestrado sobre suas obras. Fez o exame de 
qualifi cação em agosto de 1984, mas não conse-
guiu fi nalizar esse trabalho, devido à sua mor-
te, em janeiro de 1985.

O título do trabalho : ‘’ O exercício da criação 
‘’ será mantido, por dois aspectos. O primeiro é 
que o arquiteto estava em busca do porquê da 
sua própria criação, procurando chegar a uma 
proposta de desenvolvimento de um projeto; 
tentava, portanto, entender sua produção ar-
quitetônica, seu processo de criação,  suas es-

e ajudareis na criação de novos símbolos. 
Uma síntese que só ela é criação”.2

A palavra do arquiteto é o traço. Arquitetu-
ra é o desenho. Diversos traços se transformam 
em pensamento, escolhas, propostas e inten-
ções. É a criação de um discurso arquitetônico, 
a evolução de um processo projetual e criativo. 
O trabalho do arquiteto se resume na busca, 
na busca dirigida à invenção, como nos alerta 
Giulio Carlo Argan.

“A criação humana se chama invenção 
e compreende a idéia de encontrar, por que 
se Deus é onipotente e infi nito, tudo já está 
feito ou previsto na criação, inclusive a 
obra do homem, e este pode apenas encon-
trar algo que já está latente ou ignorado, 
no desenho criado. A ação que conduz a 

.Painel pintado por alunos de Barretto em homenagem ao arquiteto devido a sua moret em janeiro de 1985.

2.Fala de João Vilanova Artigas aos alunos da FAU-USP .ARTIGAS, João B. Vilanova. “Caminhos da 
arquitetura”. São Paulo: Cosac Naify,2004.
3.ARGAN,  Giulio Carlo. Projeto e Destino.  Editora 
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colhas,  suas negações, dúvidas e certezas.
O segundo aspecto é devido à minha pró-

pria intenção. Trata-se da minha tentativa de 
entender o arquiteto, suas obras, sua vida e 
suas escolhas. É também um exercício de cria-
ção, a partir deste meu estudo sobre o arqui-
teto e sobre sua arquitetura, envolvendo um 
arsenal infi nito do que analisar e como anali-
sar, recriando, através do meu olhar, da minha 
percepção e da minha própria história, facetas 
do processo de criação em Arquitetura.

Na tentativa de dar continuidade e enrique-
cer minha proposta de  dissertação de mestra-
do, a sistematização e a análise dos projetos, 
executados ou não, com suas parcerias e cola-
boradores, formulam a espinha dorsal desta in-
tenção: minha visão, enquanto arquiteto, dessa 
‘’invenção’’ do fazer arquitetônico, com um 
olhar crítico e estrangeiro.

Na obra de arquitetura existe a possibilida-
de da construção de uma narrativa. A constru-
ção, portanto, de um pensamento único e enri-
quecedor de transformação do mundo à nossa 
volta, com a reinvenção da conquista do terri-
tório, com a implantação de novas formas de 
entender e propor o espaço.

É impossível falar sobre arquitetura sem pri-
meiramente ter sentido a força do espaço em 
nossa alma. As sensações e emoções constituí-
das entre percursos e lugares, construídos pelo 
homem ou simplesmente encontrados na na-
tureza, faz com que o olhar sobre essas várias 
perspectivas encontradas no mesmo espaço 
possibilite a discussão fi losófi ca sobre a exis-
tência humana e de como se insere a arquitetu-
ra na vida do Homem.

O encontro dos ângulos com a matéria, a in-
cidência da luz reforçando uma intenção pro-
jetual, organizam a confi guração de cheios e 
vazios na criação do objeto arquitetônico. Da-
dos esses que são codifi cados em cada obra, 
por cada arquiteto. Um método, uma intuição 

(que é uma espécie de método), um modo de 
projetar, faz com que o que era abstrato, rabis-
cos soltos ao vento, materializem-se no papel, 
traduzido pelo traço do arquiteto como uma 
pessoa que se expressa com suas alegrias e tris-
tezas, nas angústias e paixões, com o desenho, 
com a proposta, com a utopia como realidade 
possível.

A sensibilidade de ter esse outro olhar sobre 
as coisas já existentes, propondo e questionan-
do: ‘’ Se é assim, porque que é assim? Não pode 
ser diferente?’’. Diversos fatores fazem parte 
desta equação e não existe uma única respos-
ta. O usuário, o meio físico onde se constitui o 
problema, a cultura de uma sociedade, o ima-
ginário das pessoas. Fragmentos de um todo 
que se unem por articulações entre as partes, 
transformando-se em pura ARQUITETURA.

O intuito deste trabalho é resgatar as inten-
ções do arquiteto Joaquim Barretto na discus-
são e nas suas propostas sobre o projeto de 
arquitetura desenvolvido por ele ao longo de 
quase 20 anos de profi ssão. A base das análises 
a serem desenvolvidas será sobre seus proje-
tos, em conjunto com seus colaboradores, no 
percurso de sua trajetória profi ssional entre as 
décadas de 60 e 80.

Joaquim Barretto acreditava na refl exão per-
manente sobre Arquitetura: para ele, era o ca-
fezinho com os amigos, era a cidade com suas 
diferenças e seus contrastes; era a família com 
suas histórias, era a fantasia, era a arte, era tam-
bém a construção, o espaço criado. Esse olhar 
fi ca bastante claro em um poema seu de 1983:
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.Poema de Barretto de 1983 sobre arquitetura.
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O trabalho proposto procura fortalecer a 
pesquisa sobre a arquitetura paulista em um 
período não muito estudado, trazendo para a 
discussão crítica contemporânea, arquitetos, 
cujas produções arquitetônicas tiveram uma 
certa relevância nas décadas de 70 e 80, mas 
que fi caram à sombra de ícones da arquitetura 
do período mencionado.

A análise crítica sobre a produção arquite-
tônica brasileira teve como corrente predo-
minante de discussão as obras e projetos pro-
postos pelo chamado movimento moderno ou 
arquitetura moderna brasileira.

Este trabalho de mestrado é sobre a produ-
ção arquitetônica do arquiteto Joaquim Barret-
to no período de 1967 à 1985 onde se apresenta 
a possibilidade de um outro olhar, em relação a 
uma determinada época de nossa história. 

A importância da pesquisa sobre esse pro-
fi ssional e seus projetos se amplifi ca no sentido 
de acrescentar mais uma peça na construção de 
uma história coerente sobre nossa arquitetura, 
com a pertinência do trabalho em relação à 
proposta de criação do Museu da Arquitetura 
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, enriquecendo seu 
acervo material com projetos, escritos e estu-
dos do arquiteto Joaquim Barretto para futuros 
aprofundamentos acadêmicos, com a sociali-
zação das informação já coletadas nesse traba-
lho. Catalogar e sistematizar os arquivos dos 
projetos e das obras construídas pelo arquiteto 
Joaquim Barretto, o Barretinho, formado pela 
F.A.U. Mackenzie em 1967, num período de in-
tenso e rico debate arquitetônico faz parte des-
se processo de levantamento e organização.

O Plano de Trabalho originou-se do desen-
volvimento de um seminário sobre o arquiteto 
Joaquim Barretto, na disciplina de Pós-gradua-
ção da Faculdade de Arquitetura da Universi-
dade de São Paulo, com os professores arqui-

tetos Júlio Katinsky, Helena Ayoub e Maria 
Luisa Correia.

Para buscar o entendimento de uma manei-
ra a contextualizar o arquiteto em sua época e 
tentar descobrir a sua intenção no fazer arqui-
tetônico, a proposta foi eleger um número de 
obras para dar uma visão panorâmica do tra-
balho do arquiteto.

Projetos de habitação unifamiliar, projetos 
institucionais, planejamento urbano, concur-
sos de arquitetura, intervenções artísticas espa-
ciais, levantamentos bibliográfi cos e fotográ-
fi cos, entrevistas com familiares e arquitetos 
colaboradores, fi zeram parte desta etapa, para 
uma primeira análise crítica da obra do arqui-
teto. O seminário proposto foi um recorte das 
possibilidades de atuação sobre sua obra. A 
produção arquitetônica do arquiteto Joaquim 
Barretto ao longo de quase 20 anos é conside-
rável.

Com sua morte, em janeiro de 1985, nas pa-
lavras da crítica e arquiteta Ruth Verde Zein, o 
trabalho deste arquiteto, evidenciado a partir 
de um ciclo de exposições e debates em 1983 
no Instituto dos Arquitetos do Brasil em São 
Paulo, “seria uma primeira abordagem de sua obra, 
cujas evidentes qualidades deveriam ainda crescer 
muito, em personalidade e sensibilidade”, e ainda 
nesse mesmo texto conclui que contribuição do 
arquiteto “é de uma vontade ativa de compreender 
e apropriar o que a realidade nos oferece, sem prag-
matismos tacanhos, sem fi liação acrítica, mas saben-
do renovar-se a cada passo, com elaborada paixão 
pelo dever do ofício”.4 

Partindo do pressuposto de uma história já 
contada e parcialmente resolvida e já bastan-
te estudada  sobre o movimento moderno até 
à década de 60, temos como precursor deste 
movimento o arquiteto Lúcio Costa que, co-
ordenando o projeto do edifício do Ministério 
da Educação e Cultura, MEC (1937), com con-
sultoria do arquiteto Le Corbusier e equipe, do 

4.Fragmento extraído do artigo referente à morte do arquiteto, na revista Projeto, número 72, em fever-
eiro de 1985.pág. 46



23

Júlio Barretto Gadelha

qual fazia parte Oscar Niemeyer, propõe em 
escala monumental, na cidade do Rio de Ja-
neiro, a “intenção” brasileira de transformação 
do espaço, traduzida por uma arquitetura ao 
mesmo tempo universal, mas com os conceitos 
enraizados no “locus”, no ‘’ lugar’’ brasileiro.

Essa arquitetura proposta teve repercussão 
internacional com o livro “Brazil Buildings” 
e com a construção do Pavilhão Brasileiro em 
Nova Yorque, projeto de Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer.

Alguns arquitetos em São Paulo faziam par-
te desta discussão, a de uma arquitetura brasi-
leira, e não somente a de uma arquitetura feita 
no Brasil, entre esses, João Batista Vilanova Ar-
tigas, um dos arquitetos fundadores da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade de São 
Paulo e do Instituto dos Arquitetos do Brasil, 
tendo como discípulo, entre outros, o arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha.

O uso do concreto bruto, com a proposta es-
trutural potencializando a técnica, as relações 
espaciais do partido arquitetônico apresenta-
do, criam uma leitura nova da arquitetura da 
época.

Alguns arquitetos fi caram em evidência na 
década de 30 até à década de 60 e passaram a 
fomentar e a  nortear a discussão arquitetônica 
neste período.

Para o entendimento da arquitetura con-
temporânea e, no caso, da arquitetura contem-
porânea paulista, a leitura do livro de Maria 
Alice Junqueira Bastos, “Pós-Brasília, rumos 
da arquitetura brasileira”5 serviu de parâmetro 
para o desenvolvimento do trabalho de pesqui-
sa sobre o arquiteto paulista Joaquim Barretto, 
formado em 1967 e contemporâneo do período 
estudado pela autora, acrescido e aprofundado 
através de uma bibliografi a pertinente ao tema 
em pauta.

O objetivo deste trabalho é o de tentar de-
cifrar um pequeno pedaço de nossa história. 

Digo “nossa história” referindo-me à história 
do ser humano. Uma colcha de retalhos que, 
de alguma forma, consegue criar um caminho, 
um percurso, uma narrativa. 

Iremos resgatar os trabalhos desenvolvidos 
pelo arquiteto Joaquim Barretto, o Barretinho,  
desde sua formação como arquiteto em 1967, 
pela Universidade Mackenzie até sua morte, 
em janeiro de 1985, interrompendo uma car-
reira que ainda tinha muito a dizer e propor  
sobre o papel do arquiteto e a importância da 
arquitetura em nossa sociedade moderna.

Para isso devemos tentar criar uma linha de 
pensamento  que, de alguma forma entenda o 
contexto em que o arquiteto estava inserido e 
atuando profi ssionalmente. Referências ad-
quiridas em uma determinada época, fazendo 
parte de um conjunto de experiências, vividas, 
assimiladas, descartadas, construídas, onde, 
num simples traço, vemos embutida toda uma 
intenção, consciente ou inconsciente sobre o 
que somos, o que éramos e o que gostaríamos 
de ser, como indivíduo e como profi ssional, 
interferindo na nossa sociedade, tentando, 
mesmo que timidamente, transformá-la, cons-
cientes do nosso papel como cidadão e como 
sujeito da nossa própria história. 

Os objetivos são:
- Enriquecer o repertório da discussão sobre 

a arquitetura brasileira, mais especifi camente, 
da arquitetura paulista, num período de tran-
sição dos paradigmas propostos até então, fi nal 
dos anos 70, começo dos anos 80.

- Resgatar a história da arquitetura paulista, 
não permitindo que se perca, em um depósito 
empoeirado, arquivos importantes para a com-
preensão de determinados períodos da arqui-
tetura brasileira.

-Catalogar e sistematizar os arquivos dos 
projetos e das obras construídas pelo arquiteto 
Joaquim Barretto, o Barretinho, formado pela 

5.BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília, Rumos da Arquitetura Brasileira. São Paulo: Editora Perspectiva, 
2003
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F.A.U. Mackenzie em 1967, num período de in-
tenso e rico debate arquitetônico.

-Analisar os exercícios de criação do arqui-
teto pesquisado, procurando entender seu pro-
cesso criativo, inserindo-o no movimento dos 
anos 70/80.

-Ressaltar as contribuições pessoais do ar-
quiteto Joaquim Barretto para a arquitetura 
brasileira paulista.

Este trabalho tem como suporte o acervo de 
projetos do arquivo pessoal do arquiteto, na 
tentativa de interpretação do fazer arquitetôni-
co paulista nas décadas de 70 e 80, possibilitan-
do a visão de uma  outra arquitetura viva, rica, 
signifi cativa, fruto de um pensar, de uma refl e-
xão séria e criativa que não espelhe, apenas, o 
pensamento e o fazer dos arquitetos que esta-
vam mais em evidência naquele período, mas 
um outro processo de criação, sem os holofotes 
da mídia e da sociedade, mas, não menos im-
portante e rico.

O método de trabalho para alcançar um 
produto fi nal de qualidade foi, inicialmente, o 
da organização do acervo pessoal do arquite-
to, seguindo parâmetros acadêmicos univer-
sais de fi chamento e catalogação dos arquivos, 
para utilização,  neste trabalho, ou para futuros 
pesquisadores que estiverem interessados em 
aprofundar o estudo.

Para tanto, procurarei criar um arquivo di-
gital para agilizar e padronizar as futuras pes-
quisas sobre o arquiteto Joaquim Barretto e a 
arquitetura paulista.

Essa metodologia será desenvolvida em eta-
pas:

a)-Organização e catalogação do arquivo 
pessoal do arquiteto

Esclarecimento:
Existe um depósito na casa do arquiteto com 

vários projetos e arquivos de seu escritório. A 
intenção é tabular e organizar o que já existe, 
digitalizar o acervo, visando a protegê-lo da 

ação do tempo, num primeiro momento.
b)-Entrevistas e pesquisa bibliográfi ca.
Através das entrevistas e da pesquisa biblio-

gráfi ca, construir uma trajetória profi ssional, 
buscando material que não foi possível encon-
trar no acervo pessoal.

c)-Levantamento fotográfi co in loco.
Com todo material organizado, sistematiza-

do, tabulado, fazer um levantamento fotográ-
fi co in loco das obras, para documentação dos 
projetos pesquisados, com seus graus de con-
servação.

d)-Organização de todo o material, possibi-
litando uma leitura cronológica dos projetos 
do arquiteto Joaquim Barretto.

e)-Criação de um arquivo digital.

Estabeleceu-se como  base da pesquisa para 
análise os ensaios críticos sobre a arquitetura 
da época estudada, o exame de qualifi cação do 
próprio arquiteto, os ensaios críticos contem-
porâneos de pesquisas em curso ou já feitas 
sobre as décadas de 70/80 e bibliografi a per-
tinente.

A organização de cada projeto se deu atra-
vés de: memoriais, croquis, plantas, cortes, ele-
vações, fotos antigas e fotos atuais, objetivando 
uma melhor leitura e visibilidade de sua obra.

O desenvolvimento, em conjunto,do traba-
lho de análise abrangente da Arquitetura da 
época e das características do fazer arquitetô-
nico do arquiteto Joaquim Barretto, contextu-
alizando-o nesse período, além de referências 
de projetos e obras construídas, fez com que a 
interpretação sobre a produção de Barretinho,  
ao longo de sua trajetória profi ssional enrique-
cesse em conteúdo e forma.
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da história nesse caso, signifi ca re-valorizar 
as experiências urbanas e sobretudo os edifí-
cios, mesmo ecléticos e proto modernos que 
guardam a memória da cidade e de seus ha-
bitantes”.

Pela autora “a valorização de uma arqui-
tetura erudita que se nutre da arquitetura 
popular”.

“A revalorização do espaço urbano tradi-
cional, com conseqüente valorização do meio 
urbano na inserção da obra arquitetônica”.

Para Paulo Bruna, “Por todas essas ra-
zões escritas ou apenas sugeridas, exami-
nadas em detalhes ou deixadas para futuros 
pesquisadores é que o trabalho que ora se 
publica tem o mérito de ser uma referência 
e ao mesmo tempo um estímulo aos futuros 
historiadores da arquitetura brasileira”.

Nesse trecho extraído do primeiro capítulo, 
“Os primeiros anos- Brasília como marco”, fi ca 
evidente o cenário de como se desenvolveria a 
discussão sobre a produção arquitetônica bra-
sileira nesse período.

“Na retomada do debate arquitetônico 
que ocorreu em fi ns da década de 1970 e ini-
cio da década de 1980, introduziu-se a ques-
tão da arquitetura que havia sido produzi-
da nos últimos quinze anos, pós-1960 ou 

Com a construção de Brasília o ideário mo-
derno chega ao seu ápice. O mundo já estava 
discutindo e propondo novas formas de atu-
ação da arquitetura sobre o território. É nesse 
contexto que se inicia a formação profi ssional 
do arquiteto Joaquim Barretto.

Na apresentação do livro de Maria Alice 
Junqueira, “Pós-Brasília rumos da Arquitetura 
Moderna”,  feita pelo arquiteto  e professor da 
Fau-Usp, Paulo Bruna, ele salienta algumas 
idéias da autora:

 “Um período tão recente da arquitetura 
brasileira e ao mesmo tempo tão controverso 
e denso de tensões ideológicas “.

“Este livro vem preencher uma lacuna na 
historiografi a da arquitetura brasileira con-
temporânea”.

“A observação critica, um método quan-
titativo proposto para examinar algumas 
obras consideráveis”.

“É como ouvir uma polifonia de vozes 
que se organizam”.

Pela autora, “o entendimento de que exis-
te uma história ofi cial da arquitetura moder-
na brasileira, que se prestou ao propósito de 
afi rmação da arquitetura moderna no país, 
mas que criou mitos e cometeu injustiças”

Paulo Bruna acrescenta, “A valorização 

1.A TRANSIÇÃO DO MODERNO
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pós-Brasilia. Arquitetura esta que, no fi nal 
da década de 1970 se julgava desconhecida 
devido à escassez de revistas especializadas, 
de congressos e debates. A partir dessa reto-
mada, pelas tentativas de compreender o pe-
ríodo numa perspectiva histórica, foi fi cando 
clara a visão de Brasília como um marco na 
arquitetura contemporânea brasileira, apo-
geu ou coroamento de um período, ou ainda, 
como inicio de um caminho estéril para a ar-
quitetura nacional”.5

Para contextualizar o arquiteto no cenário 
da discussão e da produção arquitetônica do 
período é importante citar alguns exemplos, 
como paralelo de análise para se ter uma idéia 

.Desenho de Carlos Bratke sobre o amigo Barretto.

6.Trecho extraído da apresentação do livro de Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília, Rumos da Arquite-
tura Brasileira. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003
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mais precisa sobre a arquitetura que se estava 
fazendo nessa época.

Na tese de doutorado do arquiteto Francisco 
Spadoni: ‘’ A transição do moderno, arquitetu-
ra brasileira nos anos 70 ‘’, faz-se referência ao 
arquiteto Joaquim Barretto

‘’ Seu senso de proporção e rigor cons-
trutivo fariam com que o sentido da boa 
construção estivesse sempre visível e com 
isso não cedia aos exageros formalistas da-
queles que tentaram enfrentar o drama da 
continuidade’’ , e em referência à casa do 
arquiteto ’’ um fi el exemplar de um projeto 
reconhecível, em busca da superação’’ onde 
a intenção formal se traduzia na ‘’ explora-
ção da linguagem pela composição de ele-
mento’’.7

Spadoni cita alguns arquitetos que para ele 
seriam elementos importantes para entender a 
‘’transição do moderno’’, como Eduardo Lon-
go, Eduardo de Almeida, Joaquim Barretto.

Entre outros, podemos ainda acrescentar 
Carlos Bratke, Roberto Loeb, e outros que fa-
ziam para do grupos dos não alinhados, segun-
do o próprio Bratke.

Em trecho do livro de Carlos Bratke o  arqui-
teto ressalta esse momento de transformação:

1.1.O ARQUITETO E A GERAÇÃO 70

‘’Em 1977, o Instituto de Arquitetos pro-
moveu um grande evento em Campinas que 
incluía sua tradicional premiação anual para 
trabalhos recentes. Enviei três projetos, a 
igreja, minha casa e uma escola. Muitos ou-
tros colegas, meus contemporâneos, também 
participaram. O júri não nos destacou, nem 
ao menos com menções honrosas; apesar de 
seguirmos o chamado racionalismo paulista, 
não estávamos ainda sufi cientemente inicia-
dos. Começamos a chamar as conclusões des-
se Congresso de ‘’ofi ciais’’. Passamos a mu-
dar nosso trabalho radicalmente. Joaquim 
Barretto, meu colega de turma, ia começar 
uma casa própria e o projeto era um grande 
cubo de concreto, pairando apoiado em pilo-
tis sobre um terreno inclinado no Pacaem-
bu. Voltou a São Paulo, jogou os desenhos 
no lixo. Fez uma leitura das casas que mais 
gostava no bairro e usou seus elementos na 
construção, deixando sua mulher interferir 
à vontade em suas idéias. Essa casa foi pu-
blicada em diversas revistas estrangeiras, 
inclusive na Domus italiana.’’8

A partir deste depoimento será in-
teressante defi nir uma linha de pensa-
mento para apresentar o que se estava 
discutindo ou não, sobre a arquitetura 
desta época, pois esse trabalho não par-

7.Tese de doutoramento “A transição do moderno. Arquitetura brasileira nos anos de 1970”. Francisco 
Spadoni_2003
8.Depoimento extraído do livro de Carlos Bratke.Arquiteto/Architec.Pro Editores.1995
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te do pressuposto de tirar conclusões 
sobre qual o caminho que a arquitetura 
deveria seguir, quem era o melhor ar-
quiteto e a melhor arquitetura deste mo-
mento. É simplesmente trazer à luz as 
indagações de algumas questões que se 
estavam discutindo nesse momento, po-
sições dissonantes do que se estava pro-
duzindo até então, inserindo nesse con-
texto a trajetória do arquiteto Joaquim 
Barretto, que devido a algumas falhas 
por parte da crítica, não recebeu maior 
atenção em seus trabalhos em tempo de 
ser indagado sobre suas idéias.

Acho interessante fazer um paralelo 
desta época sobre o perfi l do arquiteto 
Joaquim Barretto. Pelas análises feitas 
em diversos projetos de Barretto fi ca 
evidente uma fi liação que se desenvol-
ve entre uma linha à la Paulo Mendes 
da Rocha, pelos seus traçados precisos 
e a herança do funcionalismo moderno, 
com a proposição de modelos de como 
se estruturar um espaço com liberdade 
espacial e plástica, com um certo expe-
rimentalismo em novos caminhos e uso 
de diferentes materiais que não fosse o 
concreto.

Em relação a Bratke fi ca evidente, em 
depoimento a esse autor, o confl ito que 

existia sobre os parâmetros da arquite-
tura desta época.

“A coisa dos não alinhados foi a se-
guinte... Júlio Barretto Gadelha: Quem 
eram?Carlos Bratke: Quem quisesse, en-
tendeu? Era um grupo que apareceu, aque-
le grupo daquela caricatura, mas muita 
gente se identifi cou com a gente. 

Tem uma caricatura da turma.  Era o 
Roberto Loeb, Vasco, Tito, o Tanga, o Na-
varetti, o Eduardo Longo; não foi um gru-
po que se formou espontaneamente. 

Foi assim, o Vicente Dizemba viu que a 
revista dele não decolava, que não era uma 
revista universal. Ela era uma revista de-
dicada a aqueles arquitetos do IAB. E ele 
tinha um problema comercial pela frente 
a ser resolvido, não era um problema tão 
intelectual e começou então a se aculturar 
nessa coisa de publicações de arquitetura. 
Uma revista de arquitetura não tem que 
publicar o que é melhor. Uma revista de ar-
quitetura tem que publicar o que está sen-
do feito, e, sim, o melhor do que está sendo 
feito. Muitas vezes sai muita porcaria em 
revista de arquitetura. Mas o editor dessas 
revistas, não necessariamente é um crítico 
de arquitetura. Claro que a revista tem uma 
linha, claro que tem que ter um patamar 
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va fazendo aquele tipo de arquitetura bru-
talista, etc..., mas que a gente considerava 
bons. Isso a partir de 77. Ele estava prepa-
rando uma peça sobre os 10 anos da revista 
Projeto. Foi por isso que ele encomendou 
essa pesquisa. 

E fomos discutindo... Uma reunião na 
minha casa, uma na casa do Tito, na do 
Longo, no do Pitanga, que tem uma galeria 
de arte... 

E era o seguinte: a gente não se identi-
fi cava com aquele tipo de arquitetura. Esse 
pessoal tinha uma determinada clientela, a 
que a gente não tinha acesso, que era um 
pessoal que barrava, inclusive, nosso tra-
balho profi ssional também, porque éramos 
desconsiderado intelectualmente, então, 
o que aconteceu é que depois muita gente 
se identifi cou, porque as coisas estavam 
paradas; era uma forma de discutir, de se 
encontrar, de trocar idéias. Era um pessoal 
que era mais jovem, com 35 anos.

Mas não era, ao contrário do que muita 
gente pensa, uma coisa contestatória, era 
assim - Nosso lugar ao sol!  Mais ou menos 
isso, e nisso foi juntando muita gente em 
torno, o Marcos Acayaba vinha conversar 
com a gente, o Joaquim Barretto.

Aí esse grupo de meia dúzia passou a 
ser 60. Íamos a festinhas, aí começamos a 
dar festinhas, e nos encontrávamos muito 
mesmo na casa do Barretto. Mais ou menos 
essa história dos não alinhados aí, éramos 
sete, então fi zemos exposições em galerias...

Essa é a história, que eu acho muito bo-
nita, muito romântica. Não foi um movi-
mento contestatório. Nessa época também, 
o que estava acontecendo era que o esgo-
tamento do international style, que estava 
acontecendo no mundo inteiro.

 Foi mesmo a busca por um lugar ao sol. 
E disso saíram muitas vertentes, saiu tam-

de qualidade, mas a revista não decolava, 
porque os compradores da revista eram só 
aqueles arquitetos do IAB, entendeu? E ele 
então solicitou a uma crítica, não sei quem, 
uma análise, um levantamento da arquite-
tura dos anos 70.  E ela então fez e apre-
sentou a ele alguns exemplos, o MASP da 
Lina Bo Bardi, a casa do Paulo Mendes da 
Rocha, etc..  Aí ele disse ‘’- Mas isso aqui 
não é década de 70, isso aqui é de 60’’. Ela 
disse ‘’- Mas da década de 70 praticamente 
não se fez nada’’. Ele respondeu: ‘’Não é 
possível, eu moro no Campo Belo, eu passo 
na marginal e vejo que ali tem um arqui-
teto que faz um monte de coisa lá e que se 
chama Carlos Bratke’’. ‘’Não”, disse ela 
‘’mas este não está dentro do contexto...’’ aí 
ele percebeu que existia também essa coisa 
e que se ele não ampliasse o vocabulário, o 
repertório dele, ele não venderia a revista. 

Ele percebeu que estava existindo essa 
‘’reserva de mercado’’ e então, ele apareceu 
no meu escritório e me contou essa história. 
E a partir daí foi que ele organizou grupos 
de discussão para ver o que estava aconte-
cendo. Era outro tempo, Júlio!

No tempo da ditadura, primeiro, você 
não tinha e-mail, revista, era outra realida-
de que a de hoje...

Primeiro era outra época, onde os meios 
de comunicação eletrônicos, como os que 
temos hoje, não existiam... Não existia 
revista de arquitetura... o regime mili-
tar fervendo...!E esse grupo de arquitetos 
com essa ‘’reserva de mercado’’. Então ele 
conversou comigo, e me pediu que eu se-
lecionasse alguns arquitetos. Ele conhecia 
também o Tito. Então eu e o Tito seleciona-
mos, não podia ser um grupo muito grande 
porque era um grupo de discussão... Então 
acho que foi uma meia dúzia de arquitetos...

Então nós selecionamos quem não esta-
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bém muita coisa que depois caiu no esque-
cimento, tinha coisa muito boa, as coisas do 
Barretto, por exemplo, eram muito boas”.9

Em um pensamento sobre o que é certo e 
errado em arquitetura, a idéia de Bruno Zevi 
“não existe arquitetura feia ou bonita, existe 
má e boa arquitetura”. O depoimento de Ruth 
Verde Zein nos esclarece alguns pontos.

 ‘’Toda questão do pós estruturalismo 
que diz, não existe verdade nem mentira, 
existem narrativas.’’ e mais ‘’A arquitetu-
ra é uma profi ssão de ofi cio..  Eu vejo um 
marceneiro fazendo e faço igual a ele.. Um 
belo dia eu aprendo a fazer melhor, mas é 
um ofi cio, você aprende vendo como é que 
se faz. Tem 10 mil anos de tradição, 200 
anos de tradição moderna, mais 100 da 
modernidade brasileira. Tudo isso, você se 
familiariza e a infl uência não cai sobre você 
como uma cassetada. Não, você escolhe. A 
infl uência é uma escolha, eu olho 400 obras 
de 300 autores e uma delas eu não vou com 
a cara. Já outras eu posso encontrar coi-
sas legais. Dessa legal eu tiro coisas para 
mim... A infl uência não é uma coisa que 
oprime. Pelo contrário, você escolhe, dentro 
da sua liberdade... é assim que eu entendo 
a palavra infl uência’’.’’Então você pode pe-
gar isso aqui numa linha do tempo e dizer, 
a atitude do Barretinho é uma atitude eclé-
tica no sentido de que ele pega tudo o que 
interessa de cada fi losofi a e aproveita aquilo 
que lhe interessa e aplica em seu trabalho. 
Ele não é obrigado a ser fi el a apenas uma. 
Já outros autores, são autores mais clássi-
cos, ele trabalha reiteradamente dentro de 
algumas premissas que ele vai variando, 
variando, mas elas tem uma certa conti-
nuidade visual, formal...Quem está certo? 
O Paulo Mendes da Rocha ou o Joaquim 

Barretto? Nenhum dos dois, é irrelevan-
te, são escolhas artísticas, inquietações até 
pessoais’’.10

Na Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 
São Paulo, Brasília já faz parte de nossa história 
moderna e ainda é encarada como um modelo 
a ser estudado e implantado. O golpe militar 
interrompe o sonho de mudança proposto pela 
arquitetura em nosso país. Como ressalta Spa-
doni em sua tese de Doutorado.

“Não podíamos pensar em arquitetu-
ra produzida no Brasil nos anos de 1970 
sem levar em conta duas condicionantes 
fundamentais: a de estarmos no período 
pós-Brasilia – portanto, mais do que uma 
condição, uma espécie de sina dos arquite-
tos que não se permitiam neutralidade – e 
sob a ditadura militar. Essas condicionan-
tes deveriam ser consideradas, direta ou 
indiretamente, nos caminhos observáveis 
no período.”11

Acontece o Concurso para a cons-
trução do Pavilhão de Osaka 1970. 
Paulo Mendes da Rocha e equipe pro-
põem uma grande cobertura de grelha 
de concreto que toca o chão em pou-
cos apoios. O material concreto ainda 
é a expressão da arquitetura brasileira, 
evidenciada e venerada pela “Escola 
Paulista”.

Primeiro Congresso Estadual de 
Arquitetos em Campinas 1977. Outras 
vozes, outras propostas, outras arqui-
teturas ainda não aceitas e compreen-
didas pela cartilha imposta pelo movi-
mento moderno no Brasil.

9.Entrevista concedida pelo arquiteto Carlos Bratke em 2010 ao autor
10.Entrevista concedida pelo arquiteta Ruth Verde Zein  em fevereiro de 2010 ao autor
11.Tese de doutoramento “A transição do moderno. Arquitetura brasileira nos anos de 1970”. Francisco Spadoni_2003
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Nos anos 80 a era pós-moderna, o Brasil e 
mundo. Para onde ir, o que fazer? A existência 
de várias arquiteturas. A busca por uma lin-
guagem autoral e única, de cada arquiteto.

Ano de 1985. Diretas já. Começa a abertura 
do regime. Vilanova Artigas falece em janeiro 
de 1985, mesmo ano e  mês da morte de Bar-
retto. 

A PERGUNTA

Qual caminho a ser seguido? Onde tudo 
pode, qual é o verdadeiro porquê das coisas? O 
que poderia ser? Como estaria o arquiteto e sua 
produção arquitetônica? A proposta, o projeto, 
arquitetura com a possibilidade de transforma-
ção, a possibilidade de invenção de um mundo 
melhor?

.Convite-regulamento Primeiro Encontro Estadual de Campinas 1977.

.Contracapa convite-regulamento Primeiro Encontro Estadual de Campinas 
1977.
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Joaquim Barretto nasce em São José do Rio 
Preto em 19 de janeiro de 1940.Parto em casa. 
Pai gerente do Banco do Brasil mora em diver-
sas cidades. Nova Granada, Sertãozinho. Muda 
para Jaboticabal onde permanece durante 7 
anos. È em Jaboticabal que começa a ter aulas 
de piano. Bach, Beethoven, Villa-Lobos fariam 
parte de seu repertório.

No ano de 1952 muda-se para Araraqua-
ra continuando seus estudos de música. Sua 
paixão pelo piano passa para segundo plano, 
tendo de escolher uma “profi ssão”. Inicio dos 
anos 60 muda-se para São Paulo. Seus estudos 
tinham um enfoque em direção à área de Me-
dicina. Passa em Farmácia na USP ligada à Fa-
culdade de Araraquara. Larga a Faculdade de 
Farmácia e entra em Direito, cursa durante 2 
meses e abandona.

Perdido em suas escolhas, vai, através de 
papos, conversas com o pai e amigos, rever 
suas preferências. Ele sempre gostou de dese-
nhar com tinta nanquim, desenhos de observa-
ção, vivia “rabiscando”. Na casa onde morava 
tinha um senso estético de organização. Ao se 
comprar um móvel novo, quem dava os palpi-
tes era ele. Assim, decide prestar o vestibular 
de Arquitetura na Universidade Mackenzie. 
Em 1963 presta o vestibular para a Universida-
de Mackenzie e entra na Faculdade de Arqui-
tetura. 

2.UMA BREVE TRAJETÓRIA PESSOAL

.Octacílio e Enedina pais do arquiteto.
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Desenvolve em 1965, no período de um ano, 
uma pesquisa científi ca pela FAPESP com o tí-
tulo : “Arquitetura Popular nos Aglomerados 
Urbanos e Processos Populares de Constru-
ção”11.

Barretto era um estudante com uma posição 
política mais de “esquerda” na Faculdade de 
Arquitetura. Com a fl exibilidade de horários 
da faculdade, por não ser integral, monta um 
escritório em uma sala na Maria Antônia no 
terceiro ano com um grupo de colegas arquite-
tos. Em 1967 termina a faculdade.

Em 1968, com o arquiteto Francisco Segnini, 
formado na Fau Usp monta o escritório SEG-
NINI BARRETTO ARQUITETOS S/C, que vai 
durar até o ano de 1976.

Em março de 1972 a julho de 1973 torna-se 
professor assistente em Projeto de Edifi cação 
e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura de 
São José dos Campos e professor assistente na 
Disciplina de Projeto III na Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade Ma-
ckenzie, contratado a partir de 1976.

Em 1973 faz uma viagem pela Europa Oci-
dental visitando: Portugal, Espanha, França, 
Suíça, Itália e Inglaterra. Em 1974 faz uma via-
gem de 10 dias aos Estados Unidos.

A partir do ano de 1976 forma o escritório 
JOAQUIM BARRETTO ARQUITETOS ASSO-
CIADOS S/C LTDA. Desenvolve diversos pro-

jetos com outros arquitetos.Uns realizados, 
outros não.

Em 1977 participa do Primeiro Encontro 
Estadual de Arquitetos-IAB-Campinas, onde 
um grupo de arquitetos, questionando os ru-
mos da arquitetura moderna brasileira inti-
tulam-se “ os não alinhados”, fazendo parte 
deles Carlos Bratke.

Torna-se Diretor Cultural do IAB na gestão 
1982/83. Promove um ciclo de debates sobre 
a arquitetura e arquitetos da época, fi nalizan-
do com uma exposição de seus trabalhos. Era 
um momento de transformações e questiona-
mentos dos rumos da arquitetura brasileira 
que estava ocorrendo.

O arquiteto Joaquim Barretto morre em ja-
neiro de 1985 “cujas evidentes qualidades de sua 
obra deveriam ainda crescer muito, em personali-
dade e sensibilidade”.12

12.Ruth Verde Zein, artigo revista Projeto janeiro 1985.pág.46
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.Joaquim Barretto em festa de família.

.Joaquim na adolescência com seu irmão Orlando Cesar

.Joaquim e sua sobrinha Mariana na Fazenda Gorucaia.

.Joquim na infância com sua irmã caçula Malê.
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.Barretto e o piano logo de manhã.

.Joaquim Barretto em viagem a Ouro Preto

.O pai com seus fi lhos na piscina da casa no Pacaembu.Camilla, 
Beto e Lali..

.Barretto em evento com sua fi lha Camilla na cidade de São Paulo.

.Joaquim com seus fi lhos e os sobrinhos Mariana e Júlio no Rio de Janeiro

.A famíla em frente a casa no interior paulista. O pai ao centro Octacílio, a 
mãe Enedina, a fi lha mais velha Cleiri, o fi lho mais velho Orlando Cesar, o 
fi lho do meio Joaquim Claudio e a fi lha caçula Maria Helena.
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Ainda como estudante Joaquim Barretto 
forma um pequeno escritório junto com alguns 
estudantes de arquitetura do Mackenzie e da 
Fau-Usp na rua Maria Antônia. Pequenos tra-
balhos que começam a tomar corpo. Na fala de 
Almiro Aragão, amigo e arquiteto: ‘’ era mais 
um ponto de encontro, pelo menos, para mim, que 
não lembro de ter tido uma produção concreta nesse 
espaço, não posso afi rmar com exatidão o que o Bar-
retto produziu nesse período ‘’.

Como é usual no início da carreira profi s-
sional, a captação de clientes fi ca ao redor do 
meio familiar. Com Joaquim não foi diferente. 
O primeiro trabalho de relevância foi em Ri-
beirão Preto, uma residência de um amigo do 
pai de Joaquim, que se chamava Maurício Mar-
condes. Essa casa teve diversos estudos, sendo 
executado o projeto fi nal com abóbadas de ti-
jolo, que se mantém fi el até hoje. Em conversa 
com o arquiteto Francisco Segnini Júnior, que 
foi sócio do Barretto por vários anos e também 
autor deste projeto, salienta ‘’antes de tudo, era 
abóbada, todos arquitetos desta geração fi zeram uma 
casa em abóbada’’.

A relação criada com o cliente foi tão inten-
sa, que depois de terminada a obra outras en-
comendas foram feitas. Maurício era um em-
presário do ramo farmacêutico, contratou os 
arquitetos para desenvolver alguns projetos 

2.1.OS PRIMEIROS TRABALHOS, O INÍCIO 
DO PERCURSO PROFISSIONAL

.Diploma da Faculdade de Arquitetura Mackenzie.

.Diploma da Faculdade de Arquitetura Mackenzie.



39

Júlio Barretto Gadelha

para sua indústria, como a primeira sede, a 
central de distribuição e o setor administrativo.

Por fi nal Barretto, com a  colaboração de 
Charles Pereira Marques, seu fi el escudeiro, 
coordenador de seu escritório na década de 80, 
projetaram a ampliação da primeira residência 
de abóbodas. Uma área de lazer executada no 
terreno ao lado, bastante interessante. Joaquim 
não chega a ver a obra pronta, devido a seu fa-
lecimento em 17 de janeiro de 1985.

Joaquim e Segnini, sendo grandes amigos de 
Araraquara, famílias que se conheciam, e com 
afi nidade projetual, mesmo o primeiro sendo 
formado pela Faculdade de Arquitetura do 
Mackenzie e o segundo sendo formado pela 
FAU-USP, formaram o escritório Segnini Bar-
retto Arquitetos, desenvolvendo projetos em 
conjunto e com grandes qualidades, ao longo 
de mais de dez anos de sociedade e convivên-
cia.

A sintonia profi ssional dos dois era tanta 
que não podemos afi rmar com exatidão, tendo 
uma leitura externa, onde começava a mão de 
um, e onde terminava a mão do outro. Joaquim 
era uma pessoa mais extrovertida e Francisco 
um pouco mais reservado. A liberdade aliada 
à prudência projetual, dava uma mistura inte-
ressante. Na voz de Charles Marques ‘’ o Chico 
era mais cartesiano, o Barretinho vinha com as cur-

.Barretto em seu escritório.
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vas, a liberdade’’.
Ambos tiveram uma excelente formação 

acadêmica com ótimos professores. As referên-
cias de Joaquim Guedes, Carlos Millan, Alvar 
Aalto, Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Ro-
cha estavam sempre presentes.

Nesse período se destaca a produção arqui-
tetônica mais no interior do Estado de São Pau-
lo, como Araraquara e Ribeirão Preto, devido 
aos laços de origem de ambos.

.Barretto em seu escritório.

.Barretto e seu sócio Segnini no escritório.
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miliar.
Visa, portanto, estabelecer algumas di-

retrizes para nossa futura produção arqui-
tetônica, como resultado da profunda refl e-
xão sobre o processo de produção do projeto 
ao longo de nossa vida profi ssional.

O processo crítico de análise sobre o pro-
jeto poderá trazer um elenco de indagações 
cujas respostas poderão consubstanciar as 
diretrizes procuradas para a experimenta-
ção e a realização do desenho.

3- Hipóteses e Campo de Pesquisa.
A busca de um assunto para a disser-

tação de mestrado levou-nos a considerar 
mais de perto a produção arquitetônica 
brasileira.

Para isso, houve inicialmente a neces-
sidade de uma retomada histórica. Embre-
nhando-se por este caminho, surgiu o inte-
resse em desenvolver um assunto ligado a 
casa paulista, ou seja, pretender identifi car 
alguns elementos atuais de formulação ar-
quitetônica ao longo do desenvolvimento 
da arquitetura brasileira.

Continuando o trabalho, verifi camos ser 
inevitável, ao longo do processo de estudo, 
assumir algumas posições como arquiteto 
do desenho, questionando: o que é e o que 
será a nossa produção arquitetônica?

Dessa forma, procuramos objetivar o 

A partir deste período  1978/1979 a busca 
por novos caminhos toma corpo. A sociedade 
com o arquiteto Francisco Segnini acaba e Joa-
quim continúa com seu escritório em um edi-
fício na frente da Praça da República, em São 
Paulo, com o nome JOAQUIM BARRETTO 
ARQUITETOS ASSOCIADOS. As parcerias se 
intensifi cam, alguns nomes como José Eduardo 
Tibiriçá e Carlos Bratke desenvolvem projetos 
em conjunto. Paralelamente trabalha por um 
ano na empresa de engenharia THEMAG de-
senvolvendo alguns projetos como arquiteto. 
Sai da empresa e concentra-se somente em seu 
escritório.

É um período de busca. Começa a fazer mes-
trado na FAU-USP focando sua produção ar-
quitetônica para tentar entender o porquê de 
suas próprias escolhas. Abaixo seguem pontos 
elaborados por Barretto para o desenvolvimen-
to de seu trabalho.

“1-Título do trabalho do arquiteto Joa-
quim Barretto:

‘’Refl exão crítica sobre a própria produ-
ção arquitetônica’’

2-Objetivo
O trabalho terá como eixo principal re-

ver nossa produção arquitetônica ao longo 
de doze anos de experiência profi ssional no 
campo espefícico do projeto da casa unifa-

2.2.A BUSCA POR NOVOS CAMINHOS
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discurso e mergulhar diretamente no que 
interessava de fato, ou seja, o conhecimen-
to do próprio trabalho, chegando `a defi ni-
ção do tema da dissertação de mestrado: ‘’ 
refl exão crítica sobre a própria produção 
arquitetônica’’, tendo como objeto a casa 
uni-familiar e como objetivo específi co a 
codifi cação de algumas diretrizes para a 
nossa produção arquitetônica.

Parece-nos oportuno chegar a este mo-
mento, pois, durante o processo de criação, 
não tivemos a oportunidade para uma re-
fl exão mais profunda sobre nossa produção 
arquitetônica. O trabalho crítico sobre ela 
poderá trazer algo que delineie raciocínios 
de projeto mais consequentes. Acredita-
mos, portanto, ser bem conjuntural o se 
obrigar a ‘’pensar’’ o projeto.

Ao longo da breve história de nossa ati-
vidade profi ssional ( de 1964 até hoje ), os 
fatos iam acontecendo, fl uindo... e a obra 
fi cando lá, de pé, estática, dando seu depoi-
mento diário.

Para quem? Para os moradores? Para 
os frequentadores? E os arquitetos? Os fu-
turos usuários a princípio nos desafi avam, 
pedindo o novo, o belo, a idéia sem censura, 
a afi rmação social, o original...E os arquite-
tos faziam casa quadrada, redonda, de tijo-
los e concreto, de cores ocre/azul, de vidros 

fi xos e estrutura ‘’limpa’’.
Norteávamos por idéias simples:
*’’ A planta é livre’’.
*’’Estrutura é estrutura. Vedação é ve-

dação’’.
*’’O exterior deve refl etir o interior’’.
*’’A forma traduz a função’’.
Ficava bonito e o povo gostava.
Mais tarde um pouco, a clientela já ti-

nha alguns ‘’valores’’ pré-determinados 
sobre arquitetura. Agora não mais a liber-
dade total, mas algumas necessidades bem 
claras, fruto seja do se deter um pouco so-
bre o morar, seja da infl uência do ‘’como se 
deve morar’’...

E fi cava ainda bonito, e o povo ainda 
gostava...

Mais tarde ainda, agora clientes com to-
dos os valores sobre ‘’como se deve morar’’. 
E fi cava, às vezes, bonito, e o povo, às ve-
zes, gostava...

E num espaço de quinze anos ( de 1964 
até hoje ) a clientela chega à uma ‘’verda-
de’’ arquitetônica, e nós, arquitetos, a uma, 
uma o que? Dúvida, indagação, descrença, 
etc...?

O que pode agora promover este proces-
so terrivelmente esvaziador? Que referen-
cial usar para uma refl exão sobre o trabalho 
já realizado?
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Se, naquela primeira época, o repertório 
sobre o conteúdo da arquitetura era ‘’alma-
náquico’’, por outro lado existia a confi ança 
do cliente. Trabalhava-se com superfi ciali-
dade teórica, mas com grande liberdade... 
A obra era quase que um produto sensorial.

Analisando-a hoje como uma reação aos 
‘’imputs’’ sensoriais, percebe-se que o pro-
jeto transcendia um programa fornecido, 
buscando nas sensações a sua confi rmação. 
O ‘’rapport’’ arquiteto/cliente era fecundo, 
vinculando intimamente o autor/usuário. 
Esta identidade simbiótica criava as sen-
sações e a arquitetura... Era uma procura, 
e dessa forma, completamente assumida. 
A falta de corpo conceitual promovia uma 
liberdade de movimentos pelo mundo do 
espaço. Os conceitos ‘’telegráfi cos’’ tra-
balhados, muitas vezes deformadamente, 
infl uenciavam, mas com pequena monta, 
os grandes vôos... E o artista, sem limites, 
sem crítica, fazia o seu papel.

Em um momento, o que era importan-
te era a luz. O orgonograma, o zoneamen-
to, a estrutura, eram decorrência daquela 
paixão... Outras vezes, a cor era o ponto 
principal... Outras vezes, ainda, a estrutu-
ra clara representava o suporte de todo o 
complexo espacial.

Houve situações em que a grande pers-
pectiva defi niu todo o projeto, transfor-
mando a casa simplesmente numa posição 
cavaleira onde o importante eram os cam-
pos, a mata e o rio distante.

Como entender hoje este passado, onde 
o sensorial, sempre presente, clama agora 
por uma consciência crítica?

Como não desperdiçar, por outro lado, 
um processo altamente criativo, enraizado 
no que realmente signifi cam para nós ‘’na-
tureza’’, ‘’espaço’’, ‘’arquitetura’’?
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Não seria fundamental nos determos, 
agora, colhendo de outros passados e de ou-
tras leituras lições capazes de enriquecer o 
nosso gesto criador?”13

.Ficha das matérias cursadas por Barretto na Pós-graduação da FAU-USP.

13. Texto extraído do exame de qualifi cação do arquiteto Barretto do seu mestrado na FAU-USP agosto de 1984
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Como diretor cultural do IAB-SP Joaquim 
Barretto desenvolve vários trabalhos, mas o de 
maior relevância foi  um ciclo de palestras e ex-
posições sobre arquitetura e arquitetos paulis-
tas na sede do IAB, na Rua Bento de Freitas em 
São Paulo. A proposta de discussão sobre qual 
arquitetura que se estava produzindo naquele 
momento e qual caminho a ser seguido.

Nessa mesma exposição o próprio arquiteto 
apresenta seus trabalhos e os expõe no evento 
de encerramento.

Com o título ‘’ Barretto, em busca de uma 
nova arquitetura’’ transcrevo matéria publica-
da em 28 de outubro de 1983 no jornal Folha de 
São Paulo no caderno Ilustrada o artigo abaixo.

‘’É preciso mudar o referencial da arqui-
tetura, abandonar o metro quadrado, essa 
coisa abstrata, e adotar o metro cúbico’’.A 
palavra de ordem é do arquiteto Joaquim 
Barretto, que está expondo no mezzanino 
do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB 
( rua Bento de Freitas, 306) um conjunto 
de obras reunindo projetos de residências, 
ginásios de esportes, edifícios de aparta-
mentos, espaços religiosos, além de um en-
saio fotográfi co de refl exão sobre a cor e um 
mural, exposto na Bienal de 74. A mostra 
prossegue até o próximo dia 10, no horário 
das 14 às 22 horas.

2.3.DIRETOR CULTURAL 1982/83 IAB -SP  

.Coquetel de abertura da exposição do arquiteto Joaquim Barretto em 1983 
no IAB-SP.

.Coquetel de abertura da exposição do arquiteto Joaquim Barretto em 1983 
no IAB-SP.
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‘’É um trabalho de busca nesse mun-
do maravilhoso do espaço. somente nele 
pode-se criar cores, claros, escuros, esta-
belecendo formas que provoquem a reação 
das pessoas a esse universo de sensações’’, 
defi ne Barretto, acentuando que sua preo-
cupação primeira ‘’ é fazer com que alguns 
valores brasileiros deixem de ter uma época 
e se transformem em quase valores de uma 
nova arquitetura’’.

‘’Estou interessado numa manifestação 
da varanda, do telhado, e com uma orga-
nização mais livre das funções que resulte 
numa obra arquitetônica mais fl uida, solta, 
onde o caminhar e o perscrutar tragam a 
beleza do reagir perante a obra cultural do 
homem’’, acrescenta.

A maioria das obras expostas foi rea-
lizada após 77, período em que - Barretto 
concorda com a constatação - o arquiteto 
abandonou os caminhos racionalistas e do 
brutalismo, envolvendo-se num clima de 
criação mais romântico e menos preconcei-
tuoso com o uso de materiais. ‘’O vôo da 
liberdade, da conquista da luz e da sombra 
estava menosprezado face aos conceitos e 
postulados’’ frisa. Essa mudança de rota, 
contudo,- ele faz questão de ressaltar - foi 
fruto de seu convívio com os alunos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

.Coquetel de abertura da exposição do arquiteto Joaquim Barretto em 1983 
no IAB-SP.

.Coquetel de abertura da exposição do arquiteto Joaquim Barretto em 1983 
no IAB-SP.
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(FAU) da USP e do relacionamento com 
seus colegas de profi ssão e artistas de ou-
tras áreas, na constante introdução de ele-
mentos novos para a refl exão, que o fez, 
inclusive, jogar na lata do lixo o projeto 
inicial de sua casa, cujo cálculo estrutural 
já havia sido dimensionado.

‘’O fazer arquitetura se adentra sem-
pre no mundo de todas as artes, e só assim 
podemos senti-la em sua maioridade. A 
minha obra tem uma ligação estreita com 
o mundo da fotografi a representado pela 
cor’’, afi rma, não deixando de citar ainda a 
participação no conjunto das obras expos-
tas o texto literário do escritor Ignácio de 
Loyola Brandão, o depoimento da artista 
plástica Renina Katz ou o mural de Maria 
Bonomi.

‘’A arquitetura de Barretto não afi r-
ma um compromisso estreito com esta ou 
aquela linha, mas tenta compreender e 
apropriar-se do acervo geral da produção 
arquitetônica, inclusive da produção pau-
lista dos últimos vinte anos, com a qual 
mantém fortes laços. Nessa escolha não 
há puro pragmatismo sem critério, nem 
tampouco fi liação a algum manifesto, mas 
expressão de uma sensibilidade á procura 
de parâmetros apropriados, renovando-se a 
cada obra, exercendo elaboradamente o ofí-
cio do arquiteto’’.14

.Coquetel de abertura da exposição do arquiteto Joaquim Barretto em 1983 
no IAB-SP.

.Paulo Mendes da Rocha no coquetel de abertura da exposição do arquiteto 
Joaquim Barretto em 1983 no IAB-SP.

14.Matéria publicada em 28 de outubro de 1983 no jornal Folha de São Paulo no caderno Ilustrada
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.Foto do arquiteto explicando a exposição para jornalista do jornal 
Folha de São Paulo em 1983.

.Coquetel de abertura da exposição do arquiteto Joaquim Barretto em 1983 
no IAB-SP.

.Convite da exposição do arquiteto Joaquim Barretto em 1983 no IAB-SP.
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O coordenador do escritório de Barretto do 
início dos anos 80 até seu falecimento, Charles 
Pereira Marques, em depoimento emocionado 
de mais de três horas, concedido em outubro 
de 2009 em sua residência em Bonfi n, cidade-
zinha, quase vila, ao lado de Ribeirão Preto 
(diga-se de passagem, que a permanência de 
Charles, por essas bandas foi devido aos tra-
balhos desenvolvido com o arquiteto Barretto) 
ressalta alguns pontos importantes para com-
preender a dinâmica do escritório e a fi losofi a 
de vida e trabalho do arquiteto.

‘’Depois do rompimento da sociedade 
com o Chico ( Francisco Segnini) o Barre-
tinho sai para uma liberdade de linguagem 
absurda. Até eu fi cava pirado, porque cada 
obra era uma obra. Fizemos uma drogaria 
aqui em Ribeirão, pós- moderno até à últi-
ma telha.’’

‘’Mas enfi m, o que me encanta muito 
é essa capacidade. Liberdade, deixa de ter 
um compromisso, cada casa era um caso. 
Acontecem algumas coisas, por exemplo, 
esse prédio Seminário dos Camilianos, a 
casa do Victório Marques, uma sede de 
uma fazenda que se estava fazendo em Goi-
ás, (uma quadrada). 

Eu estava numa fase olhando umas ca-
sas meio bandeiristas, e quando abordava, 

2.4.O ESCRITÓRIO JOAQUIM BARRETTO
ARQUITETOS ASSOCIADOS

isso aqui parece paládio, não sei que... E lá 
pelas tantas também ele falou que bacana, 
faz isso e põe na casa, belíssima, também 
adoro essa casa de fazenda que também foi 
executada...’’

“Joaquim Barretto, um grande amigo. 
Não trabalhei para ele, trabalhei com ele. 
Ensinou-me que a vida não se resume à ar-
quitetura”.

‘’O escritório estava com muito traba-
lho, o Barretinho tava num gás fantástico, 
o diretor cultural do IAB, tava estourando, 
os trabalhos estavam pintando... Então foi 
barra, cara, foi muita barra.’’

‘’eu que coordenava, tinha uma amiga 
nossa que era arquiteta muito próxima, que 
fazia uns trabalhos esporádicos, que era a 
Iara Tassinari, e depois um grupo de jovens 
estudantes da Belas Artes... Um time mui-
to bom, a gente se afi nava muito; antes a 
gente trabalhava com alunos do Mackenzie 
e depois começamos com os da Belas Artes.  
E desenvolvíamos esses trabalhos todos. 
As maquetes eram feitas pelo Tonico, um 
maquetista show de bola. Gente fi níssima. 
Trabalhou com a Tomie Othake por muito 
tempo... ‘’

‘’Um traço importante dele era a ami-
zade. Ele conquistava as pessoas, ele tinha 
amigos e sabia respeitar os amigos. ... as 
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pessoas que falam do Barretto falam sempre 
como um amigo, e ele tinha uma proximi-
dade fantástica à cultura, com essa questão 
da empatia com as pessoas... 

Todas essas casas que ele fez aqui, eram 
todos amigos do Barretto. Amigos e clien-
tes. Ele tinha uma relação de amizade as-
sim, de ir almoçar com a pessoa.  De falar 
abobrinha pra pessoa. Tipo uma mulher 
que queria uma banheira menor, aí ele fa-
lava com elegância, mas você quer uma ba-
nheira ou um pinico?’’.

‘’o Barretto segurou muito as pontas, 
ele era bom nisso. Segurar as interferências 
ou contornar. Ele não se contrapunha di-
reto. Dava um contorno que tirava a graça 
da pessoa. A pessoa nem fala mais nada. 
Eles faziam o questionamento, o Barreti-
nho contornava elegantemente e a pessoa 
perdia o rebolado... ‘’

‘’O Barretto em resumo é essa questão 
da liberdade do fazer e o não medo ...’’15

.Charles Marques coordenador do escritório Joaquim Barretto 
Arquitetos Associados Ltda.

15.Depoimento concedido pelo arquiteto Charles Marques ao autor em outubro de 2009.
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A escolha de determinados projetos teve a 
intenção de ilustrar, ainda que de forma resu-
mida, as características abordadas em diferen-
tes fases da trajetória profi ssional do arquiteto. 
Parte da metodologia adotada leva em conta a 
proposta do próprio arquiteto Joaquim Barret-
to para analisar suas obras no seu trabalho de 
dissertação de mestrado não concluído devido 
à sua morte. A essa listagem de elementos para 
análise foi acrescentado uma espécie de rotei-
ro de análise tendo sua base o trabalho de dis-
sertação do arquiteto Margotto sobre 3 obras 
de Álvaro Siza, que de certa forma “disseca” 
a visão analítica do trabalho de Siza, seguindo 
um roteiro pré-defi nido e norteador de leitura 
de um projeto de arquitetura, pelo próprio pro-
jeto, não se valendo de suposições e discursos 
pré-concebidos para o entendimento do mes-
mo. No caso das obras de arquiteto Barretto 
algumas alterações foram feitas devido ao di-
ferente enfoque da proposta de trabalho sobre 
um número maior de obras, escolhendo-se 3 
obras principais, pontuando determinados pe-
ríodos e outras diversas obras que ampliam a 
trajetória e a produção do arquiteto.

Segue abaixo  alguns aspectos levantados 
para a análise da obra realizada pelo próprio 
arquiteto Joaquim Barretto. 

Para a análise de seus projetos o arquiteto 
propõe uma divisão em  5 pontos principais 

3.ANÁLISE DE PROJETOS

que se desdobram em subtópicos.
Os pontos são: 
“a).Implantação no terreno.
Com base nos projetos escolhidos a ana-

lise da implantação dos mesmos no terreno 
deverá ser resultante, no todo ou em parte, 
da conjugação de vários fatores, quais se-
jam:

- características do terreno: área e incli-
nação.

- legislação.
- programa de necessidades.
- custo da edifi cação.
- soluções tecnológicas.
- integração no espaço urbano – colo-

cando-se frente ao “skyline” do entorno.
- análise de vizinhança.
- perspectivas visuais.
- ruído.
- insolação.
b). Zoneamento
O morar é uma das experiências mais 

ricas e profundas que o homem pode ter. 
Todo ser humano, seja ele nômade ou se-
dentário, camponês ou urbano, habitan-
te de um pais desenvolvido ou perdido ao 
fundo de uma fl oresta de um pais não in-
dustrializado tem necessidade básica de se 
abrigar, de criar um espaço pessoal.
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Como questionar estes valores dentro do 
desenho de uma obra arquitetônica?

Até que ponto o arquiteto deve assumir 
um papel de racionalizador de valores já es-
tratifi cados, de convenções sociais estabele-
cidas, de modismos, e até que ponto pode e 
deve propor novas formas de organização 
do espaço, quebrando padrões estabeleci-
dos?

Hoje, o projetar de uma residência le-
vanta estas questões. A organização espa-
cial, produto de um zoneamento, reforça ou 
quebra o “status quo”. È neste sentido que 
o se deter na análise de projetos de arquite-
tura sob o enfoque do zoneamento pode tra-
zer uma serie de dados cujo estudo poderá 
enriquecer a criação futura.

Consideramos, para efeito de leitura ar-
quitetônica, uma classifi cação de áreas na 
habitação, quais sejam:

- área social (interna e/ou externa) onde 
se realizam as atividades predominante-
mente públicas, características do convívio 
social.

- área íntima (interna e/ou externa) 
onde são realizadas atividades que reque-
rem uma maior privacidade.

- área de serviço (interna e/ou externa) 
onde se realizam atividades de apoio às 

A arquitetura, assumindo esse compro-
misso, passa ao longo dos períodos históri-
cos por enfoques, valores e costumes dife-
rentes. Estudar estes momentos implica em 
assumir a realidade de uma organização 
político/social/econômica de uma determi-
nada época.

O papel do arquiteto, enquanto propo-
nente da organização do espaço, foi, deve 
ser, e sempre será o de entender a estrutura 
social que o envolve, traduzindo em dese-
nho a síntese resultante do repertorio dessa 
época, confi gurada nos valores do usuário 
e na visão crítica do artista.

No ser social, com valores nem sem-
pre autênticos, existe o ser sensorial com 
vontades, desejos e aspirações nem sempre 
traduzidos coletivamente e quase sempre 
esquecidos. È neste mundo também que 
o artista deve penetrar, extraindo daí ele-
mentos para a sua obra criadora.

Em alguns momentos históricos o mo-
rar era apenas o desejo de se ter um abrigo. 
Em outros momentos, o morar era a ora-
ção, em outros ainda era a majestade a ser 
valorizada. E, infelizmente, em outros era a 
força impondo a verdade.

O artista era agente destes momentos? 
A criação respondia a estas necessidades?
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duas primeiras.
A análise dos elementos colhidos nos le-

vantamentos a serem realizados neste tra-
balho poderão seguir inúmeras pistas.

Poderemos, por exemplo, analisar as 
áreas de zoneamento sob o prisma das pro-
porções existentes entre as mesmas, bem 
como estudar estas proporções em relação 
ao numero de moradores, ou a estudos de 
ergonometria.

Outro enfoque poderá levar à descoberta 
de áreas nas quais as atividades públicas e 
privadas se cruzam e se sobrepõem, e, con-
sequentemente, à análise das inter-relações 
funcionais entre as mesmas.

Poder-se-ia, por outro lado, estudar a 
legislação como condicionante ou não da 
organização funcional, como, também, en-
focar o zoneamento não através de uma lei-
tura bidimencional e sim tridimencional.

c). Circulação.
Sendo inicialmente simples levanta-

mento de dados, esta etapa poderá nos im-
pelir a uma série de indagações. Pensando 
a circulação como uma atividade no espaço 
de uma residência poderemos nos reportar 
a uma série de exemplos arquitetônicos 
onde a circulação vem a ser a estrutura 
fundamental do projeto. Deverá ser sempre 

a simples resposta a uma necessidade ori-
gem/destino?

Porque otimizar as distancias onde a 
circulação tem, às vezes, a propriedade de 
estimular a descoberta da beleza? 

O projeto deve ser, a nosso ver, cons-
ciente da sua resposta: a circulação não po-
derá, alem de um vetor, ser pensada como 
a própria apropriação do espaço? A luz, a 
sombra, as formas se alterando pelo movi-
mento, a descoberta, trazendo dinâmica no 
espaço estático edifi cado? Até que ponto o 
passar é menos belo que o fi car? Estas pou-
cas indagações nos incitam a refl etir bas-
tante sobre os projetos que serão escolhidos 
para análise.

Para iniciar esta etapa tentaremos ele-
ger uma nomenclatura que traduza as vá-
rias formas e tipos de circulação em um re-
sidência a fi m de que possamos desenvolver 
uma análise das mesmas na tentativa de 
responder à algumas indagações levanta-
das.

d). Solução estrutural e compatibiliza-
ção ou não da utilização de materiais.

A retomada histórica aqui deverá apa-
recer. Em nossa história arquitetônica as 
soluções estruturais sempre responderam 
a uma tecnologia de época e local. Os pro-
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- Identifi car alguns dos conceitos utili-
zados empiricamente e passar a rebatê-los 
de forma sistemática.

- Dimensionar a importância do usu-
ário no processo de elaboração do projeto, 
bem como durante sua execução.

- Estudar o uso do espaço proposto, com 
suas modifi cações adequando-o às outras 
necessidades surgidas. 

- Estudar essas novas necessidades 
como sendo fruto da alteração de um pro-
grama, ou outras interpretações do espaço 
edifi cado.

- Compreender a dinâmica da Arquite-
tura com suas mutações, aceitando outros 
usos no espaço anteriormente edifi cado 
para determinado fi m.

- Pensar o projeto novamente num pro-
cesso dialético, relacionando-o ao desenho 
inicial.

-Analisar a obra comparando-a com ou-
tras produzidas por outros profi ssionais no 
mesmo período.”16

Tendo como base alguns pontos sugeridos 
pelo próprio arquiteto e enriquecido com ou-

jetos a serem classifi cados por nós deverão 
sofrer uma leitura sobre a adequação ou 
não das propostas estruturais com o tipo de 
edifi cação, levando-se em conta o tempo em 
que foram edifi cadas, o local, as condições 
de trabalho, mão de obra, etc.

e). A cor na arquitetura.
Pretendemos analisar os projetos sele-

cionados tendo como idéia norteadora que 
a arquitetura pecou de certa forma nas últi-
mas décadas no pensar a cor como elemento 
a posteriori e não como elemento fundante, 
e que, ao contrario a cor deve ser enfocada 
como elemento intrínseco. Não se trata de 
pensar uma obra e depois revesti-la de cor, 
e sim pensa-la, desde sua concepção com a 
cor.

f). Outros aspectos que possivelmente 
surgirão no desenvolver dos trabalhos.

ASSUMINDO O RESULTADO DAS 
ANÁLISES PARCIAIS, TENTATIVA DE 
ESBOÇO DE ALGUMAS DIRETRIZES 
PARA O ENCAMINHAMENTO DO PRO-
CESSO DE CRIAÇÃO ARQUITETÔNICA.

Algumas questões a serem enfocadas:
- Investigar o que, dentro da obra rea-

lizada poderia aparecer como refl exo ou 
denuncia do momento histórico em que foi 
produzida.

16.Texto extraído do exame de qualifi cação de mestrado do arquiteto Joaquim Barretto em agosto de 1984.
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tros mais desenvolvidos por minhas análises 
e pesquisas, cria-se um padrão para analisar a 
obra, uma espécie de roteiro que serve como 
balizador, mas não engessando a forma, levan-
do em conta a especifi cidade de cada obra.

Exemplo de Roteiro:

PROJETO 

Residência 

1.INTRODUÇÃO
2.ESTUDO ANALÍTICO DO EDIFÍCIO
2.1.1 A IMPLANTAÇÃO

Contexto histórico e geográfi co
Relação com a paisagem
Relação com o lote
Relação com outros elementos arquitetônicos
Aproximação e percursos de acesso 
Ordenação exterior 
Orientação, insolação e vistas

2.1.2 A GERAÇÃO DA FORMA

Descrição
1.Dormitório
2.Banho
3.Closet

3.1.ROTEIRO PARA ANÁLISE DE PROJETOS 
segundo Luciano Margotto Soares17

4.Lavanderia
5.WC. Empregada
6.Dormitório Empr.
7.Cozinha
8.Sala de jantar
9.Sala íntima
10.Sala de estar
11.Salão de jogos
12.Abrigo autos
13.Lavabo
14.Escritório
15.Rouparia

Zoneamento 
Evolução da Planta
Articulações, circulações e percursos internos
Geração dos elementos
Zona pública
Ala privada

2.2 COMPOSIÇÃO ESPACIAL E A LUZ
2.2.1 ESPAÇOS EXTERNOS E INTERNOS

Espaços externos
Geração do conjunto espacialmente
A relação entre interior e exterior – Espaços de 
transição
Espaços internos e vistas

17.Dissertação de mestrado FAU-USP sobre as obras de Álvaro Siza, dezembro de 2001.



59

Júlio Barretto Gadelha

2.2.2 A ILUMINAÇÃO NATURAL
Os cortes
As elevações
Texturas e cores

2.3 ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO
3. CONCLUSÕES
ANEXO-DESENHO DO PROJETO
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4.TRÊS PROJETOS RELEVANTES

Na tentativa de estabelecer a possibilidade 
de uma leitura sobre a obra executada ou ap-
enas projetada, que não foi  construída por di-
versos motivos que acompanham a profi ssão 
do arquiteto, elegi três projetos que, pelas pes-
quisas estabelecidas, indicam uma certa divisão 
de momentos. Digo momentos porque, como a 
produção arquitetônica de Barretto deu-se em 
menos de 20 anos, classifi car por fases não se-
ria adequado, do ponto de vista metodológico, 
como alertou o arquiteto Francisco Spadoni em 
sua análise na etapa de qualifi cação deste tra-
balho.

A divisão foi feita enfatizando três momen-
tos: o início do percurso profi ssional e a so-
ciedade com Francsco Segnini; o momento de 
infl exão, onde a busca por novos caminhos po-
tencializa a discussão sobre o fazer arquitetôni-
co; e o início da maturidade profi ssional, em 
que observo o desenvolvimento de uma lin-
guagem compartilhada entre parcerias com di-
versos colaboradores arquitetos. 

A escolha da residência de Maurício Mar-
condes indica o começo da trajetória profi s-
sional do arquiteto. Lições de arquitetura 
apreendidas na época da faculdade que, agora 
como profi ssional, podem ser concretizadas 
como obra. A busca de linguagens e referên-
cias de arquitetos deste período faz com que o 

arquiteto experimente diversas propostas, faça 
escolhas e, no caso, a ‘’Escola Paulista’’, mas 
ainda na busca de uma arquitetura autoral. 
Um período de intensa atividade profi ssional, 
percorrendo um caminho na arquitetura e no 
urbanismo em diversas escalas. A diversidade 
de tipos de projetos  residenciais, comerciais, 
institucionais, concursos, amplia a experiência 
profi ssional dando maior consistência ao ato 
de projetar.

A residência do arquiteto será um divisor de 
águas, onde idéias sobre a criação arquitetônica 
do arquiteto Barretto são postas à prova, como 
já foi comentado em relação ao Congresso Es-
tadual de Arquitetos em Campinas. Este seria 
o início do segundo momento.

Esse período é interessante por dois aspec-
tos. A dissolução da sociedade com o arquiteto 
Francisco Segnini, possibilitando a formação 
de diversas parcerias profi ssionais, ampliando 
os pontos de vista sobre determinadas opções 
arquitetônicas, e o segundo aspecto é pelo res-
gate de algumas referências da arquitetura 
brasileira, como o telhado de quatro águas, o 
uso do tijolo. Essa certa “ruptura’’ com os câ-
nones da linguagem moderna fi ca bem clara 
no projeto da residência do próprio arquiteto 
no bairro do Pacaembu, o que vai se repetir 
em projetos posteriores. A tradição brasileira ( 
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a casa bandeirista ), a varanda, o telhado de 4 
águas, o tijolo com o concreto, os arcos de tijolo.

Por fi nal, a residência em Aldeia da Serra, 
como parte de um processo de busca de uma 
diferenciação na sua produção refl ete o que 
chamaria de terceiro momento. Alvar Alto, 
Louis Kahn são recorrentemente citados em 
conversas e desenhos no escritório de Barretto 
como disse Charles Marques em seu depoi-
mento.

É neste período que Barretto  começa a de-
senvolver um mestrado sobre suas obras e 
em agosto de 1984 faz seu exame de qualifi ca-
ção. Suas idéias, questionamentos, propostas, 
discussões faziam parte do seu cotidiano.A 
exposição no edifício do IAB-SP em 1983 de 
alguns trabalhos desenvolvidos ao longo da 
sua vida profi ssional evidencia para onde o ar-
quiteto gostaria de levar a discussão.Era mem-
bro também  da Diretoria Cultural do IAB na 
gestão 82/83 e docente na Faculdade de Ar-
quitetura do Mackenzie na disciplina de Proje-
to. Um período de grandes transformações no 
cenário arquitetônico internacional e nacional.

1-RESIDÊNCIA MAURÍCIO MARCONDES - 
RIBEIRÃO PRETO – 1966/68 ( co-autoria Francisco 
Segnini)

2- RESIDÊNCIA_ 1 JOAQUIM BARRETTO - 
SÃO PAULO – 1977  RESIDÊNCIA_ 2 JOAQUIM 
BARRETTO - SÃO PAULO - 1978 ( co-autoria Fran-
cisco Segnini)

3- RESIDÊNCIA VICTÓRIO MASPES - BARUE-
RI – 1983 ( co-autoria Charles Marques)
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1.Introdução

4.1.RESIDÊNCIA MAURÍCIO MARCONDES, 1966

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência
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Esta residência se situa no interior do estado 
de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Esse 
trabalho consiste, podemos dizer, no primeiro 
projeto construído, de relevância, do arquiteto. 
Como todo início de carreira, a possibilidade 
deste trabalho surgiu de contatos familiares, 
sendo o proprietário, Maurício, empresário do 
ramo farmacêutico, amigo do pai de Joaquim 
Barretto.

2.ESTUDO ANALÍTICO DO EDIFÍCIO

2.A FORMA E O PROGRAMA

2.1.1 A IMPLANTAÇÃO

Contexto histórico e geográfi co. Relação 
com a paisagem

O terreno localiza-se em uma área alta de 
Ribeirão Preto. A residência fi ca localizada em 
um bairro inicialmente residencial de Ribeirão 
Preto, mas, com o passar dos anos, uma grande 
avenida, que fi ca a uma quadra desta residên-
cia, já sofreu a mudança de usos, de habitação 
unifamiliar para imóveis comerciais, mas só ao 
longo da mesma avenida. Um projeto também 
de Barretto implantado nessa avenida foi mo-
difi cado e transformado em loja de venda de 
pisos.

.Imagem externa da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Imagem externa da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.
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O contexto em que surgiu o projeto, na déca-
da de 60, em seu entorno basicamente existiam 
residências térreas em passeios bem arboriza-
dos. Por sinal, a rua que passa ao lado da facha-
da lateral separa a residência de uma grande 
praça.

Relação com o lote

A implantação da construção foi desenvol-
vida em um lote de esquina, estando sua facha-
da principal afastada do passeio, indicando o 
acesso de veículos e de pessoas pela composi-
ção de duas abóbodas autoportantes de tijolo. 
As paredes desta elevação separam o interior 
do exterior, não tendo qualquer barreira visu-
al. Já diferente da fachada lateral, onde existe 
um muro que fornece mais privacidade aos 
dormitórios.

O visual de quem passa de carro ou a pé é 
interessante, pois cria um respiro, uma sutil le-
veza, aberta em relação ao entorno, com casas 
com muros nos alinhamentos em quase sua to-
talidade.

Relação com outros elementos arquitetôni-
cos

A proposta desta edifi cação é a de ser um 
elemento que qualifi ca o entorno; como que 
não intencionalmente percebe-se a sutileza das 
siluetas dos volumes das abóbodas, criando 
uma continuidade no horizonte, juntando-se 
com o verde da praça ao lado. É uma forma 
de se impor no traçado reticulado, de forma a 
valorizar os espaços públicos, criando-se um 
contraponto de cheios e vazios que valorizam 
o caminhar pelo bairro. 

Aproximação e percursos de acesso

O acesso de carro só é feito por uma rua 

.Imagem externa dos quartos - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Imagem interna da cozinha - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.
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mais tranqüila paralela à grande avenida. As 
duas abóbodas da fachada principal acomo-
dam a garagem, que comporta até 4 carros e 
o acesso social de pedestre para a residência. 
A aproximação mais usual, que é feita de car-
ro, é no sentido de descida da Avenida Itatiaia, 
pela fachada lateral da residência. A perspec-
tiva sugerida ao observador indica, de forma 
explícita, o perfi l da cobertura de abóbadas da 
garagem e sutilmente pontua esse mesmo rit-
mo curvo no volume dos quartos na lateral. O 
percurso de pedestre é sempre a descoberta do 
contraste dos planos de fechamento e o surgi-
mento do vazio emoldurado pela linha curva 
da cobertura de abóboda de tijolo.

Ordenação exterior

Como já foi descrito na fachada principal 
o que prevalece é a adição de dois segmentos 
de abóbadas perpendicularmente à cobertura 
‘’principal’’. Essa cobertura principal é o de-
senvolvimento de quatro perfi s de abóbada de 
forma longitudinal por toda área construída, 
desde os dormitórios, passando pelas áreas 
mais íntimas e serviços até os espaços sociais 
e de lazer. As aberturas generosas acontecem 
nas extremidades das abóbadas nos dormitó-
rios e na sala de estar/jantar. Nos outros espa-
ços as aberturas são cortes verticais aos planos 
de fechamentos, criando-se com isso a intenção 
de suavizar a massa do elemento horizontal, as 
paredes.

Orientação, insolação e vistas

A orientação da obra tomou como parâme-
tro a característica do lote de esquina, onde o 
recuo frontal é mais generoso devido à fachada 
principal e o acesso à residência. O recuo late-
ral é quase no alinhamento, indicando um lu-
gar de passagem devido à localização dos dor-

.Imagem externa da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Imagem externa atual da residência - foto do autor.
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mitórios, diferente do recuo frontal sugerindo 
a contemplação.

Se traçarmos uma diagonal da aresta poste-
rior ao fundo da sala de estar/jantar à aresta 
do dormitório que faz divisa com a esquina do 
terreno, defi ne-se o eixo norte/sul onde a área 
de lazer estar/jantar recebe o sol da manhã e a 
área de serviço, o sol da tarde. A resolução da 
incidência direta do sol na fachada da área de 
estar/jantar foi o prolongamento da cobertura, 
formando um anteparo para o sol norte e uma 
varanda que se integra à área interna.

Na fachada dos quartos onde o sol da tar-
de suavemente invade o pequeno jardim ínti-
mo deste espaço, a disposição dos dormitórios, 
nesta face do terreno, não causa nenhum incô-
modo a respeito do conforto ambiental.

2.1.2 A GERAÇÃO DA FORMA

Descrição
1.Dormitório
2.Banho
3.Closet
4.Lavanderia
5.WC. Empregada
6.Dormitório Empr.
7.Cozinha
8.Sala de jantar
9.Sala íntima
10.Sala de estar
11.Salão de jogos
12.Abrigo autos
13.Lavabo
14.Escritório
15.Rouparia
Zoneamento

Sobre o zoneamento interno deste proje-
to constata-se uma divisão das áreas íntimas 
como dormitórios e banheiros, e uma área de 

.Anteprojeto da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Imagem externa da sala de estar - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Perspectiva artística da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.
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transição, hoje saleta de TV, entre os quartos e 
a sala de estar/jantar. A cozinha torna-se um 
elemento articulador entre as salas de estar/
jantar e área de serviço, ampliada posterior-
mente em um segundo terreno ao lado. O es-
paço social é dividido por meia parede curva 
de concreto, que estabelece o limite sala de jan-
tar/sala de estar. A sala de estar se situa logo 
à frente da entrada principal tendo o apoio do 
pequeno escritório ao canto. A sala de jantar se 
estabelece quase em toda extensão da fachada 
abobadada que se abre para o jardim lateral. 
Posteriormente ao projeto da residência fi nali-
zado ao fi nal da década de 60, houve uma am-
pliação da área externa de lazer, no início dos 
anos 80. A integração exterior íntimo e interior 
social fi cou muito mais generosa.

Evolução da Planta

Articulações, circulações e percursos inter-
nos

Existe uma zona central articuladora for-
mada pela sala íntima e a cozinha que defi ne 
claramente a divisão da residência em dois blo-
cos. Um mais reservado que consiste na área 
dos dormitórios e banheiros, outro mais aber-
to, mais integrado com o jardim que seria a sala 
de estar e jantar.

As circulações são bem defi nidas indican-
do de forma clara o percurso a ser seguido. A 
circulação de serviços é praticamente defi nida 
pela área da cozinha que se expande e se sobre-
põem à circulação social e íntima. 

Geração dos elementos

A residência é formada pela composição da 
cobertura abobadada, onde os espaços se arti-
culam em função do pé direito

.Perspectiva artística da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Estudo Anteprojeto da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Estudo Anteprojeto segundo pavimento da residência - arquivo pessoal do 
arquiteto J. Barretto.
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Zona pública
Com um pé direito mais alto temos a sensa-

ção de abertura e fl uidez do espaço, com uma 
divisão sutil de meia parede curva de concreto 
acolhendo a sala de estar a um nível de um de-
grau mais enterrado.

Ala privada
Os dormitórios fi cam localizados do lado 

oposto à sala de jantar e sala de estar. As cober-
turas de abóbadas, cada uma defi ne um quar-
to. Um pé direito mais baixo alcançado, devido 
ao aumento do nível por dois degraus a partir 
da sala íntima de TV.

Os banheiros se articulam em uma faixa 
frontal a todos os quartos, onde um banheiro 
maior central se articula para dois dormitórios, 
o que se constituirá numa solução usada em 
outros projetos.

2.2 COMPOSIÇÃO ESPACIAL E A LUZ

2.2.1 ESPAÇOS EXTERNOS E INTERNOS
Essa composição é alcançada indiscutivel-

mente devido à defi nição da cobertura. Toda 
planta foi articulada levando em conta essa 
confi guração.

Espaços externos
São espaços que ao mesmo tempo que se 

integram com o edifício e o valorizam, servem 
para possibilitar o observador acompanhar o 
desenho curvo da cobertura; é uma espécie de 
pausa para contemplação do objeto arquitetô-
nico.

Geração do conjunto espacialmente
A cobertura á composta por quatro segmen-

tos de abóboda que se prolongam no sentido 
longitudinal por toda área coberta da residên-
cia. Só é interrompida com a adição de dois 
segmentos de abóbadas perpendiculares aos 
primeiros, indicando o acesso principal.

.Perspectiva artística da residência_estudo - arquivo pessoal do arquiteto J. 
Barretto.

.Perspectiva artística da residência_estudo - arquivo pessoal do arquiteto J. 
Barretto.

.Anteprojeto da residência_estudo - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.
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Os espaços internos articulam-se, tendo 
como parâmetro a modulação da cobertura.

A relação entre interior e exterior – Espaços 
de transição

Fica evidente a intenção da possibilidade de 
integração desta residência com o exterior de-
vido às duas abóbadas de cobertura da gara-
gem. É um convite sutil e de caráter à entrada 
da residência, ao mesmo tempo não impedin-
do essa relação com a cidade. Uma possibilida-
de de descoberta.

Espaços internos e vistas.

Os espaços internos da área social relacio-
nam-se de forma ampla,com alguns elementos 
de divisão física, mas não visual. A cobertura 
curva guia nossos olhares por tudo.

2.2.2 A ILUMINAÇÃO NATURAL

Os cortes
O uso de iluminação zenital em áreas cen-

trais possibilita maior fl exibilidade na confi -
guração do programa. Nessa residência esse 
instrumento foi usado nos banheiros centrais 
adequando a necessidade de iluminação natu-
ral nesse ambiente. Solução que será usada em 
muitos outros projetos do arquiteto coma na 
residência Anderson Gattaz em 1974.

As elevações
É interessante observar que a abertura for-

mada entre a linha curva da cobertura e a linha 
horizontal que liga as duas extremidades do 
semi-círculo cria um espaço que na sala de es-
tar/ jantar é preenchido com vidro fi xo, man-
tendo a continuidade do grande pano de vidro. 
Já nos dormitórios essa face é toda fechada por 
uma placa de madeira pintada, composta por 

.Imagem externa atual dos quartos - foto do autor.

.Imagem interna atual sala íntima - foto do autor.
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uma porta de correr que controla a entrada de 
luz.

Na fachada principal aberturas fi nas verti-
cais rasgam em alguns pontos o maciço cons-
tituído pelas vedações; essa solução se repetirá 
internamente em nichos de iluminação artifi -
cial.

Texturas e cores
O concreto como estrutura aparente, a co-

bertura de abóboda de tijolo, as vedações pin-
tadas de cor branda, as portas azuis ( hoje tom 
bege ) e os caixilhos laranja ( hoje cor preta )
dialogam com a possibilidade de harmonia 
de todos esses elementos compondo um todo 
único. O piso externo é de pedra rústica, repe-
tindo-se internamente, com polimento e uma 
camada de verniz e cera.

2.3 ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO

A construção é basicamente formada por 
pilares de concreto que se fundem com as pa-
redes de vedação. Vigas também de concreto 
aparente que são as bases de sustentação das 
abóbodas auto-portantes de tijolo comum ma-
ciço.

3. CONCLUSÕES

Sendo uma das primeiras residências proje-
tadas pelo arquiteto, os espaços ainda são um 
pouco contidos, mas a plasticidade da cobertu-
ra já indica uma vontade de se libertar interna-
mente, que se intensifi cará em outros projetos, 
potencializando as relações espaciais.

 Nessa residência o refi namento dos deta-
lhes embeleza e qualifi ca a construção. É um 
contraponto aos esforços da cobertura bem 
construída; a força da matéria do tijolo e do 
concreto aparente das vigas se dilui sutilmente 

.Imagem atual do banheiro - foto do autor.

.Imagem atual do banheiro - foto do autor.
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nos encontros com a alvenaria.
Nesse projeto o detalhe e a superestrutura 

são a mesma coisa. Interagem.

PROJETO DE AMPLIAÇÃO – ÁREA DE 
LAZER 1983

Desenvolvida a partir do estabelecimento de 
uma relação direta com o objeto já construído 
atende a uma ampliação do jardim lateral para 
com o terreno encostado á residência.

Como suporte à residência foi constituida 
uma edifi cação triangular, executada em con-
creto aparente para funções de serviços como 
lavanderia e quarto de empregada.

Na lateral da piscina, perimetralmente , a 
cobertura abriga bar, sauna, vestiários e sala 
de telão. A proposta de uma cobertura sugeri-
da por vigas soltas de concreto, que se prolon-
ga ao longo do espaço do piso da piscina, ao 
mesmo tempo defi ne um volume permeável e 
enriquece o olhar de todos os pontos da área 
externa, devido a um belo painel, remetendo as 
fases da lua. Barretto não chegou a ver conclui-
da essa obra devido o seu falecimento; Charles 
Marques, como coordenador do escritório na 
época fi nalizou os trabalhos.

.Imagem atual do dormitório - foto do autor.

.Imagem externa atual dos dormitórios - foto do autor.
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.Detalhe atual das abóbodas dos dormitórios - foto do autor.

.Detalhe atual das abóbodas da sala de estar - foto do autor.

.Imagem externa atual das abóbodas da sala de estar - foto do autor.

.Imagem interna atual sala de jantar - foto do autor.

.Detalhe atual do piso externo da varanda - foto do autor.
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.Detalhe atual das portas do banheiro- foto do autor.

.Imagem interna atual sala íntima - foto do autor. .Imagem interna atual sala íntima - foto do autor.

.Detalhe atual iluminação interna - foto do autor.
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.Planta da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Corte da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Elevação da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Perspectiva artística da residência- arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Perspectiva artística da residência_estudo - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.
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.Imagem externa atual da residência - foto do autor.

.Imagem externa atual da residência - foto do autor.

.Imagem externa atual da residência - foto do autor.

.Imagem externa atual da residência - foto do autor.

.Detalhe estrutura cobertura - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.

.Corte da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto.
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.Corte da residência - arquivo pessoal do arquiteto J. Barretto. .Imagem interna atual da cozinha - foto do autor.

.Imagem atual acesso serviço cozinha- - foto do autor..DEtalheatual abertura exterior - foto do autor.
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.Imagem interna atual acesso principal da residência - foto do autor. .Imagem interna atual hall de distribuição da residência - foto do autor.

.Imagem interna atual sala de estar - foto do autor. .Detalhe atual iluminação natural - foto do autor.
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.Imagem interna atual parede divsão jantar/estar - foto do autor. .Detalhe atual iluminação natural - foto do autor.

.Detalhe atual estrutura da cobertura da residência - foto do autor. .Imagem interna atual sala de jantar - foto do autor.

.Detalhe atual cozinha - foto do autor. .Detalhe atual iluminação natural cozinha - foto do autor.
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.Imagem interna atual acesso à área de lazer externa - foto do autor.
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.Imagem externa atual cobertura de ligação cozinha e ampliação da área de 
serviços - foto do autor.

.Detalhe atual ligação cozinha e ampliação da área de serviços 
- foto do autor.

.Detalhe atual ligação cozinha e ampliação da área 
de serviços - foto do autor.
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.Detalhe atual estrutura com painel área de lazer externa - foto do autor.



83

Júlio Barretto Gadelha

1.Corte primeira resdência Joaquim Barretto

.Imagem externa atual residência área de lazer - foto do autor.

.Detalhe atual ligação residência área de lazer - foto do autor. .Detalhe atual ligação residência área de lazer - foto do autor.
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.Detalhe atual estrutura da cobertura da área de lazer - foto do autor.

.Detalhe atual volume área de serviços ampliação - foto do autor.

.Vista externa atual área de lazer - foto do autor.

.Vista externa atual área de lazer - foto do autor.

.Vista externa atual área de serviços - foto do autor.
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.Vista externa atual área de lazer - foto do autor.

.Vista externa atual área de lazer - foto do autor.

.Vista externa atual área de lazer - foto do autor.

.Vista externa atual painel área de lazer - foto do autor.

.Vista externa atual ligação residência área de serviços - foto do autor.
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.Detalhe atual do painel área de lazer externa - foto do autor.
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.Planta de ampliação da área externa da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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4.2.RESIDÊNCIA_ 1 JOAQUIM BARRETTO - 
SÃO PAULO – 1977  RESIDÊNCIA_ 2 JOAQUIM 
BARRETTO - SÃO PAULO - 1978

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência
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4.2.1.A casa do arquiteto
A cidade de São Paulo. O bairro do Pacaem-

bu. Uma colina. Uma praça. Escolheu-se um 
lugar na cidade de concreto onde o traço come-
çou a tomar forma. Era ali, em um terreno bas-
tante íngreme que as primeiras idéias estavam 
sendo construídas. Várias vontades, vários sa-
beres, tudo iria se transformar. Qual a melhor 
escolha, qual o melhor programa, que partido 
adotar?

A busca da síntese. É a morada do arquiteto. 
Tudo pode. Tudo deve falar, contar algo. Ex-
plicar o inexplicável. Propor o que realmente 
importa. Dois projetos, uma residência. Uma 
invenção? Uma narrativa, uma história. Qual o 
começo, será que existe um fi m?

Muitas perguntas, nenhuma resposta. Só 
uma proposta. O que o arquiteto pensou? A 
obra e o projeto indicam o caminho. Caminho 
percorrido de uma certa trajetória. A matéria, o 
concreto, o tijolo, o aço tomam forma. Detalhes 
que potencializam a proposta.

Em conversa com a arquiteta Ruth Verde 
Zein sobre seu trabalho de mestrado sobre o ar-
quiteto Paulo Mendes da Rocha, Zein ressaltou 
que:“quando um arquiteto faz dois projetos para 
um mesmo programa e lugar, pode ser um momento 
de infl exão, que indica ou uma mudança de rumo ou 
novos(antigos) questionamentos”18. Partindo des-

.Vista externa atual da rua Zequinha de Abreu - foto do autor.

18.Trecho extraído da entrevista com a arquiteta Ruth Verde Zein em seu escritório em fevereiro de 2010.
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te pressuposto eis aqui um exemplo, partindo 
desta teoria, sobre o projeto da residência do 
arquiteto Joaquim Barretto. Dois projetos bem 
defi nidos. O primeiro de 1977 e o segundo de 
1978 que foi executado.

Partindo do pressuposto que existe essa mu-
dança de rumo, qual o método adotado para 
constatar tal fato? Simplesmente analisar os 
projetos.

O projeto da primeira residência que não foi 
realizado, tem uma ligação com a linguagem 
da arquitetura moderna da “escola paulista” 
que fi ca evidente na postura adotada no uso da 
caixa de concreto aparente, composta por uma 
grelha estrutural e fechamentos com grandes 
panos de vidros. A laje plana de cobertura ser-
ve de acesso principal da residência, do centro 
deste quadrilátero aberto para o vale, emerge 
um volume amebóide que compreende a cai-
xa d`água, um pequeno depósito, um lavabo e 
a circulação vertical por uma generosa escada 
elicoidal.

A residência se divide em mais dois subso-
los. No primeiro subsolo, que se acessa pela 
mesma escada elicoidal, os cômodos articu-
lam-se em volta de uma sala central, lembran-
do uma disposição de uma casa bandeirista ( 
Barretto sempre foi um admirador da história 
de nossa arquitetura, especialmente a arquite-
tura paulista retratada por Carlos Lemos em 
diversos textos e livros).

A cozinha e a área de serviço apresentam-se 
de forma linear, atendendo todo o espaço cen-
tral. A circulação de serviço é desenvolvida por 
uma escada elicoidal externa ligada logo à en-
trada principal. Possivelmente o último dormi-
tório, que é quase uma continuação da cozinha, 
é dos empregados.

No segundo subsolo o espaço predominante 
é o salão de festas, que se abre para um grande 
terraço em balanço, enquadrando a paisagem 
na vista sul. Oposto ao terraço um núcleo de 3 

.Imagem da fachada da residência na publicação da revista italina DOMUS 
em janeiro de 1985 - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista do terreno pela rua Zequinha de Abreu - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista do terreno pela rua Zequinha de Abreu - arquivo pessoal J. Barretto
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.Estudo preliminar da primeira residência do arquiteto - arquivo pessoal J. Barretto

.Considerações sobre o projeto feita pela esposa do arquiteto Maria Luisa- arquivo pessoal J. Barretto
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depósitos se confi gura com a mesma intenção 
do volume amebóide do acesso principal onde 
se situa a caixa d`água. Na lateral oeste um 
dormitório de apoio com banheiro e saleta, que 
acessa um terraço de menor dimensão confi gu-
ra uma área fl exível que atende diretamente o 
espaço de festas.

Tanto nesse primeiro projeto, como no se-
gundo projeto executado, a área de festas, 
eventos, tem uma signifi cativa importância no 
desenho do arquiteto. Coerente com a própria 
personalidade do arquiteto, surge a proposta 
de uma residência que não só atenda o morar, 
mas o encontrar, o confraternizar. Um ponto 
de encontro de pessoas pensantes, vivas, com 
suas diferenças, suas crenças e seus sonhos. 
Um lugar para ser enriquecido por encontros 
e desencontros. Uma praça suspensa em um 
bairro da capital.

Penso que a intenção estrutural segue mais 
uma visão de defi nição dos espaços, mais do 
que uma proposta de caráter técnico que res-
ponde aos paradigmas modernos. É um mo-
mento de indefi nição do que realmente im-
porta, que será bastante evidente na segunda 
residência, onde a estrutura às vezes aparece, 
outras vezes simplesmente não sabemos onde 
está e do que é feita.

Nessa situação o edifício se impõe na paisa-
gem, defi nindo seu lugar no entorno edifi cado 
como algo diferente, que afl ora da colina verde 
abraçada pela praça lateral. Como esse projeto 
não foi executado fi ca a possibilidade de cada 
um visualizar como seria o que foi pensado e 
teria sido executado.

Não foi executado esse primeiro projeto. 
Não por falta de dinheiro ou mudança de pro-
grama. Uma das possíveis explicações para 
essa situação está escrita por Carlos Bratke em 
seu livro, onde ele comenta sobre o Primeiro 
Encontro Estadual dos Arquitetos de São Paulo 
em 1977, organizado pelo IAB-SP.18

.Vista da fachada da rua Heitor de Moraes - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista do terreno pela praça lateral - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista do terreno pela praça lateral - arquivo pessoal J. Barretto
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A possibilidade de projetar a sua própria 
casa é algo que todo arquiteto gostaria de fa-
zer, e com certeza fará um dia. Não é só mais 
uma casa, tem que ser A CASA, por convicções 
e pelo simples fato de tentar ser um retrato fi el 
do que o arquiteto pensa e propõe.

Pelas pesquisas no arquivo pessoal do ar-
quiteto, entrevistas e depoimentos o projeto da 
segunda residência do arquiteto será um dos 
últimos da sociedade com o arquiteto Francis-
co Segnini, hoje professor da FAU-USP.

A partir deste período a busca por novos ca-
minhos se intensifi ca. Joaquim continúa com 
seu escritório em um edifício em frente à Pra-
ça da República, em São Paulo. Agora com o 
nome JOAQUIM BARRETTO ARQUITETOS 
ASSOCIADOS. As parcerias se intensifi cam. É 
um período de busca. Começa a fazer mestra-
do na FAU-USP focando sua produção arqui-
tetônica para tentar entender o porquê de suas 
próprias escolhas.

 ‘’Casa do arquiteto projetada e criada 
ao longo de um processo vivido e assumido 
na busca da libertação de padrões anterior-
mente incorporados, e da necessidade de 
associar as claras funções (dormir, comer, 
circular, recrear, etc.) à descoberta do novo, 
do inusitado, do inventado. Não se deter ao 
desempenho funcional, ultrapassando-o 
para se chegar à busca da sensação do má-
gico, do colorido, do belo. Incorporar à edi-
fi cação um entorno urbano existente, uma 
praça, que passa a fazer parte integrante da 
casa: aproveitar um declive para criar um 
espaço interno, palco para brincadeiras, ce-
nário para situações novas. Casa não ape-
nas usada, e sim, principalmente, amada 
assumida, transformada, recriada cotidia-
namente por aqueles que aí moram.’’19

O arquiteto José Eduardo Tibiriçá em con-

.Vista da residência pela praça lateral - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista da residência pela praça lateral - arquivo pessoal J. Barretto

19.Revista Projeto pag.38/43 vol. 59_jan. 1984.Ruth Verde Zein
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versa sobre o projeto da casa do arquiteto Bar-
retto comenta:

’’A gente... por exemplo... eu me lembro 
do episódio da casa deles, que ele tinha feito 
um primeiro estudo de concreto aparente, 
e tal, e  a gente discutia... A gente discu-
tia tanto. Eu me lembro que ele tinha um 
estudo em concreto e a gente estava discu-
tindo, e eu tinha feito a casa do meu sogro 
num sítio... e eu tinha usado tijolo e telha.. 
e nós começamos a discutir isso, porque eu 
tinha feito assim, ou assado... Ai chegou no 
fi m ele disse que ia mudar o projeto dele... 
assim, a gente questionava muito esses mo-
dismos. Por que não usar tijolo e telha? Por 
que obrigatoriamente arquiteto tem que 
usar concreto? Não estou dizendo que não 
possa ou não deva usar, mas, não obrigato-
riamente... Então a discussão foi por aí!’’20

4.2.2.A CASA. Uma descrição 
analítica. Uma promenade ar-
quitetural.

Uma profusão de elementos e intenções. 
Como foi a música na vida de Barretto: mui-
to presente. Exímio pianista, sabia juntar notas 
soltas e transformar em uma grande sonata. O 
projeto da segunda residência é uma peça apu-
rada de o que signifi ca uma boa arquitetura, 
como uma bela sonata. Uma proposta que se 
apropria de elementos da vida cotidiana e se 
transforma em espaço com poesia. Sabendo-se 
que ali pessoas vivem.

Na rua Heitor de Moraes 753, no bairro do 
Pacaembu, uma residência assobradada. Em 
um primeiro momento quase passaria desaper-
cebida se não fosse o portão vermelho com um 
requadro em preto e dois xis ao centro. Seguin-

.Vista atual da fachada principal - foto do autor

.Vista da fachada principal - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem interna da residência área da garagem - arquivo pessoal J. Barretto

20.Depoimento concedido pelo arquiteto José Tibiriça  ao autor em 2010.
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do o gabarito de seu entorno, com um telhado 
de quatro águas. Em um olhar mais atento con-
seguimos perceber que o beiral é composto de 
uma pequena laje de concreto em volta de todo 
o perímetro da residência, que se estabelece em 
relação à continuidade da estrutura da cober-
tura, onde o elemento estrutural da cumieira e 
suas diagonais são também de concreto arma-
do. O restante da estrutura segue o padrão con-
vencional onde o madeiramento é composto 
por vigotas e caibros de madeira que servirão 
de apoio às telhas cerâmicas. O forro acompa-
nha a inclinação do telhado nas áreas dos dor-
mitórios e da circulação superior, emoldurada 
por um contínuo pano de vidro que se abre ao 
horizonte da fachada sul. Já nos banheiros o 
forro é estruturado por uma treliça de madeira 
horizontal, que permite a ventilação, pois estes 
se encontram em uma posição central, criando 
um bloco contínuo que divide a circulação pe-
riférica dos dormitórios. A iluminação natural 
dos banheiros é feita por telhas de vidro da co-
bertura inclinada, tirando partido da permea-
bilidade da treliça de madeira.

Esse pavimento tem acesso ou por uma 
escada ou pelo elevador tipo monta carga. O 
ingresso é direto na circulação periférica dos 
dormitórios onde o piso de ladrilho hidráulico 
cria um plano contínuo de todo o pavimento. 
O piso sem rodapé é o mesmo na circulação, 
nos banheiros e nos dormitórios. Essa intenção 
vai se repetir em todos os pavimentos com di-
ferentes tipos de ladrilho.

O acesso aos dormitórios é indicado por ele-
mentos verticais contínuos (portas) mas  que 
foram transformadas em planos verticais com 
o uso de bandeiras até o teto. Essas bandeiras 
são uma espécie de veneziana que têm a mes-
ma cor da folha da porta, vermelho intenso.

A área dos banheiros se prolonga de forma 
linear, e para entrar nos dormitórios, necessa-
riamente se passa ao lado dos mesmos. Nos 

.Vista área garagem e fachada da crculação dos dormitórios - arquivo pessoal 
J. Barretto

.Vista fachada principal em fase de construção- arquivo pessoal J. Barretto
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dois dormitórios ao centro a disposição do 
banheiro serve a ambos, com acesso nas duas 
laterais, uso exclusivo das duas fi lhas do arqui-
teto e suas amigas.

Nos dormitórios uma bancada de concreto 
contínua se desenvolve por toda extensão do 
pano de vidro frontal da residência. A venti-
lação é possível devido ao caixilho basculante 
de madeira fi xado em requadros de concreto 
logo acima do pano de vidro. Os armários azul 
royal estão nas laterais dos quartos servindo 
também, em uma das portas, como acesso pri-
vativo entre eles, uma espécie de “passagem 
secreta”.

Nos quartos dos fi lhos existe uma espécie 
de mezanino de madeira acessado por uma es-
cada móvel, também de madeira, com espaço 
para um colchão e com altura para uma pessoa 
agachada. Uma possibilidade de liberar a parte 
de baixo para outros fi ns que não o de dormir, 
ou usar como espaço para brincadeiras, etc. 

Nos banheiros a pastilha de vidro azul es-
curo 2cm x 2cm é usada em toda extensão das 
paredes, do piso até o teto. No piso é o mesmo 
ladrilho hidráulico de todo esse pavimento. A 
porta também vermelha segue a mesma confi -
guração das outras já descritas como um ele-
mento vertical, piso/teto.

No quarto do casal os elementos usados são 
os mesmos, mas neste caso a estrutura da co-
bertura de concreto fi ca mais em evidência, por 
não ter o mezanino e também pela dimensão 
maior deste cômodo, ressaltando a inclinação 
da cobertura com a diferença de pé-direito 
dentro do cômodo. Tem-se o desenho de um 
trapézio cuja parte menor fi ca virada para rua 
e sua parte maior para o jardim dos fundos e 
a vista pro vale. Nas três faces do trapézio a 
menor, a inclinada e a maior, como não existe 
a bancada de concreto, o pano de vidro fi xo vai 
do piso ao teto, com uma caixilharia de madei-
ra com folhas de 40 cm de largura tipo cama-

.Vista lateral da residência em fase de construção- arquivo pessoal J. Barretto

.Vista da rua Zequinha de Abreu da residência em fase de construção- ar-
quivo pessoal J. Barretto
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rão. A abertura na face inclinada do polígono 
abre-se para a bela praça ao lado, como se fosse 
uma continuação do terreno da residência, lu-
gar que serve também para contemplar o belo 
jogo de materiais e volumes da composição da 
fachada lateral. A ventilação neste caso é feita 
por uma destas folhas verticais, ou por vene-
ziana ou por abertura livre, em cada uma das 
faces, pois não tem vidro fi xo. A face reta do 
trapézio (polígono) é a parede que divide esse 
ambiente do closet e do banheiro do casal, que 
segue a mesma forma de ventilação e ilumina-
ção zenital dos banheiros dos fi lhos, pois tam-
bém fi ca na parte central do pavimento.

O acesso ao pavimento térreo é feito ou 
pela escada ou pelo elevador que serve todos 
os pavimentos. Do primeiro pavimento para 
o pavimento térreo a escada é protegida por 
uma caixa de vidro com uma pequena cober-
tura de concreto. Esse percurso feito do pavi-
mento superior ao térreo descortina todo um 
cenário externo, uma sensação de estar fora e 
dentro ao mesmo tempo. Esse percurso feito 
do pavimento térreo ao superior faz com que 
sejamos envolvidos por uma sensação de con-
traste do ambiente mais escuro para um espa-
ço totalmente iluminado com luz natural. Os 
perfi s metálicos pretos que sustentam a caixa 
de vidro enquadram o céu de São Paulo em to-
das suas nuances, em dias de sol ou em dias de 
chuva.

O pavimento térreo é o acesso principal 
e único da residência. A área coberta aberta  
pode ser entendida como uma garagem, mas é 
facilmente transformada em ambiente de lazer, 
lugar de festas e brincadeiras; é um espaço de 
transição do exterior descoberto para o interior 
coberto e fechado. É uma espécie de grande 
hall.

Existe o acesso pelo grande portão vermelho 
com dois grandes xis pretos que corre lateral-
mente, escondendo-se atrás do muro de tijolo 

.Detalhe da cobertura da residência em fase de construção- arquivo pessoal J. 
Barretto

.Detalhe da cobertura da residência em fase de construção- arquivo pessoal J. 
Barretto
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de divisa com a rua de aproximadamente 2m 
de altura e outra entrada lateral por um por-
tão preto de ferro vazado pela qual, pode-se ir 
em frente e acessar uma escada elicoidal e uma 
área externa lateral que liga ao último subsolo 
externo no fi nal do terreno, ou virar à esquerda 
onde, por uma grande porta de madeira, pode-
se entrar no espaço da garagem descoberta.

À vista da Rua Heitor de Moraes destaca-se 
o plano de fundo do corpo da edifi cação com-
posto por pastilhas de vidro azul escuro 2cm x 
2cm, onde o volume estrudado de concreto e 
vidro dos quartos dos fi lhos do arquiteto con-
trasta com o telhado de telha cerâmica verme-
lha, contrapondo-se ao muro de tijolo da en-
trada. Pode-se constatar essa mesma atitude 
do arquiteto em outros projetos e arriscaria a 
dizer que toda origem deste posicionamento é 
devido à referência das obras do arquiteto Car-
los Milan, como o projeto da residência Anto-
nio D`Elbox 1962-64 no bairro de Pedizes perto 
desta residência do Pacaembu.

Sobre a residência Antonio D’Elbox, 
Ruth Verde Zein comenta: “ a razão por-
que uma tal obra pequena e discreta possa 
ter amealhado um tão alto grau de visibi-
lidade no cenário da arquitetura paulista: 
sua mistura elegante de tradição e inova-
ção, de atitude contextual que considera 
as pré-existências arquitetônicas, os usos e 
costumes locais (mesmo nascidos das cir-
cunstâncias) com uma atitude mesclando 
certo realismo contextual e boa dose de ra-
dicalismo inovador, o que faz com que ela 
imediatamente se distingua do entorno, re-
qualifi cando-o e dando-lhe um novo signi-
fi cado, abrindo a possibilidade de transfor-
má-lo muito mais efetivamente: menos por 
ser radical e mais por se mostrar técnica e 
economicamente viável.”21  

.Detalhe da cobertura da residência em fase de construção- arquivo pessoal J. 
Barretto

.Vista lateral da praça da residência em fase de construção- arquivo pessoal 
J. Barretto

21.Tese de Doutorado – A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973, Ruth Verde Zein.
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 O volume do primeiro pavimento apóia-se 
no volume da área interna do térreo onde se si-
tua a biblioteca, lareira com a parede da facha-
da branca delimitada pelas vigas e a estrutura 
de concreto e lateralmente na parede de con-
creto revestido com tijolo, cria-se assim o diálo-
go cheio (biblioteca) e vazio (garagem coberta). 
O cheio claro e o vazio escuro pela sombra.

Logo na entrada pelo portão de correr, à es-
querda desenvolve-se a área da piscina, que 
segue o desenho da leve diagonal do muro 
frontal até à lateral que faz divisa com a praça. 
O muro branco de forma amebóide que des-
constrói a noção de canto como ângulo reto no 
que se refl ete em um ambiente mais acolhedor. 
Essa mesma lateral desenvolve-se a partir da 
área da piscina por toda extensão até chegar 
ao limite do jardim belvedere posterior. Essa 
lateral é composta de planos de tijolos interca-
lados com caixilhos de madeira treliçada verti-
cal piso/teto e estrutura aparente de concreto. 
Com volume da biblioteca e a parede lateral de 
tijolo cria-se uma pequena tensão com o dese-
nho que se forma com o plano de tijolo leve-
mente deslocado em uma diagonal. É possível 
percorrer toda a extensão lateral da residência, 
sem problema algum, enfatizado também pelo 
mesmo piso de ladrilho ante-derrapante 10cm 
x 10cm com desenhos em preto e branco lem-
brando um piso de calçada de rua. Esse mesmo 
piso é usado na calçada da frente da residência 
e na área da biblioteca e lareira e nos degraus 
de toda a escada interna. Uma continuidade vi-
sual sugerida pelo arquiteto.

Pela parte de trás do pavimento térreo é pos-
sível visualizar a fachada que se destaca para o 
vale, com a caixa de vidro da escada e a tor-
re de concreto do elevador e da caixa d`água. 
Um elemento vertical que pontua o espaço. O 
grande pano de vidro da circulação interna do 
pavimento superior com seus caixilhos móveis 
possibilita sempre uma mudança na fachada. 

.Vista interna da área do piano em fase de construção- arquivo pessoal J. 
Barretto

.Detalhe da estrutura de concreto da residência em fase de construção- ar-
quivo pessoal J. Barretto

.Detalhe da estrutura e vedação da residência em fase de construção- arquivo 
pessoal J. Barretto
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A grande grelha metálica preta fi xada de fora 
a fora nas duas laterais, não atrapalha a vista 
para os morros do bairro do Pacaembu. Um 
belvedere particular.

A porta de entrada principal que dá acesso 
às áreas internas da residência é de metal pin-
tado de preto piso/teto com um rebatimento 
ao lado do mesmo tamanho de vidro transpa-
rente fi xo. Logo na entrada se organiza a cir-
culação vertical, com primeiro o elevador e 
logo em seguida a escada que dá acesso aos 
subsolos e ao único pavimento elevado. Esse 
ambiente é a biblioteca e sala de TV, com uma 
lareira e um banheiro que serve tanto a parte 
de dentro com a área da piscina. As prateleiras 
são de concreto com espessura máxima de 5cm 
que compõem com a lareira azuleijada um “L” 
do ambiente como massa de livros, opondo-se 
a outra lateral envidraçada com montantes de 
metal preto e caixilharia de madeira piso/teto, 
que se articula com vidros fi xos ou aberturas 
livres, que em determinados momentos fl exi-
bilizam esse espaço, integrando-o com a área 
externa. É um espaço de transição, onde se arti-
cula e se organiza o percurso a ser feito. Espaço 
para o descanso, um ambiente acolhedor, para 
fi car e relaxar, ou descer para fazer as refeições 
ou subir, para acessar os quartos.

A massa de concreto armado esculpida pela 
abertura da escada indica um caminho a seguir, 
sutilmente desvendando o piso de ladrilho hi-
dráulico todo trabalhado do primeiro subsolo. 
No decorrer deste percurso, em um primeiro 
momento, tem-se a visão de uma grande ar-
quibancada sinuosa de tijolo, coroada com um 
piano preto de cauda que contrasta com a pa-
rede e o pilar de concreto. O acesso é somente 
feito pelo segundo subsolo, mas a integração 
espacial é total. Cria-se uma espécie de meza-
nino com a mesma linha curva que se transfor-
ma em um grande salão fl uido, com a cozinha 
confi gurada de forma linear lateralmente, um 

.Vista lateral da praça da residência em fase de construção- arquivo pessoal 
J. Barretto

.Vista lateral da praça da residência em fase de construção- arquivo pessoal 
J. Barretto
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paralelepípedo branco que não toca o teto, su-
tilmente estabelece essa divisão com a linha 
da laje de concreto e vidros fi xos por toda ex-
tensão, com as entradas por portas vermelhas 
piso/teto tipo navio vai-e-vem a circulação é 
contínua.

Aqui a divisão das salas de jantar é simples-
mente sugerida pela disposição do mobiliário, 
e ambas integram-se e confundem-se quando 
é o caso de eventos festivos, uma fl exibilidade 
total do layout, de acordo com a situação. O 
grande painel de vidro e caixilharia de madei-
ra piso/teto enquadra, em diferentes ângulos, 
a paisagem externa.

Logo abaixo no segundo subsolo com o aces-
so ainda feito pela mesma escada que liga ver-
ticalmente e distribui toda a circulação da re-
sidência, encontram-se dois dormitórios, cada 
qual com seu banheiro e um espaço de articula-
ção, como um pequeno escritório, privilegiado 
pela vista do vale.

Na saída da escada à esquerda existe uma 
grande porta metálica preta que dá acesso à 
parte exterior da edifi cação, os fundos do de-
clive do terreno. É um acesso restrito usado 
eventualmente para chegar ao depósito exter-
no e à caixa do elevador. Em frente a essa porta 
desenvolve-se a base da arquibancada de tijolo 
que tecnicamente é um arrimo, que garante a 
estabilidade da construção e a riqueza do espa-
ço com a criação de diferentes alturas, poten-
cializando sensações. Para fortalecer a noção 
de grande pé-direito arcos de concreto reves-
tidos de tijolos em pé possibilitam a entrada 
de luz natural e se compõem com as curvas do 
piso e da laje do primeiro subsolo. Uma rela-
ção de tensão e harmonia de materiais e formas 
que traz uma tranqüilidade e ao mesmo tempo 
uma inquietação. A dialética dos elementos da 
arquitetura.

Nesse pavimento, em uma área mais reser-
vada, concentra-se o zoneamento de serviços 

da residência. Do lado oposto ao primeiro dor-
mitório, por uma grande porta vermelha aden-
tra-se à zona propriamente de serviços, com 
dois dormitórios para funcionários, um depó-
sito e uma lavanderia, com um pequeno estar. 
A vista também é bem agradável com grandes 
panos de vidro. Uma pequena laje em balanço 
na lateral possibilita a secagem das roupas na-
turalmente em um varal.

Nessa residência o zoneamento interno é 
bem defi nido na área íntima dos dormitórios 
e nas duas áreas de serviços, a cozinha no pri-
meiro subsolo e a área de dormitório de fun-
cionários e lavanderia, mas em todo restante 
da residência a interpenetração, a intersecção, 
a sobreposição de espaços e usos mostra-se 
como o “cuore” deste projeto, como dizia o 
próprio arquiteto na exposição de seus traba-
lhos no ano de 1983.

“É preciso mudar o referencial da arqui-
tetura, abandonar o metro quadrado, essa 
coisa abstrata, e adotar o metro cúbico”.22

22.Trecho de matéria publicada em 28 de outubro de 1983 no jornal Folha de São Paulo no caderno Ilustrada.
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.Imagens internas da residência em publicação da revista italiana DOMUS - 
arquivo pessoal J. Barretto
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.Imagem interna do mezanino - foto do autor
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.Elevação da residência 1 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Bar-
retto
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.Corte da residência 1 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Corte da residência 1 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Croqui estudo da residência 1 de Joaquim Barretto - arquivo 
pessoal J. Barretto
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.Croqui estudo da residência 1 de Joaquim 
Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Croqui estudo da residência 1 de Joaquim 
Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Croqui estudo da residência 1 de Joaquim 
Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Croqui estudo da residência 1 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto
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.Corte da residência 1 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Corte da residência 1 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto
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.Planta pavimento térreo residência 2 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Planta segundo subsolo residência 2 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto
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.Planta primeiro subsolo residência 2 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto

.Planta primeiro pavimento residência 2 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal J. Barretto
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.Corte e elevação da residência 2 de Joaquim Barretto - arquivo pessoal 
J. Barretto
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Creio oportuno registrar minhas próprias 
impressões em relação à casa do arquiteto Joa-
quim Barretto, em um texto elaborado por mim 
para o trabalho de mestrado na FAU - USP.

 
‘’Meu tio, um arquiteto: a casa do 

arquiteto Joaquim Barretto, o Barreti-
nho’’.

Um, dois, três, quatro, cinco, seis ... lá vou eu!!!
Era uma brincadeira de esconde-esconde que fa-

zíamos na casa da encosta do bairro do Pacaembu. 
Quatro andares de concreto, tijolo, madeira e vidro, 
inseridos de forma harmônica no entorno urbano 
existente.

Muito lugares para se esconder. Um labirinto 
que tinha sua lógica, um projeto que ainda não con-
seguíamos entender.

O que era entrada transformava-se em passagem, 
o que era dentro, também era fora. A luz externa 
penetrava o espaço interno por diferentes tipos de 
abertura.

Um arco de tijolo enquadrava na lateral a praça 
inclinada. A arquibancada, arrimo de tijolos, nos 
proporcionava um ambiente de brincadeiras e, não 
menos importante um palco de entretenimento, com 
o piano preto ao fundo. O quadro do pintor Aguilar 
com suas pinceladas abstratas jogadas era a cum-
plicidade do cenário do espaço lúdico, do lugar de 
encontro.

A porta vermelha, viva, indicava os acessos livres 
e proibidos. O corte vermelho vertical piso/teto en-
quadrava o caminho a ser descoberto.

As ligações estreitas, entre os quartos, no piso 
superior, transformava o ir e vir entre os cômodos 
em uma dança de entradas. Onde vou parar ?

O jirau de madeira quase tocando a viga de con-
creto, nos dava uma visão aérea do quarto. Sou um 
pássaro!

As bancadas de concreto, com panos de vidros fi -
xos, faziam com que o ambiente de estudo se abrisse 

para a rua. E a correntinha, elemento de abertura do 
painel pivotante de madeira para ventilação cruza-
da, tornava-se uma brincadeira.

Tomar banho era um evento. As pastilhas azuis 
ou roxas, o forro de treliça de madeira uma espécie 
de muxarabi, o mesmo piso do quarto que nos con-
vidava a usá-lo.

A escada livre, com suas curvas, organizava a 
circulação, criando diferentes tipos de visual no de-
correr do trajeto. O elevador ao lado completava a 
circulação vertical. Só uns poucos podiam usá-lo. 
Mas a conquista do passeio na cabine, não tinha 
preço!

O referencial era sempre a escada que marcava, 
junto com o piso diferente nos diversos níveis, a 
nossa localização no espaço.

Era a casa do arquiteto. Era arquitetura!
Quando adolescente, as festas que lá aconteciam 

potencializavam ângulos, espaços, antes esquecidos 
no cotidiano. A descoberta, ou a redescoberta do tra-
ço pensado.

Nas palavras do arquiteto a casa “projetada e 
criada ao longo de um processo vivido e assumido 
na busca da libertação de padrões anteriormente 
incorporados, e da necessidade de associar as claras 
funções ( dormir, comer, circular, recrear, etc.) à 
descoberta do novo, do inusitado, do inventado. Não 
se deter no desenho funcional, ultrapassando-o para 
chegar à busca da sensação do mágico, do colorido, 
do belo. A casa não apenas usada, e sim, principal-
mente, amada, assumida, transformada, recriada 
cotidianamente por aqueles que ali moram.”

Nessa casa vivi e cresci. Casa aberta, não mais 
com a presença física do arquiteto, mas com suas in-
tenções e emoções. Um lugar projetado, construído e 
amado. Um lugar especial. Uma vivência.23

23.Texto desenvolvido ao longo dos estudos sobre o arquiteto Joaquim Barretto para este trabalho de mestrado 2008/2010.
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4.3.RESIDÊNCIA VICTÓRIO MASPES, 1983

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência
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Este caminhar do interior para o exte-
rior de forma gradual, prepara o individuo 
para a total assumpção do espaço criado.

As aberturas nos muros que envolvem 
a edifi cação criam um cenário dinâmico, 
com claros e sombras movimentando-se e 
se transformando ao longo do dia.

O muro, o telhado de quatro águas, a 
circulação fl uida, o terraço, retomam o dis-
curso arquitetônico e induzem o repensar 
a arquitetura brasileira. É o momento de 
refl exão e beleza, onde nossos valores ar-
quitetônicos já codifi cados, aparecem com a 
postura violenta do discutir o novo”.24

A entrada lembra a idéia proposta por Ál-
varo Siza na casa de chá, o percurso de desci-
da ao pavimento inferior vai descortinando a 
paisagem, enquadrada por um grande pano 
de vidro. E referenciando Álvar Aalto  (1898 - 
1976)  percebemos a idéia de comunidade e seu 
entorno, o uso de materiais, de acordo com a 
necessidade e possibilidade.

“O trabalho de projeto do arquiteto se 
entrelaça com a vida cotidiana da comu-
nidade, resolvendo sucessivamente os pe-
quenos e os grandes problemas da casa, 
do trabalho, da cidade, da região, segundo 
critérios não mais de um progressismo es-

1.INTRODUÇÃO

O cliente queria uma casa com arcos! A re-
ferência ao projeto da Mondadori de Niemeyer 
em Milão é evidente nessa residência, segundo 
o colaborador Charles Marques. A transição do 
espaço interno para o espaço externo é orga-
nizada pelo conjunto de arcos que delimitam, 
mas ao mesmo tempo exploram a paisagem. 
O volume cheio da residência é contraposto 
ao volume ‘’vazio’’ da área de lazer. A caixa 
contém o programa pré-estabelecido na parte 
de dentro e os arcos de forma independente na 
parte de fora. Assim surgem dois paredões em 
arcadas.  

“Casa em inicio de construção situada 
em condomínio horizontal fechado. Os pro-
prietários pretendem, a curto prazo, usar 
a casa como residência de fi m de semana 
e, mais tarde, como moradia permanente. 
O sítio foi um fator preponderante no ini-
cio do processo de projetar. A busca de um 
espaço privado e ao mesmo tempo fl uido, 
trouxe a solução apresentada: do interior 
da edifi cação chega-se a um espaço aberto 
e coberto (terraço), deste a um pátio con-
tido pelos muros, e, fi nalmente, ao jardim 
externo que se comunica com os jardins de 
outras residências.

24.Texto extraído da apresentação da residência em exposição do IAB-SP em 1983, autor Joaquim Barretto.
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clarecido ou de transformação revolucioná-
ria, e sim de um desenvolvimento natural 
e histórico”.25

2.ESTUDO ANALÍTICO DO EDIFÍCIO

2.1.A FORMA E O PROGRAMA

2.1.1 A IMPLANTAÇÃO

Contexto histórico e geográfi co

Residência em um primeiro momento de ve-
raneio que depois se transformaria em morada 
permanente. Situada em uma região vizinha a 
São Paulo confunde-se em dois aspectos. Re-
levo acidentado em meio a mata ainda nativa, 
há alguns anos atrás, os primeiros condomí-
nios foram implantados na região da Aldeia da 
Serra. Região dormitório e de lazer com acesso 
direto pela Rodovia Castelo Branco, logo de-
pois da cidade de Barueri, hoje faz parte de um 
complexo de condomínios fechados, mais para 
moradia do que para lazer.

Relação com a paisagem

O traçado do condomínio Morada dos Pás-
saros é bem sinuoso, lembrando a confi guração 
do bairro do Pacaembu em São Paulo. A resi-
dência como que sutilmente nos convida para 
um olhar mais atento. Uma fachada quase que 
espartana, lembrando as casas bandeiristas 
com suas varandas reentrantes, que nesse caso 
serve como abrigo para os autos. Na fachada 
de fundo, elementos de tijolo e lajes de concre-
to surgem de uma massa vegetal que circunda 
toda a residência.

Relação com o lote

A residência está implantada em um lote em 

.Vista fachada principal da residência - foto do autor

.Vista lateral da residência, detalhe da estrutura apaiada na parede lateral - 
foto do autor

25.ARGAN,  Giulio Carlo. Arte Moderna. Editora Companhia das Letras, 1993
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declive quase de esquina que se estende até a 
rua de traz. Inicialmente eram três lotes distin-
tos que foram juntados. Nas duas laterais não 
foi construída nenhuma edifi cação potenciali-
zando a qualidade dos vazios verdes com os 
cheios edifi cados desta residência.

Relação com outros elementos arquitetôni-
cos

O entorno da residência é quase que total-
mente edifi cado por moradias de alto poder 
aquisitivo, onde prevalecem construções sem 
muito valor arquitetônico. Não existem muros 
frontais aumentando a relação direta entre as 
residências e o espaço em comum, como as cal-
çadas e ruas.

Aproximação e percursos de acesso

Chega-se a residência ou pela fachada prin-
cipal ou pela fachada posterior, mas o único 
acesso para o interior é pela rampa principal 
da garagem. Tanto por um trajeto, ou pelo ou-
tro surge a residência sobre um tapete verde 
que se estende pelas duas laterais do lote prin-
cipal. O coroamento de um plano vertical de ti-
jolos com diferentes aberturas e arcos ao fundo 
delimita o perímetro do terreno. Na parte dos 
fundos, com a aproximação pela rua perpendi-
cular afl ora-se sutilmente entre o volume verde 
que se desenvolveu ao redor da residência a in-
dicação do elemento construído sobe o manto 
verde da natureza.

Ordenação exterior

O edifício acomoda-se ao terreno inclinado 
desenvolve-se a entrada principal em nível, 
acessada por uma rampa sutil em sua inclina-
ção, mas generosa em sua largura. O pavimen-
to térreo, onde estão os dormitórios. E logo, 

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista dos arcos de tijolo da área da piscina  - foto do autor
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como que dando continuidade ao percurso de 
entrada, desce-se uma escada para o pavimen-
to inferior, onde estão as áreas de estar/lazer, 
cozinha, serviços e acomodações dos emprega-
dos.

O volume da residência é envolvido por um 
plano vertical com aberturas em arcos ou circu-
lares, contrapondo-se com partes inteiramente 
cegas de tijolo. A fachada posterior é a com-
posição de um jogo de subtrações e adições 
de elementos, como das aberturas e caixilhos, 
e paredes e painéis, que enriquecem a leitura 
sobre os cheios e vazios deste plano.

Orientação, insolação e vistas

A orientação da residência faz com que a fa-
chada principal fi que totalmente virada para o 
norte, tendo os quartos posicionados nas late-
rais da residência, incidência do sol nascente e 
poente. Na área dos fundos, na fachada poste-
rior não incidirá sol direto pela orientação para 
o sul. Nesta mesma fachada a confi guração de 
uma grande varanda de pé-direito duplo re-
entrante protege o piso superior da insolação 
direta.

Os arcos e aberturas da área de lazer, de 
mesmo gabarito da residência engradam de di-
ferentes ângulos o céu e as vistas do entorno, 
criando-se um jogo de formas das sombras no 
piso, dependendo do horário do dia.

2.1.2 A GERAÇÃO DA FORMA

Descrição

1.Dormitório
2.Banho
3.Closet
4.Lavanderia
5.WC. Empregada

.Vista da fachada posterior - foto do autor

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto
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6.Dormitório Empr.
7.Cozinha
8.Sala de jantar
9.Sala lareira
10.Sala de estar
11.Piscina
12.Abrigo autos
13.Depósito

Zoneamento

A edifi cação se desenvolve basicamente em 
área dos dormitórios no pavimento de acesso 
principal, e estar intimo de uma saleta de la-
reira, com uma articulação central de um hall 
que liga ambas as partes laterais e o acesso pela 
escada a parte inferior.

Na parte inferior em forma de “U” desen-
volve-se toda a área de estar/lazer interna, com 
ramifi cações a áreas de apoio. Em uma lateral 
um dormitório com banheiro que liga-se dire-
tamente à grande sala da lareira, que por sua 
vez acessa diretamente a grande sala de estar, 
articuladora das duas extremidades laterais da 
planta inferior. Nessa sala a ligação com a área 
da piscina é feita diretamente pela abertura do 
lado da escada, e também por um passa-pratos 
do bar de apoio. A sala de jantar localizada na 
lateral oposta à sala da lareira, tem uma ligação 
com a área externa, direta e visualmente e é a 
articulação com a cozinha e as áreas de serviços 
e apoio.

A cozinha desenvolve-se de forma linear 
dando passagem para as áreas de lavanderia, 
dormitório e banheiro dos empregados, des-
pensa e grande depósito (situação possibilita-
da pelo vazio surgido da construção da ram-
pa de acesso dos autos). O acesso a essa área 
de serviços também é possível pela lateral da 
edifi cação onde existe outro pequeno depósi-
to servido de banheiro com iluminação zenital, 

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista da área de lazer externa pela abertura de vidro da entrada principal - 
foto do autor
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para uso da piscina.
A área externa da piscina é delimitada pelos 

arcos e aberturas de tijolo, enriquecida por la-
jes de concreto suspensas e alguns degraus que 
fazem a transição sutil da área externa aberta à 
área externa coberta.

Evolução da Planta

O contraponto da área superior fechada su-
gere uma proteção ao meio externo, opondo-se 
à intenção da área inferior, aberta ao meio, uma 
maior vontade de interação. Os balcões e saca-
das contemplam a paisagem; cria-se uma dis-
tância concreta ao meio. Momentos de contem-
plação. O hall de articulação com a abertura no 
piso faz com que o observador visualize todas 
as possibilidades de percursos logo ao entrar 
na residência. As aberturas da fachada sul indi-
cam novos olhares que antes não existiam, pela 
rigidez da fachada frontal. O volume dos dor-
mitórios compostos por paralelepípedos que 
se projetam para o exterior compõe o volume 
lateral superior e inferior, que se articula com o 
cheio e o vazio central.

A continuidade visual não tanto física pos-
sibilitada por esse desenho tipo “U” integra-
se com o não espaço interno dos arcos, cria-se 
uma unidade, não pelo “construído”, mas pelo 
”não construído”.

A cobertura de quatro águas acolhe todo o 
programa interno desta residência.

Articulações, circulações e percursos inter-
nos

O ponto central de articulação entre as par-
tes é a entrada principal. Dali pode-se desen-
volver vários percursos. É a única circulação 
vertical inserida neste espaço articulador. Na 
área inferior interna de lazer a integração dos 
ambientes faz com que o espaço seja fl uido, 

.Detalhe do acesso interno ao pavimento inferior - foto do 
autor

.Vista da área de lazer externa pela abertura de vidro da 
entrada principal - foto do autor
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uma liberdade ao se locomover. A cozinha é 
um elemento articulador de áreas distintas: a 
de serviços e a de estar/lazer interno.

Mas existe um percurso não explícito, mas 
proposto de forma ao descobrimento de novos 
caminhos. Pode-se circular por toda lateral da 
residência desbravando novos olhares e ângu-
los compostos pelos cheios e vazios de muros 
e vegetações.

 
Geração dos elementos

Basicamente é a divisão em duas camadas 
que se comunicam verticalmente pela escada 
central e visualmente pela abertura no piso. 
Não existe uma hierarquização dos espaços, 
pois cada qual exerce uma função especifi ca.

Zona pública

Com o acesso pela porta principal cria-se 
uma zona íntima e ao mesmo tempo pública 
para se chegar aos espaços sociais e de serviços.

A área do piso inferior é quase que total-
mente pública no sentido de não haver divi-
sões entre si, onde a comunicação interna fl ui-
da espacialmente integra-se com a área externa 
da piscina visualmente.

Na área externa o elemento de plano vertical 
que delimita o perímetro da área de lazer é in-
tegrado visualmente e fi sicamente com a área 
interna das salas de estar, lareira e jantar.

Ala privada

Os dormitórios em sua localização lateral e 
no mesmo pavimento afastam-se da principal 
circulação, cria-se com esse afastamento um 
recuo que possibilita maior privacidade. Na 
ala do dormitório do casal existe a possibilida-
de de fechamento de uma porta de correr que 
isola essa área que consiste no quarto, closet, 

.Detalhe da abertura circular da área de estar do pavimento 
inferior - foto do autor

.Detalhe do bar que atende tanto a área externa como a área 
interna do pavimento inferior - foto do autor
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banheiro fragmentado para diferentes usos ao 
mesmo tempo, e pequena sala de lareira e es-
critório.

A área de serviços com um dos acessos pela 
cozinha, permanece isolada, articulando-se ou 
com a área interna pela cozinha, diretamente 
com a sala de jantar, ou pela área externa pelo 
acesso lateral do depósito externo.

2.2 COMPOSIÇÃO ESPACIAL E A LUZ

2.2.1 ESPAÇOS EXTERNOS E INTERNOS

Em um primeiro momento o volume desta 
residência evidencia uma certa massa. Mas ao 
se percorrer o espaço nota-se uma desconstru-
ção que se alia a uma rica composição de cheios 
e vazios, que se articulam em espaços externos 
e internos.

Espaços externos

Geração do conjunto espacialmente

A cobertura defi ne o volume principal e úni-
co da residência. Em baixo dela articulam-se os 
planos do pavimento térreo e do pavimento 
inferior. Uma linha que começa logo após o re-
cuo frontal obrigatório circunda toda a lateral, 
em ambos os lados e termina ao fundo do ter-
reno delimitando o espaço da piscina, que, de 
forma a romper esse traçado, projeta-se mais 
ao fundo. Essas linhas formadas por aberturas 
e arcos de tijolos, sustentam vigas que se proje-
tam da cobertura. O volume/vazio delimitado 
com esses arcos contrapõe-se a massa da edifi -
cação implantada na frente do terreno.

A relação entre interior e exterior – Espaços 
de transição

O espaço da garagem foi concebido para 

.Vista do acesso a área externa e ao pavimento superior - foto do autor

.Vista da área de estar do pavimento inferior para a sala de jantar - foto do 
autor
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abrigar os autos, é o primeiro espaço de tran-
sição desta residência, que acolhe o homem 
em um ambiente sombreado da intensidade 
da insolação norte, mas ao mesmo tempo pode 
tornar-se espaço de integração com a vizinhan-
ça, espaço de brincadeiras que se ampliam da 
rampa de acesso ao gramado lateral e seus jar-
dins.

Já aos fundos, uma ala restrita aos mora-
dores a caixa monolítica frontal, transforma-
se um uma trama de aberturas diferenciadas 
que compõem essa fachada. O espaço coberto 
que enquadra toda essa composição articula-se 
com o interior inferior de forma a ligar o espa-
ço interno de salas ao espaço externo da pis-
cina com seus arcos e lajes que delimitam um 
perímetro a ser invadido. 

Espaços internos e vistas

A confi guração interna é bem clara como se 
o ator principal fosse o cenário externo, o céu, 
os arcos, o vazio.

Quase todas as aberturas se voltam para a 
parte de traz, enquadrando de diferentes for-
mas e ângulos o cenário externo. Lateralmente 
as aberturas compostas pela grande parede de 
tijolo, possibilitam enriquecer os olhares para o 
exterior e apropriar-se dele.

Nos balcões de um dos dormitórios e da 
saleta da lareira superior posicionados para a 
parte de traz a visão aérea da piscina e seu en-
torno dá outra dimensão ao espaço.

Na área da piscina diferentes enquadramen-
tos e posições do observador desde em cima 
da laje apoiada de concreto desde embaixo do 
arco também de concreto que é apoiado outros 
arcos de tijolo, ampliam as sensações de que é 
possível a transformação na busca por um es-
paço único e belo. 

2.2.2 A ILUMINAÇÃO NATURAL

Os cortes e as elevações
A iluminação natural é possibilitada pela 

trama de aberturas da fachada sul. Interna-
mente uma abertura do piso aumenta essa pos-
sibilidade não sombreando o piso inferior.

A área de serviço fi ca um pouco prejudicada 
pela disposição, situada embaixo da rampa a 
iluminação é feita de forma indireta, diminuin-
do a intensidade da luz natural.

Texturas e cores

Os materiais usados na residência Maspes 
foram à época muito simples, até porque or-
çamento era restrito. O piso é de cimentado 
queimado branco com juntas de madeira. A 
paginação do piso com tijolos de barro ma-
ciço alternavam cimento e linhas de tijolos, 
internamente e no exterior, cria-se uma con-
tinuidade espacial pelos pisos. As paredes in-
ternas de latex branco. As estantes/pratelei-
ras em concreto aparente e outros elementos 
em tijolo aparente. Os caixilhos eram verdes. 
Guarda corpos brancos para não interferir na 
volumetria, linhas em branco. Apenas linhas, 
diferente do requadramento dos caixilhos que 
emolduram o vazio. Elementos em concreto: 
lajes,vigas,soleiras,rufos, sempre aparente, 
uma lembrança do Artigas e do Le Corbusier.

A projeção do sol ao longo do dia, pelas 
aberturas das paredes externas de tijolo e pelas 
formas dos arcos, desenha diferentes compo-
sições de sombras no piso de tijolo e na área 
externa da residência.

2.3 ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO

A estrutura é basicamente de concreto arma-
do, em alguns pontos revestida de tijolo. Vigas 
externas apoiadas no muro lateral compõem 
essa superestrutura. A cobertura de telha ce-
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râmica é suportada por um madeiramento 
convencional. A rampa de acesso dos autos é 
armada, apoiada na estrutura principal da re-
sidência. 

3. CONCLUSÕES

Essa residência de aspecto simples, em um 
primeiro momento, não esconde o refi namento 
como são tratados os espaços internos e exter-
nos em sua modesta composição. O uso plás-
tico e da textura do tijolo de barro deve-se à 
busca por diferentes alternativas a cartilha do 
movimento moderno. O concreto armado não 
esquecido, é acolhido como uma citação de um 
tempo que já foi. O jogo de volumes da fachada 
lado sul evidencia uma inquetação de explora-
ção dos planos e seus desdobramentos. Nessa 
casa evidencia-se o momento de transição e 
questionamentos do arquiteto Joaquim Barret-
to.

“Os fragmentos de pensamentos ao longo dos 
anos tentam sempre encontrar uma proposta e não 
uma resposta,”26 como dizia o arquiteto. Esco-
lhas, opções sobre o que fazer em situações 
fora do controle do arquiteto. O uso de lições 
aprendidas e assimiladas ou a simples vontade 
de arriscar. A referência quase que plagiada, a 
releitura de pontos importantes levantados por 
grandes arquitetos, mestres de uma geração. 
Questionamentos sobre o fazer arquitetônico, 
a importância do olhar crítico sobre o mundo à 
nossa volta, sua beleza e suas aberrações. Tudo 
isso faz parte do cotidiano do arquiteto.

Com a análise dos projetos do arquiteto Jo-
aquim Barreto, tentarei expor algumas dessas 
escolhas, tentando focar, prioritariamente nos 
projetos de arquitetura e não em discursos, 
muitas vezes confl itantes, o que realmente foi 
executado e pensado. A obra fala!

26.Trecho extraído de entrevista ao jornal Folha de são Paulo em 1983
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.Hall da entrada principal - foto do autor

.Vista da entrada principal do acesso ao dormitório do casal 
- foto do autor

.Vista da abertura no pavimento superior da sala de estar do 
pavimento inferior - foto do autor

.Vista da abertura no pavimento superior da sala de estar do 
pavimento inferior - foto do autor



14
4

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe do acesso à cozinha com a bancada ao fundo - foto do autor

.Detalhe da abertura de ventilação e iluminação da cozinha - foto do autor
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.Vista lateral do acesso de serviços à cozinha - foto do autor .Detalhe da circulação de serviços - foto do autor

.Detalhe do caixilho do dormitóro de empregados - foto do autor

.Detalhe do acesso à cozinha pela área de serviço - foto do autor
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.Vista externa de um dos dormitórios no pav. superior e da sala de jantar no 
pav. inferior - foto do autor

.Vista externa lateral da área de lazer - foto do autor .Vista externa lateral da área de lazer - foto do autor

.Vista externa lateral do muro de tijolo que delimita a área de lazer - foto do 
autor



14
7

Júlio Barretto Gadelha

.Vista externa lateral da área de lazer - foto do autor

.Vista externa do acesso á área de serviços - foto do autor

.Detalhe do banco de concreto em balança na grande varanda da área de lazer 
- foto do autor

.Detalhe da pagnação do piso da área externa - foto do autor
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.Detalhe do caixilho da sala de jantar - foto do autor

.Vista da volumetrica da fachada da área de lazer - foto do autor

.Imagem dos patamares de transição entre a área coberta e a área da piscina 
- foto do autor

.Detalhe do pilar de sustentação da caixa de escada - foto do autor
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.Detalhe da laje de concreto tipo solarium - foto do autor

.Detalhe da abertura circular da grande empena de tijolos - foto do autor

.Vista  da piscina do espaço dos arcos de tijolos - foto do 
autor

.Vista da piscina - foto do autor
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.Detalhe do arco lateral de tijolo - foto do autor
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.Vista da fachada lateral da sala da larera - foto do autor

.Detalhe da abertura circular da sala da lareira - foto do autor

.Detalhe da varanda lateral do dormitório do casal - foto do autor.Vista da varanda lateral do dormitório do casal - foto do autor
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.Vista da empena lateral de tijolo - foto do autor

.Vista da fachada lateral da sala de jantar - foto do autor
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.Detalhe da escada de acesso ao piso superior - foto do autor

.Detalhe da escada de acesso ao piso inferior - foto do autor .Vista do acesso principal- foto do autor

.Detalhe da paginação do piso de tijo e cimento pintado de branco - foto do 
autor
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.Vista panorâmica da área de lazer externa - foto do autor

.Detalhe dos arcos de tijolo - foto do autor .Detalhe da laje de concreto solarium - foto do autor
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.Detalhe da abertura na laje do piso superior - foto do autor

.Detalhe da iluminação do banheiro - foto do autor .Detalhe da iluminação do closet - foto do autor

.Vista da circulação do dormitório do casal - foto do autor
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.Vista interna do dormitório voltado à area da piscina - foto do autor

.Detalhe da divisão interna do banheiro do casal - foto do 
autor

.Detalhe da bancada do banheiro do casal - foto do autor .Detalhe do caixilho da sala da lareira no piso superior - foto do 
autor
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.Detalhe da varanda privativa do casal - foto do autor

.Detalhe da varanda privativa do casal - foto do autor .Detalhe da caixa de escada - foto do autor

.Detalhe da caixa de escada - foto do autor
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.Vista da empena lateral pela varanda privativa - foto do autor .Detalhe das aberturas laterais do banheiro do casal e closet para 
iluminação interna - foto do autor

.Detalhe da chaminé da sala de lareira do piso inferior - foto do autor .Vista da área de lazer pela abertura da caixa de escada - foto do autor
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.Vista fachada prncipal - foto do autor

.Vista externa do jardim frontal - foto do autor

.Detalhe do piso da rampa da entrada principal - foto do autor

.Detalhe da iluminação natural para a área de serviço - foto do autor

.Detalhe do jardim frontal - foto do autor
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.Vista externa da residência - foto do autor

.Vista externa da residência - foto do autor

.Vista externa da residência - foto do autor .Vista externa da residência - foto do autor



16
1

Júlio Barretto Gadelha

.Corte da residência publicado na revista projeto em 1983- arquivo pessoal J. Barretto

.Planta do pav. superior da residência publicado na revista projeto em 1983- arquivo pessoal J. Barretto

.Planta do pav. superior da residência publicado na revista projeto em 1983- arquivo pessoal J. Barretto .Carimbo do projeto da residência - 
arquivo pessoal J. Barretto
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.Cortes e elevações da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Croqui paginação do piso da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Croqui paginação do piso da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Planta pavimento superior da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Planta pavimento inferior da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Cortes e elevações da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Elevações da resid6encia - arquivo pessoal J. Barretto
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.Projeto completo prefeitura - arquivo pessoal J. Barretto
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.Projeto completo prefeitura - arquivo pessoal J. Barretto
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5.UMA BREVE ANÁLISE SOBRE ALGUNS 
PONTOS IMPORTANTES EM DIVERSOS 
PROJETOS DE BARRETTO. 

Para enriquecer a leitura sobre o pensam-
ento do arquiteto em relação à sua produção 
arquitetônica, elegi alguns projetos para este 
trabalho, dentre muitos analisados e redesco-
bertos em mais de 200 caixas-arquivos e can-
udos, “esquecidos”, mas bem guardados, em 
um depósito em sua residência no bairro do 
Pacaembu.

Esses 10 projetos escolhidos, de alguma 
forma ampliam a visão sobre o trabalho do 
arquiteto, onde a atuação em diversas áreas 
mostra a verdadeira idéia do que para alguns 
deva ser o profi ssional de arquitetura, a inter-
disciplinaridade e a coordenação de diferentes 
frentes para o desenvolvimento da arquitetura. 
Uma arquitetura  não como resposta, mas sim 
como proposta( Joaquim Barretto). 

O PORQUÊ DAS ESCOLHAS.

A tarefa foi bastente complexa devido ao 
grande número de material guardado em um 
depósito na residência do arquiteto no bairro 
do Pacaembu, onde ainda mora a sua esposa 
Maria Luisa.

Para se apresentar um cenário da produção 
do arquiteto que não seja superfi cial devido à 
complexidade do material encontrado, tentei 
expor alguns projetos que por alguns motivos 

expressassem os momentos e pontos impor-
tantes da trajetória de Joaquim Barretto. Na 
tentativa de ampliar esse cenário, foi proposto 
também uma listagem de muitos outros pro-
jetos que não foram aqui tratados, indicando 
tipo de projeto, colaboradores e datas. 

5.1-PARÓQUIA MÃE DO SALVADOR - IGRE-
JA DA CRUZ TORTA - SÃO PAULO -1973( co-au-
toria Francisco Segnini)

Um edifício interessante como foi concebido, 
em sua forma e no modo como foi executado. 
Um projeto que insere os arquitetos Joaquim 
Barretto e Francisco Segnini no hall de profi s-
sionais da sociedade paulistana. Obra que faz 
parte da publicação “Arquitetura Moderna 
Paulistana” de Alberto Xavier, Carlos Lemos e 
Eduardo Corona.

Nesta obra o painel de concreto de Maria 
Bononi  retoma a discussão de arte e arquite-
tura. O roteiro de leitura do painel por Renina 
Katz é um presente para essa leitura.

5.1.1-O muro - XIV Bienal Internacional 
Artes Plásticas de São Paulo

5.2-RESIDÊNCIA ANDERSON GATTAZ - RI-
BEIRÃO PRETO – 1974( co-autoria Francisco Seg-
nini)
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Projeto concebido para um médico e sua 
família na cidade de Ribeirão Preto. Ganhador 
de Menção Honrosa - Habitação Unifamiliar 
1974 do IAB – SP, traz algumas características 
interessantes sobre o concepção de obra brutal-
ista,  no sentido de usar o material em sua mais 
pura forma. O tijolo, o concreto são a base para 
o desenvolvimento da proposta estrutural e es-
pacial. A cor dos detalhes como, caixilharia e 
tubulações  harmoniza-se com o todo.

5.3-RESIDÊNCIA LUIS BUENO BRANDÃO, 
1975( co-autoria Francisco Segnini)

A intenção de escolher essa obra é mostrar 
que a cartilha com os ensinamentos da arquite-
tura moderna faz parte do repertório de mui-
tos arquitetos brasileiros, inclusive Joaquim 
Barretto. A semelhança com algum edifício dos 
mestres, como Vilanova Artigas, não é mera 
coincidência.

5.4-RESIDÊNCIA LUIZ ALBANEZ NETTO, 
1977( co-autoria Francisco Segnini)

Esse projeto já faz parte de um momento 
onde já se começa a perceber um confl ito. Ser 
arquiteto moderno seria só fazer laje plana? 
Em depoimento de Franciscos Segnini em ent-
revista em 2007, o arquiteto indica que esse é o 
primeiro, ou um dos primeiros projetos do es-

critório Segnini Barretto com telhado de quatro 
águas. Tradição brasileira e modernidade es-
pacial em um mesmo espaço.

5.5-PLANO DIRETOR USINA SÃO LUIZ - PI-
RASSUNUNGA, 1977( co-autoria Francisco Seg-
nini)

Um trabalho multidisciplinar desenvolvido 
para resolver uma solicitação de um cliente 
privado, onde as dimensões da área e a com-
plexidade da solicitação transcendem a esfera 
do edifício. Um núcleo urbano, com seus dife-
rentes setores, como o setor de trabalho e seus 
anexos, uma área para moradias permanentes 
e provisórias e espaços de lazer. 

5.5.1-Fazenda de soja - Costa do Marfi n,África

5.6-EDIFÍCIO APARTAMENTOS - PIRACICA-
BA – 1979( co-autoria Francisco Segnini)

Um projeto de verticalização da habitação 
unifamiliar em uma cidade onde a concepção 
de edifício ainda não era valorizada. O rico tra-
balho na divisão de espaços internos, onde a 
diferença de níveis organiza as funções e am-
plia as possibilidades de confi gurações do lay-
out. Uma implantação que possibilita a integ-
ração espacial e visual das áreas coletivas.
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5.7-CONCURSO REFORMULAÇÃO DO VALE 
DO ANHANGABAÚ, 1981( co-autoria Carlos 
Bratke)

Dentre outros concursos dos quais o ar-
quiteto participou esse é relevante por alguns 
aspectos. Um concurso em que a proposta é a 
reformulação de uma área central da cidade de 
São Paulo. Um projeto que seja adequado ao 
espaço já edifi cado e que valorize o patrimônio 
histórico desta região. Era essencial a idéia de 
uma intervenção de qualidade onde os fl uxos 
de pedestres e automóveis não entrassem em 
confl ito, mas também não ignorassem a sua 
existência. A proposta dos arquitetos Joaquim 
Barretto e Carlos Bratke ganhou menção hon-
rosa entre muitos outros trabalhos.

5.8-RESIDÊNCIA SÃO SEBASTIÃO –PRAIA 
DAS CIGARRAS  -YVES UGENE JOSQUIN – JUL-
HO 1981-1982

Nessa residência as curvas do mar e a sinuo-
sidade das areias da praia enriquecem o espaço 
que ora é aberto, ora é fechado, ora são os dois 
em diferentes possibilidades de apropriação 
do espaço.

5.9-RESIDÊNCIA CASA DA FAZENDA GOIÁS 
–WALDEMIR ALVES DA SILVA – 1983

Em um terreno inóspito a residência surge 
como delimitação do território. A casa com seu 

entorno delimitado, resgata as antigas coloni-
zações. O formato quadrangular defi ne uma si-
metria paladiana. A grande cobertura, a varan-
da perimetral defi nem o espaço. A casa grande 
reelaborada para novos usos.

5.10-SEMINÁRIO DOS CAMILIANOS - SÃO 
PAULO – 1984

Um edifi cio que preza o recolhimento in-
terno: um pátio interno onde as visuais dos 
diferentes níveis interligam-se. A comunicação 
com o exterior se faz pela sinuosidade das suas 
formas. O material cerâmico de cor terracota 
remete-se ao principal edifício da congregação, 
a alguns metros de distância.
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5.1.PARÓQUIA MÃE DO SALVADOR - IGREJA 
DA CRUZ TORTA - SÃO PAULO -1973

. Imagem aérea Google Earth da implantação da edifi cação
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O partido adotado foi  o de uma igreja de 
bairro, a aproximação do fi el com o altar. O ele-
mento vertical pontuando a presença no terri-
tório. O convite à meditação com o piso exter-
no indicando o caminho à refl exão. O peso do 
concreto é amenizado com a caixilharia leve de 
madeira que proporciona a ventilação cruzada. 
Uma construção rápida. A cobertura pré-fabri-
cada foi executada com canaletões de concre-
to que vencem o vão total do espaço interno. 
A volumetria das áreas de apoio integra-se à 
paisagem não competindo com a edifi cação 
principal. Ao fundo o painel de concreto com 
cruzes estilizadas concebido pela artista plásti-
ca Maria Bonomi convida todos os fi éis à con-
templação do divino.

Este foi o primeiro projeto de repercussão 
dos arquitetos Joaquim Barretto e Francisco 
Segnini na cidade de São Paulo. Em conversa 
com o arquiteto Segnini ele relata a interessan-
te história sobre o projeto e a construção da 
igreja.

‘’A igreja foi um trabalho muito interes-
sante...  A gente foi convidado meio que... 
eu acho que nós fomos para bucha de ca-
nhão.. que eram dois grandes arquitetos e 
nós fi zemos o projeto... Era o Cesar Luiz 
Pereira de Melo e o Projesmin Paul e nós...

Só que nós tínhamos uma coisa, que eu 
brinco com os alunos, que sobrava para nós 
nos anos 70... TEMPO. Tinha um tempo 
enorme... eu trabalhava meio período na 
prefeitura, o Joaquim trabalhava meio pe-
ríodo na prefeitura.. para a gente pagar as 
despesas diárias.. E a gente tinha lá o escri-
torinho com pouco trabalho etc e tal.. o que 
nós tínhamos sobrando era tempo..

Nossa apresentação foi fantástica, nós 
montamos painel, fi zemos um audiovisu-
al etc para vender a idéia da nossa igreja e 
com isso a gente ganhou...

A gente entrou como bucha de canhão e 
acabamos conseguindo o projeto, de graça, 
e com a condição de que ele fosse respeita-
do... ‘’27

Sobre o sistema construtivo, a escolha foi de-
vido à necessidade de rapidez da obra, como 
comenta Segnini:

 ’’é o seguinte, aquele terreno faz assim, 
não faz? A quadra faz assim, a Igreja da 
Cruz Torta vinha aqui ao lado, faz parte 
daquele conjunto residencial que está lá 
hoje... e era um projeto do César Dispiria-
to...  era uma capela muito pequena, mas 
era um projeto extremamente interessante, 
era uma estrutura de madeira que era uma 

27.Entrevista concedida ao autor na Fau-Usp Cidade Universitária no segundo semestre de 2007
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cruz deitada, e isso era uma brincadeira 
que ele fazia com a estrutura. E aqui tinha 
uma vitrola, e aqui tinha uma porta de sair, 
e aqui um acesso para a igreja... era lindo 
de morrer... 

Em função desse desenho do César Luiz 
a igreja fi cou com apelido da igreja da cruz 
torta.. Nós não temos nada a ver com isso... 
o apelido vem do projeto do César Luiz...

Houve interesse por nosso terreno de 
não poder  construir comércio, só podia ser 
alguma instituição pública, igreja, tinha 
que ser algum uso institucional. Esse uso 
permitia a vinda da igreja... e aqui onde 
fi ca a igreja, ia ser o comércio;  houve uma 
troca, o empresário que estava interessado 
neste empreendimento doou este terreno 
aqui para a igreja.. a igreja precisou sair de 
lá rapidamente, pois a obra estava esperan-
do a igreja sair...Isso foi o mote básico do 
projeto... por isso a gente criou aqueles dois 
grandes pórticos, porque é a única coisa que 
é moldada in loco..’’, ‘’ isso foi concretado 
rapidamente e veio com o sobraves aqui em 
cima, com 26 metros de vão.. Para isso tem 
uma contrafl echa, que até hoje você olha lá 
e tem uma contrafl echa na própria viga.  
Aqui são vigas de cobertura. Na hora que a 
gente fez isso, automaticamente  aconteceu 
o seguinte..  aqui virou iluminação, se você 
olhar a igreja tem iluminação intertelhas... 
a gente fez uma sobreposição e criou uma 
proteção para que não entrasse chuva.. 

Agora como implantação, pegou-se  a 
bissetriz aqui do ângulo, ela se instalou 
aqui, agora com forte infl uência de Alvar 
Aalto via Guedes,  a gente fez aquela brin-
cadeira aqui atrás toda torta né, você tem 
um volume extremamente rígido e uma 
brincadeira lá atrás... ‘’28

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Joaquim Barretto e Francisco Segnini discutindo sobre o projeto dentro da 
igreja já construída - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

28.Entrevista concedida ao autor na Fau-Usp Cidade Universitária no segundo semestre de 2007
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A idéia da pré-fabricação brasileira, com a 
possibilidade de rapidez e otimização do pro-
cesso construtivo, não perdendo a qualidade 
espacial e potencializando sensações, faz parte 
da idéia desta proposta.

“Da Fábrica ao Espaço Religioso.
O projeto da igreja Mãe de Salvador 

partiu da idéia preliminar de se conceber 
uma igreja não apenas como simples espaço 
religioso, destinado a atividades litúrgicas, 
e sim como ponto de encontro, local onde 
pessoas unidas pudessem discutir um cre-
do.

A nave da igreja foi, portanto, pensada 
como uma tradicional praça brasileira: lo-
cal do encontro das pessoas, do debate po-
lítico, da procissão litúrgica, carregado de 
signifi cado cívico, político e religioso.

O espaço a ser projetado devia sugerir 
intimamente uma praça, sem limites rigi-
damente fi xados por paredes, e sem uma co-
bertura que fosse visualmente pesada. Era 
necessário manter o contato com o espaço 
externo, criando com o entorno uma liga-
ção natural e fl uida.

Venezianas móveis de madeira, elemen-
tos tão ricos para a fi ltragem da luz, pro-
movem portanto; quando necessário, uma 
maior reclusão do recinto edifi cado, bem 
como sua ligação quase que direta com o 
entorno da igreja.

O telhado da nave ( suportado apenas 
por dois pórticos ) é de telhas de concre-
to pré-fabricadas, usadas normalmente em 
construções industriais e dispostas esca-
lonadamente, o que permite a entrada de 
feixes de luz, destruindo assim o peso da 
cobertura. O uso de um material indus-
trializado torna mais evidente o caráter 
plurivalente e não unicamente litúrgico do 
espaço.

.Joaquim Barretto e Francisco Segnini discutindo sobre o projeto dentro da 
igreja já construída - arquivo pessoal J. Barretto

.Joaquim Barretto e Francisco Segnini discutindo sobre o projeto dentro da 
igreja já construída - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto
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Era necessário, entretanto, criar um 
ponto de referência neste espaço fl uido. 
Foi portanto proposta uma barreira visual 
numa das quatro faces da nave, e sobre esta 
execução de um painel escultórico. Este 
painel, de autoria da artista plástica Maria 
Bonomi, tem assim uma profunda ligação 
com a concepção arquitetônica da igreja, e 
enriquece com uma obra de arte.

A sacristia, a casa do pároco, bem como 
algumas salas previstas para atividades co-
munitárias ( reuniões, cursos de alfabeti-
zação de adultos, trabalhos manuais, etc. ) 
são acopladas, agregadas à nave, com clara 
intenção de visualmente criar o espaço ur-
bano em que vive o homem da metrópole, 
dialético, cheio de contrastes, mas, quase 
sempre, equilibrado e coerente, por ter sido 
criado pelas mãos dos homens.

A divergência aparente do projeto é fru-
to ao contrario, de uma perfeita coerência 
que leva à unidade formal e conceitual da 
obra.”29

A referência constatada em um modo de 
como agir perante um problema, os arquitetos 
nessa obra tentam resgatar alguns ensinamen-
tos do arquiteto Joaquim Guedes (1932 – 2008).

“Esse modo de decompor a construção 
em seus elementos básicos, com vistas à 
padronização, é próximo do modo como 
procederia o arquiteto Joaquim Guedes. As 
formas de Guedes variariam caso-a-caso, 
conforme a circunstância. Consoante com 
seu método de extrair do contingente as 
razões do projeto, o arquiteto não permitiu 
um vocabulário.

Partindo de uma atitude fortemente 
analítica, Guedes destrinchava cada deta-
lhe funcional, estrutural e inclusive cultu-
ral de tudo o que envolvia o ato de cons-

.Joaquim Barretto e Francisco Segnini discutindo sobre o projeto dentro da 
igreja já construída - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

29.Texto extraído do arquivo pessoal do arquiteto Joaquim Barretto para a exposição do IAB-SP em 1983.
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truir: a posição do arquiteto, as condições 
de viabilidade técnica e econômica, as par-
ticularidades do cliente, as especifi cidades 
do programa residencial.  A sua arquitetu-
ra aparecia como uma resultante de peque-
nas soluções.”.30

AS ARTES NÃO COMO UM SUPORTE 
MAS COMO A PRÓPRIA OBRA.

Para Joaquim Barretto, o diálogo entre ar-
quitetura e as artes em geral, é fundamental 
para a criação artística da profi ssão. Fica bem 
clara essa posição em artigo publicado  na re-
vista ‘’ A Construção ‘’ em julho de 1983 em 
entrevista com o arquiteto sobre a exposição de 
seus trabalhos no IAB SP no mesmo ano.

‘’O arquiteto nunca deve trabalhar a ní-
vel de resposta; é sua missão dar a proposta, 
pois, só assim, o seu trabalho pode assumir 
a dimensão da arte. E, para que a arquite-
tura possa crescer como arte, tem que sair 
dela e se abraçar com todas as manifesta-
ções artísticas. Esse discurso mais amplo é 
que traz referência e é o que faz com que o 
arquiteto cresça’’, defende Joaquim Barret-
to, lembrando, por exemplo, a amizade de 
Picasso com Le Corbusier, e as infl uências 
da obra de um na obra do outro.’’31

.Joaquim Barretto e Francisco Segnini discutindo sobre o projeto dentro da 
igreja já construída - arquivo pessoal J. Barretto

.Joaquim Barretto e Francisco Segnini discutindo sobre o projeto dentro da 
igreja já construída - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

30.João Masao Kamita, Cap.4, A casa moderna brasileira – livro Arquitetura Moderna Brasileira.
31.Artigo publicado  na revista ‘’ A Construção ‘’ em julho de 1983. 
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.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Joaquim Barretto e Francisco Segnini discutindo sobre o projeto dentro da 
igreja já construída - arquivo pessoal J. Barretto
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.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete igreja - arquivo pessoal J. Barretto .Carimbo do projeto da igreja- arquivo pessoal J. Barretto
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.Vista atual do acesso principal da igreja - foto do autor

.Vista da fachada principal e da torre de iluminação - foto do autor

.Detalhe da entrada principal e da torre de iluminação - foto do autor
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.Vista do pórtico de concreto em construção - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista do pórtico de concreto em construção - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista do pórtico de concreto em construção - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista externa da igreja em construção - arquivo pessoal J. Barretto.Vista do acesso lateral da igreja - arquivo pessoal J. Barretto
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Vista da fachada lateral - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista da fachada lateral - arquivo pessoal J. Barretto

.Detalhe do acesso lateral - arquivo pessoal J. Barretto
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.Detalhe da caixilharia - foto do autor

.Imagem interna da nave da igreja - foto do autor

.Vista interna da nave da igreja com o painel de Maria Bonomi ao fundo - 
foto do autor

.Vista interna da nave da igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista do altar da igreja - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista interna do acesso principal da igreja - arquivo pessoal J. Barretto
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe da iluminação natural sobre o painel de concreto - foto do autor

.Vista interna atual do altar com o painel de concreto ao fundo - foto do autor .Detalhe da cobertura pré-moldada - foto do autor
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.Detalhe da caixilharia da fachada lateral - foto do autor

.Detalhe da caixilharia e da iluminação natural da fachada lateral - foto do 
autor

.Vista externa da edifi cação de apoio à igreja - foto do autor .Detalhe do acesso ao piso superior da edifi cação de apoio - foto do autor
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.Corte da edifi cação - arquivo pessoal J. Barretto

.Planta da cobertura e do pavimento superior - arquivo pessoal J. Barretto

.Corte da edifi cação de apoio com detalhes construtivos de execução - arquivo 
pessoal J. Barretto

.Corte da edifi cação principal e detalhes construtivos de execução - arquivo 
pessoal J. Barretto

.Elevação lateral - arquivo pessoal J. Barretto.Elevação posterior da área de apoio - arquivo pessoal J. Barretto
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.Implantação geral - arquivo pessoal J. Barretto
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.Projeto completo prefeitura - arquivo pessoal J. Barretto
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.Projeto completo prefeitura - arquivo pessoal J. Barretto
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe painel de concreto - arquivo pessoal J. Barretto
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.Texto de Renina Katz sobre o painel de concreto de Maria Bonomi- arquivo pessoal J. Barretto
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5.1.1.O MURO DA BIENAL
Com essa intervenção na XIV Bienal Interna-

cional de Artes Plásticas São Paulo no Parque 
do Ibirapuera em 1977, os arquitetos Joaquim 
Barretto e Francisco Segnini, retomam a dis-
cussão dialética sobre arquitetura e arte onde 
o muro não se resume a um suporte. Fica evi-
dente essa interpretação no poema de Ignácio 
de Loyola Brandão para essa obra.

.Poema de Ignácio Loyola Brandão sobre o muro - arquivo pessoal J. Barretto
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.Detalhe do poema de Ignácio Loyola Brandão - arquivo pessoal J. Barretto .Imagem do muro pichado - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem do muro pichado - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem do muro pichado - arquivo pessoal J. Barretto.Vista de um dos acessos a parte interna - arquivo pessoal J. Barretto

.Título do trabalho - arquivo pessoal J. Barretto
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.Imagens do muro e o arquiteto - arquivo pessoal J. Barretto ( fotos do arquiteto Luiz Ernesto Gadelha )

.Imagens do muro e o arquiteto - arquivo pessoal J. Barretto ( 
fotos do arquiteto Luiz Ernesto Gadelha )

.Imagens das pessoas observando o muro - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Imagens do muro e o arquiteto - 
arquivo pessoal J. Barretto 

.Imagens do muro e o arquiteto - 
arquivo pessoal J. Barretto 

.Imagens das pessoas intervindo no muro - arquivo pessoal 
J. Barretto 

.Planta  da disposição dos elementos da instalação - arquivo pessoal J. Barretto 
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5.2.RESIDÊNCIA ANDERSON GATTAZ - 
RIBEIRÃO PRETO – 1974

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência
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Essa residência inserida em um lote de meio 
de quadra foi implantada de forma a posicionar 
a edifi cação na parte frontal do terreno, preser-
vando os recuos mínimos obrigatórios, tanto o 
frontal como os laterais. Com essa disposição 
liberou-se toda área dos fundos como espaço 
de lazer, necessário para valorizar o volume de 
concreto e tijolo.

O projeto atende às necessidades de um ca-
sal de três fi lhos e se desenvolve dentro des-
ta caixa, com paredes laterais auto-portantes 
de tijolo e vigas de concreto. Há uma riqueza 
espacial interna, com seus diferentes níveis, 
desde a área de serviços e cozinha, passando 
pela área de estar no pavimento térreo, onde 
as diferentes alturas de pé-direito fazem com 
que o vazio central seja o elemento articulador 
de toda a residência. Cria-se um movimento de 
espaços contagiante. O mezanino torna-se for-
te elemento como espaço de transição, entre o 
social íntimo e os dormitórios.

Nesta residência vemos que a confi guração 
em bloco dos quartos torna-se recorrente no 
trabalho do arquiteto. Os banheiros já indicam 
uma fl exibilidade de usos com a disposição de 
iluminações zenitais que serão testados em di-
ferentes situações em outros projetos. 

Existe um detalhamento cuidadoso da caixi-
lharia. O posicionamento das aberturas poten-
cializa uma boa ventilação. A cor é parte inte-

.Fachada principal - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe do quintal dos fundos - arquivo pessoal J. Barretto 
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grante da obra, contrapondo-se com o concreto 
e o tijolo. Elementos que serão refi nados e ree-
laborados no projeto da residência do arquiteto 
em São Paulo, no bairro do Pacaembu.

Esse residência ganhou uma menção honro-
sa em prêmio de habitação unifamiliar do IAB 
SP.

Nessa residência a proposta de espaço pú-
blico interno chega ao seu ápice, transforman-
do o percurso em “encontros e desencontros” 
no interior desta morada, que traz uma con-
cepção explorada pelo arquiteto Paulo Mendes 
da Rocha.

“Em sentido inverso ao procedimento 
analítico de Joaquim Guedes, o ato projetu-
al de Paulo Mendes da Rocha, como afi rma 
Sophia Telles, opera por condensação. A 
consequência da presença ininterrupta da 
cobertura, na maioria dos casos uma estru-
tura de lajes nervuradas,é a concentração 
numa área comum de diversas atividades: 
estar, jantar, estudar, cozinhar.”

“Para Paulo Mendes da Rocha, casas 
são modalidades de pensamento sobre a ar-
quitetura, um ato de conhecimento que põe 
em xeque noções habituais sobre programa, 
implantação, interior e exterior, estrutura 
e vedação, vão e volume. Com tais deslo-
camentos, o arquiteto arma um jogo auto-
refl exivo que interroga sobre as operações 
essenciais da disciplina.”

“A convicção do arquiteto, cujo ponto de 
origem pode ser localizado na obra de Vila-
nova Artigas, de que a arquitetura é,antes 
de tudo,uma forma de conhecimento”.

“Destituindo a casa de qualquer proje-
ção psicologizante ou afetiva, Paulo Men-
des da Rocha assume-a corajosamente 
como fato social, daí sua aparência austera 
e impessoal. A essa altura, fi ca claro que 
para o arquiteto a dimensão pública não se 

.Fachada principal - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista externa da residência - arquivo pessoal J. Barretto 
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refere simplesmente àquilo que ocorre no 
espaço exterior e aberto. Pública, no caso, 
é a legibilidade das relações daqueles que 
convivem e constituem a sociedade civil.”32

.Fachada principal - arquivo pessoal J. Barretto .Detalhe do acesso principal - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista externa da fachada principal - arquivo pessoal J. Barretto 

32.João Masao Kamita, Cap.4, A casa moderna brasileira – livro Arquitetura Moderna Brasileira.
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.Vista externa lateral da residência - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Vista interna do acesso principal à residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna da sala de estar da residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe do mezanino - arquivo pessoal J. Barretto .Vista superior do mezanino da sala de estar no 
pavimento térreo - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Detalhe da abertura para iluminação em um dos dormitórios - foto do autor

.Detalhe do acesso ao pavimento superior - foto do 
autor

.Vista interna do dormitório do casal - foto do autor.Vista interna da biblioteca- foto do autor
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.Vista interna do mezanino para o dormitório do casal - foto do autor

.Vista interna do mezanino para o a sala de estar no pavi-
mento térreo - foto do autor

.Vista interna do mezanino para o a sala de estar e acesso à cozinha no pavi-
mento térreo - foto do autor
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.Detalhe da estrutura de concreto da escada - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna da sala de estar - arquivo pessoal J. Barretto .Vista interna do acesso da escada ao pavimento superior - arquivo pessoal J. 
Barretto 

.Detalhe dos diferentes pé-direitos da residência - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Detalhe da iluminação do banheiro - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna da sala de estar - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna do jardim de inverno e do acesso à cozinha - arquivo pessoal J. 
Barretto 

.Detalhe do caixilho de iluminação e ventilação - foto do autor 



20
6

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Vista interna da área de lazer externa - foto do autor
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.Vista externa para a fachada posterior voltada à área de lazer 
externa - foto do autor

.Detalhe dos caixilhos da fachada posterior voltada à área de 
lazer externa - arquivo pessoal J. Barretto

.Detalhe do caixilho do dormitório do casal - foto do autor

.Vista externa para a fachada posterior voltada à área de lazer 
externa - arquivo pessoal J. Barretto
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.Vista externa da fachada lateral - foto do autor

.Detalhe dos dutos na fachada lateral - foto do autor
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.Vista interna acesso da cozinha à sala de estar/jantar - foto do 
autor

.Vista interna da coznha - foto do autor .Detalhe da escada circular de acesso ao mezanino - foto do autor

.Detalhe do mecanismo de abertura e fechamento da ventilação 
do pavimento superior por correntes - foto do autor
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.Detalhe acesso à área de serviço- foto do autor

.Detalhe dos ármarios da área de serviços - foto do autor

.Detalhe do mecanismo de abertura do portão da garagem - foto 
do autor

.Imagem do banheiro de empregada - foto do autor
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.Detalhe da ventilação, iluminação e instalação elétrica dos 
dormitórios dos fi lhos - foto do autor

.Vista interna de um dos dormitórios dos fi lhos com a bancada 
de concreto pintado ao fundo - foto do autor

.Detalhe da disposição dos lavatórios dentro do banheiro - foto do autor

.Detalhe do acesso aos dormitórios dos fi lhos - foto do autor
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.Detalhe dos armários embutidos - foto do autor

.Detalhe do dormitório dos fi lhos - foto do autor .Detalhe dos degraus de cocreto bruto da escada - foto do autor

.Detalhe da ventilação, iluminação zenital dos banheiros - foto do autor
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.Detalhe da estrutura de concreto aparente com ventilação, iluminação natural - foto do autor
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.Detalhe do lavatório externo ao banheiro na circulação dos 
dormitórios - foto do autor

.Detalhe da iluminação natural do lavatório externo ao banheiro 
na circulação dos dormitórios - foto do autor

.Detalhe da iluminação e ventilação zenital - foto do autor .Detalhe da iluminação e ventilação zenital - foto do autor
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.Corte longitudinal da residência - arquivo pessoal J. Barretto .Elevação lateral da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Elevação lateral da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Elevação posterior da residência - arquivo pessoal J. Barretto .Corte transversal da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Planta dos pavimentos da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Planta do pavimento térreo da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Planta do pavimento superior da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Cortes da residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Corte longitudinal da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Estudo de anteprojeto da residência - arquivo pessoal J. Barretto
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5.3.RESIDÊNCIA LUIS BUENO BRANDÃO, 1975

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência
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Um grande volume de concreto suspenso 
sobre 6 pilares que sustentam a caixa monolí-
tica só é quebrado pelas grandes gárgulas de 
concreto para escoamento das águas da cober-
tura . Quase que uma referência à Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, projeto de Vilanova Artigas. Um 
lote de esquina entre uma rua calma e uma 
grande avenida. A edifi cação se situa em um 
ponto elevado da avenida, que favorece as vi-
suais sobre o edifício.

À grande caixa é acrescentado um volume 
de forma amebóide; são as dependências de 
apoio e serviços para a residência, que se pro-
longa para dentro da caixa em espaços como 
cozinha, sala de almoço e depósito. A sala de 
almoço tem uma ligação direta com o espaço 
para jantar que faz parte do espaço fl uido inte-
grado do piso térreo e superior, com a escada 
escultural central. Essa área térrea integra-se 
visualmente e fi sicamente à área de lazer ex-
terna devido à disposição dos caixilhos e aber-
turas.

Os dormitórios seguem uma lógica já usada 
pelo arquiteto em outros projetos. Uma faixa 
de cômodos longitudinais seguida de outra fai-
xa de área molhada, os banheiros, que se con-
fi guram em uma fachada completa do edifício. 
A estrutura independente afl ora dentro dos cô-
modos sem ser mascarada; é um elemento de 

relevância para se levar em conta na disposição 
interna do mobiliário.

O acesso de serviço à área íntima é compos-
to de uma escada elicoidal externa que se fun-
de ao volume vertical circular da grande torre 
de concreto que comporta a caixa d’àgua . Uma 
residência com características bem marcantes 
da escola brutalista paulista. Hoje o concreto 
foi pintado com uma cor não muito agradável, 
que descaracterizou a intenção inicial dos ar-
quitetos.
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.Vista externa da fachada lateralda residência - arquivo pessoal J. Barretto .Vista externa da fachada principal residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna da fachada para à piscina da residência em fase de construção 
- arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna da fachada para à piscina da residência - arquivo pessoal J. 
Barretto 

.Vista interna da residência em fase de construção - arquivo pessoal J. Bar-
retto 

.Detalhe do acesso da residência à área da piscina - arquivo pessoal J. Bar-
retto 
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.Vista externa da fachada principal residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista externa da fachada lateralda residência - arquivo pessoal J. Barretto .Vista externa da avenida da fachada para à piscina da residência em fase de 
construção - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe do elemento de concreto para escoamento de águas pluviais em fase 
de construção - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Vista externa da fachada lateral da residência em fase de construção - ar-
quivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe do acesso principal da residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe da residência em fase de construção - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe da residência em fase de construção - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Vista externa da avenida da fachada para à piscina da residência - arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe interno da residência em fase de construção - arquivo pessoal J. 
Barretto 

.Vista interna da escada de concreto que dá acesso ao pavimento superior - 
arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna dos dormitórios da escada de concreto que dá acesso ao pavi-
mento superior em fase de construção - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe do fechamento externo de concreto da residência em fase 
de construção - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe das aberturas da residência em fase 
de construção - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Vista interna da sala de estar da  residência em fase de construção - 
arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista dos cailhilhos da residência - arquivo pessoal J. Barretto .Detalhe de abertura da residência em fase de construção - arquivo pessoal 
J. Barretto 

.Vista interna da sala de estar/jantar da residência - arquivo pessoal J. 
Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Vista externa das aberturas de concreto em fase de construção - arquivo 
pessoal J. Barretto 

.Detalhe do acesso à residência em fase de construção - arquivo pessoal 
J. Barretto 
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.Elevação lateral da residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Implantação da residência no terreno - arquivo pessoal J. Barretto 

.Elevação lateral da residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo anteprojeto da residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo anteprojeto da residência - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo anteprojeto da residência - arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

5.4.RESIDÊNCIA LUIZ ALBANEZ NETTO, 1977

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência
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A primeira residência projetada com gran-
des beirais e telhado de quatro águas. Situada 
na cidade de Ribeirão Preto a solução é de ex-
trema harmonia com o entorno edifi cado. A 
generosa varanda com vista para a mata pre-
servada cria um clima de tranqüilidade dentro 
da cidade grande.

‘’Estou interessado numa manifestação 
da varanda, do telhado, e com uma orga-
nização mais livre das funções que resulte 
numa obra arquitetônica mais fl uida, solta, 
onde o caminhar e o perscrutar tragam a 
beleza do reagir perante a obra cultural do 
homem’’.33

A estrutura de concreto armado da cober-
tura otimiza o uso de madeiramento, mas 
mantém a concepção estrutural de um telhado 
convencional de madeira. Escolha que vai ser 
usada na casa do arquiteto no bairro do Paca-
embu. Os pilares de forma circular marcam o 
ritmo das principais fachadas, trazem leveza 
ao volume da varanda que se eleva do chão.

Os quartos, que se integram com o exterior, 
abrem-se para o jardim que se desenvolve des-
de a parte da piscina até à área semi-íntima dos 
dormitórios. Pode-se percorrer toda lateral da 
residência.

Nesse caso o acesso de veículos se dá pela la-

teral direita, onde mais uma vez a garagem não 
só serve para acomodar os automóveis, mas 
também para palco de festas e comemorações. 
Alguns serviços da residência acontecem nesse 
pavimento: áreas e cômodos que não sejam do 
ambiente íntimo familiar e necessitam de mais 
privacidade, como o dormitório de hóspedes e 
o escritório. A escada elicoidal liga essas duas 
áreas de serviços, onde, na parte de cima, a la-
vanderia e a cozinha atendem esse pavimento. 

A cozinha organiza o espaço social e de es-
tar, é um elemento central articulador. Divide 
também a área íntima dos quartos e semi- ín-
tima, como a sala de estudos e de televisão. 
Os volumes internos delimitam os espaços e 
indicam percursos. A curva interna da parede 
central se contrapõe ao desenho simétrico da 
edifi cação.

33.Discurso de Joaquim Barretto em matéria publicada em 28 de outubro de 1983 no jornal Folha de São Paulo no caderno Ilustrada.
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Vista externa da residência- arquivo pessoal J. Barretto .Vista externa do acesso principal da residência- arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista externa do acesso principal da residência - foto do autor .Vista externa da área lateral da garagem no térreo da residência- arquivo 
pessoal J. Barretto 
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.Detalhe do volume da escada que acessa o piso inferior - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe do jardm frontal da residência - foto do autor

.Vista externa da fachada principal da residência - arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Vista externa da varanda pela área da piscina - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista interna da área da varanda da fachada principal - arquivo pessoal J. 
Barretto 

.Vista interna atual da área da varanda da fachada principal - foto do autor

.Vista interna atual da área da varanda da fachada principal - foto do autor .Detalhe da estrutura da varanda da fachada principal - foto do autor
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.Vista interna atual da área da varanda lateral - foto do autor .Vista interna atual da área da varanda lateral - foto do autor

.Vista interna da área da varanda lateral - arquivo pessoal J. Barretto

.detalhe do acesso da varanda frontal à varanda lateral - foto do autor
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe do acabamento de fechamento e do grande beiral da varanda lateral - foto do autor
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.Vista externa da área da garagem lateral lateral - foto do autor



23
8

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe do acesso de serviço do piso superior ao térreo - foto do 
autor

.Detalhe do acesso de serviço do piso superior ao térreo - foto do 
autor
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.Vista interna do escritório no pavimento térreo - foto do autor .Detalhe do acesso principal á sala de jantar/varanda lateral - foto do autor

.Detalhe do acesso social do piso superior ao térreo piso do escritório e gara-
gem - foto do autor

.Detalhe do lavabo social da sala de jantar - foto do autor
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe do acesso da sala de estar íntima à sala de jantar - foto do autor.Vista interna da área social íntima - foto do autor

.Vista interna da sala de jantar - foto do autor .Detalhe do acesso aos dormitórios - foto do autor

.Vista interna da sala de jantar para a varanda- 
foto do autor
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.Detalhe do acesso aos dormitórios - foto do autor

.Vista interna do dormitório de hospedes no pavimento térreo - foto do autor

.Vista interna da área da cozinha - foto do autor

.Vista externa da área de serviço de apoio à cozinha - foto do autor
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe do acesso aos dormitórios - foto do autor.Vista interna de um dos dormitórios - foto do autor

.Vista iexterna dos dormitórios - foto do autor

.Detalhe da iluminação natural dos dormitórios - foto do autor
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.Detalhe do box em pastilha do banheiro - foto do autor

.Detalhe do closet de comunicação entre os dormitórios - foto do autor

.Vista interna de um dos dormitórios - foto do autor.Detalhe da bancada do banheiro - foto do autor
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Planta do pavimento térreo - arquivo pessoal J. Barretto 

.Planta do pavimento superior - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Estudo anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

5.5.PLANO DIRETOR USINA SÃO LUIZ - 
PIRASSUNUNGA, 1977

. Imagem aérea Google Earth da implantação da usina

. Imagem aérea Google Earth da implantação da usina . Imagem aérea Google Earth da implantação da usina

. Imagem aérea Google Earth da implantação da usina
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O anteprojeto do Plano Diretor da Usina São 
Luiz – Pirassununga foi elaborado por força 
do contrato fi rmado em Piracicaba S.P. a 13 de 
junho de 1977 entre a M. Dedini Construtores 
S/A e a fi rma Segnini Barretto Arquitetos S/C.

A realização do anteprojeto faz parte da pro-
gramação da diretoria da Usina São Luiz, com 
o objetivo de dar bases para a transformação 
da Usina num núcleo agro-industrial criterio-
samente estudado, e de traçar diretrizes claras 
para seu crescimento futuro.

O conjunto dos trabalhos apresentados cor-
responde ao escopo e defi nições do contrato 
fi rmado, notadamente no que diz respeito à 
profundidade dos estudos, à metodologia ado-
tada e à sua adequação à realidade local em ter-
mos de possibilidades e limitações.

O anteprojeto foi conceituado como orga-
nização de atividades urbano-rurais, apoiadas 
numa estrutura física compatível.

Seu conteúdo inclui, basicamente:
- Análise da situação atual e das necessida-

des futuras, frente às perspectivas de cresci-
mento.

- Estudo do sítio em questão,em seus princi-
pais aspectos físicos.

- Defi nição de situações alternativas e estu-
dos realizados para concepção do aneprojeto 
propriamente dito.

- Detalhamento da solução alternativa esco-

lhida e conseqüente anteprojeto do Plano Di-
retor.

Descrição do Plano

-Sistema viário
-Zoneamento geral
-Áreas edifi cadas
-Edifi cação: residências
-Edifi cação: alojamento
-Edifi cação: ofi cina mecânica e elétrica, saca-

ria, almoxarifado, carpintaria.
-Edifi cação: escritório/refeitório, equipa-

mentos comunitários, laboratório.
-Diretrizes para projeto de drenagem
-Diretrizes para projeto de iluminação de 

iluminação de vias
-Diretrizes para projeto de paisagismo
-Índices gerais para apropriação de custos34

A importância do desenvolvimento do Pla-
no Diretor para a Usina São Luis pela equipe 
composta pelo arquiteto Joaquim Barretto, faz 
com que o olhar em diferentes escalas de proje-
to amadureça para propor outras intervenções 
em diferentes localidades. É o caso do concur-
so internacional ganho para desenvolver uma 
proposta para a criação de pólos geradores de 
cooperativas locais a produção de soja.

34.Memorial descritivo do projeto da Usina, arquivo pessoal J. Barretto.
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Estudo do pragrama e de áreas - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 
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.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo de implantação- arquivo pessoal J. Barretto 
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.Corte esquemático das edifi cações propostas - arquivo 
pessoal J. Barretto 

.Corte esquemático das edifi cações propostas - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe do estudo das residências dos trabalhadores permanentes- arquivo 
pessoal J. Barretto 

.Detalhe do estudo do alojamento dos trabalhadores tem-
porários- arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Detalhe do estudo das residências dos trabalhadores permanentes- arquivo pessoal J. Barretto 
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5.5.1.Fazenda de Soja – 1978 
África

Experiência nova, primeiro a nível do 
programa, conjuntos agrícolas para apro-
ximadamente 500 habitantes com o objeti-
vo de produzir semente de soja na procura 
da criação de pólos geradores de cooperati-
vas locais para produção de soja em larga 
escala; segundo a nível do local, Costa do 
Marfi m, África, população, cultura, geo-
grafi a, clima, etc., completamente diferen-
te; terceiro a nível da forma do trabalho, 
uma equipe pluridisciplinar trabalhando 
sob a coordenação de um economista.35

.Estudo de implantação da agrovila - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo de implantação da agrovila - arquivo pessoal J. Barretto 

35.Trecho extraído da dissertação de mestrado do arquiteto Francisco Segnini. ”Racionalismo, Arquitetura e Capitalismo”.Francisco Segnini 
Júnior_1985
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Estudo de implantação da agrovila - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo de implantação da agrovila - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Estudo de implantação da agrovila - arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

O cuidado com a pesquisa sobre a melhor 
implantação do edifício no terreno faz com que 
a escolha seja a melhor possível em relação à 
insolação dos ambientes. A dimensão ‘’casa’’, 
atribuída aos espaços generosos e integrados, 
com diferenças de níveis internos, enriquece a 
vida cotidiana nas alturas. O volume vertical é 
amenizado devido a um jogo de cheios e vazios 
das diferentes fachadas. As diferentes confi gu-
rações da planta- tipo ampliam a possibilidade 
de organização espacial, adequando-se a cada 
situação familiar.

“Imagine-se vivendo numa cidade do 
interior. Hábitos tradicionais, vida pacata, 
entre amigos. Familias grandes, onde pri-
mos e parentes próximos são importantes. 
E, ao mesmo tempo, a proximidade de uma 
grande metrópole, que transforma a vida 
da calma cidade.

Imagine-se em Piracicaba, 1980. As 
grandes mansões, com seus telhados, suas 
varandas, grandes quintais arborizados co-
meçam a desaparecer. O progresso também 
chegou lá e os prédios de apartamentos são 
cada vez mais numerosos. Surge uma ten-
dência irresistível de mudança. Lógico, um 
apartamento é sempre mais seguro, mais 
prático, mais moderno.

Partindo deste principio, a Dedini 

5.6.EDIFÍCIO APARTAMENTOS - PIRACICABA – 1979

.Imagem maquete edifi cicio - foto do autor
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Construtora resolveu encomendar este 
projeto aos arquitetos Francisco Segnini 
e Joaquim Barretto. É um edifício de apar-
tamentos moderno, sofi sticado, com todos 
os requintes exigidos pelo bom gosto, e o 
mais importante: reservado apenas para 12 
famílias privilegiadas.

Sua grande preocupação foi a de man-
ter algumas das características das grandes 
casas brasileiras. A originalidade do proje-
to consiste em propor apartamentos indidi-
dualizados e extremamente fl exíveis.

A distribuição dos espaços em três ní-
veis, separados apenas por um meio piso 
garante uma perfeita divisão de funções e 
oferece o máximo de privacidade, separan-
do dormitórios, as salas de estar e a parte 
de serviços. O projeto permite a escolha de 
7 soluções alternativas na distribuição da 
parte interna da casa, a fi m de poder adap-
tar o número de dormitórios às necessida-

des e gostos dos futuros moradores.
As salas de estar são prolongadas por 

um terraço ajardinado e por uma ampla 
varanda que permite a manutenção de há-
bitos caseiros ligados ao uso dos jardins.

Há espaço para churrasqueira, uma pe-
quena piscina e até para uma pista de dan-
ça.

A área de serviço oferece espaços para 
depósitos de mantimentos, armários, etc. 
a área comum do prédio é um verdadeiro 
clube.

Este empreendimento, ligado á criativi-
dade de Francisco Segnini e Joaquim Bar-
retto, traduz o dinamismo da empresa, no 
entendimento de uma cidade que cresce e 
precisa propor uma nova forma de vida e 
seus moradores.”36

.Estudo de implantação do edifício e partido arquitetônico adotado- arquivo pessoal J. Barretto 

36.Matéria publicada na revista Vogue anos 80, autor desconhecido.
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Desenho de implantação do edifício - arquivo pessoal J. Barretto 

.Desenhos de diferentes confi gurações dos dormitórios - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Desenhos de diferentes confi gurações dos dormitórios - arquivo pessoal J. Barretto 

.Planta do pavimento térreo do edifício - arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Planta da cobertura do edifício - arquivo pessoal J. Barretto 

.Planta do nível da garagem - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Imagem maquete edifi cicio - foto do autor
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Corte da garagem e área comum do edifício - arquivo pessoal J. Barretto 

.Detalhe de cortes esquemáticos do edifício - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Imagem maquete edifi cicio - foto do autor.Detalhe na maquete dos pavimentos do edifi cicio - foto do autor



26
6

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Elevação principal do edifício - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Elevação lateral do edifício - arquivo pessoal J. Barretto 



26
8
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RESTITUIR AO HOMEM O ESPA-
ÇO SUBTRAÍDO.

Uma das menções honrosas para o tra-
balho apresentado pelos arquitetos Carlos 
Bratke e Joaquim Barretto, de São Paulo, 
no qual participaram também os arquite-
tos François Guerin, Lídia Yamana, Jão 
Luiz Marques e José Carlos Olson.

Sua proposta tenciona criar, a longo 
prazo, um grande parque, livre das interfe-
rências viárias atuais, a partir da implan-
tação progressiva de elementos (pontes) 
justapostos pensados com dupla função. 
Inicialmente, para passagem de pedestres, 
e posteriormente, como canteiros elevados 
do jardim que se formaria no vale.

O plano visa restituir ao homem a má-
xima parcela do espaço que lhe foi subtra-
ída, criando, além de condições seguras 
de travessia a pé, espaços para descanso, 
passeio, para áreas verdes, para convívio, 
e também para a realização de eventos, ati-
vidades, encontros, sem desfi gurar profun-
damente a morfologia da área.

AS INTERVENÇÕES
Os arquitetos consideram um grande 

obstáculo existente hoje na área do vale 
o cruzamento da av. Anhangabaú com a 
av. São João. Esse problema seria resolvi-
do com a construção de um viaduto junto 

5.7.CONCURSO REFORMULAÇÃO DO VALE 
DO ANHANGABAÚ, 1981

à rua Carlos de Souza Nazareth, aprovei-
tando o desnível existente entre a av. Se-
nador Queiroz e esta rua. A execução de 
uma passagem em desnível, com duas pis-
tas, na própria av. Senador Queiroz, sob a 
av. Prestes Maia, desafogaria ainda mais 
as ligações norte-sul, melhorando as con-
dições de fl uidez da rótula. “Isto aliando a 
uma correta diversifi cação de vias de tráfe-
go, juntamente com uma nova posição das 
pistas expressas – ortogonalmente ao Via-
duto do Chá – garantiria o espaço almejado 
na proposta”, esclarece o arquiteto Carlos 
Bratke.

Este espaço seria distribuído nas late-
rais do vale e formaria uma “ilha” central 
diretora dos destinos de quem transita a 
pé pela região. Este eixo longitudinal, com 
início junto a praça da Bandeira – passa 
sob o viaduto Eusébio Stevaux, segue sob o 
viaduto do Chá, cruza a av. São João, con-
tinua sob o viaduto Santa Ifi gênia e segue 
por entre os tramos do viaduto projetado. 
O eixo constitui uma solução uma e contí-
nua, possuindo braços que o ligam aos pon-
tos de maior confl ito entre veículos e pe-
destres existentes hoje. Sua confi guração, 
variável em alturas e larguras, acompanha, 
aproximadamente, as alturas laterais junto 
à rua Formosa e a rua oposta. As larguras 
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da “ilha” resultam do desenho das pistas 
projetadas e dos calçadões laterais.

Na zona compreendida entre a praça da 
Bandeira e o Viaduto do Chá, os braços do 
eixo são constituídos por pontes para pe-
destres, cujas extremidades tocam os talu-
des das ruas Formosa e a oposta, saindo da 
estação Anhangabaú do metrô e junto ao 
edifício da antiga Light. Estas pontes fazem 
a ligação com as proximidades do edifício 
Banespa.37

37.Revista, A construção- São Paulo, n. 1755, 28/09/1981.



27
0

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Prancha da proposta urbanística do projeto - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Prancha da proposta de intervenção na área escolhida - arquivo pessoal J. Barretto 
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O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Prancha da perspectiva artistica da proposta - arquivo pessoal J. Barretto 



27
3

Júlio Barretto Gadelha



27
4

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

5.8.RESIDÊNCIA PRAIA DAS CIGARRAS 
YVES EUGENE JOSQUIN – 1981-1982

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência . Imagem aérea Google Earth da implantação da residência

. Imagem aérea Google Earth da implantação da residência
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Para Joaquim Barreto a proposta desta resi-
dência fi ca bem clara em seu texto explicativo 
na exposição de projetos do próprio arquiteto 
na sede do IAB-SP em 1983.

Esta casa é uma praça. O espaço envol-
vente ( muitas árvores e o mar) levaram a 
assumir o desenho dos volumes com a mes-
ma delicadeza das curvas das praias e do 
ondulado da natureza, tão presentes neste 
sítio. Existe a edifi cação, mas integrada ao 
entorno. A laje de cobertura, com terra e 
vegetação passeia pelo terreno, criando 
uma relação espacial do construído com a 
natureza. A grande abóbada em concreto 
marca fi rmemente a presença e processo 
cultural do Homem. É uma referência clara 
da reconstrução e reinterpretação de uma 
paisagem.38

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto

38.Texto explicativo da exposição de projetos do arquiteto Joaquim Barretto na sede do IAB-SP em 1983.
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.Estudo planta pavimento térreo anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo planta pavimento superior anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo planta pavimento superior anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto .Estudo planta pavimento térreo anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo corte anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo elevação anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo elevação anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto
.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete residência - arquivo pessoal J. Barretto
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.Projeto completo de prefeitura com cortes e elevações - arquivo pessoal J. Barretto 

.Projeto completo de prefeitura com plantas dos pavimentos - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Estudo planta pavimento térreo anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo planta pavimento superior anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 

.Estudo corte anteprojeto - arquivo pessoal J. Barretto 
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5.9.RESIDÊNCIA CASA DA FAZENDA GOIÁS 
–  WALDEMIR ALVES DA SILVA – 1983

.Perspectiva artística aérea da casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto
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O resgate da tradição brasileira rural, com 
um posicionamento moderno sobre as ques-
tões contemporâneas do morar. É com esse 
projeto no centro de nosso grande Brasil que 
o arquiteto propõe a conquista deste território.

A antiga casa de fazenda está sendo er-
guida e recriada. A história da arquitetura 
brasileira lá aparece. O terreiro do café, o 
jardim do padre, o hóspede fora da casa, as 
paredes brancas de alvenaria suportando o 
telhado de barro, surgem como depoimento 
do eterno de nossa arte-arquitetura.

A liberdade das circulações, o volume 
integrado, único, coeso, os fi ltros para o 
excesso de luz, consubstanciados nos terra-
ços, as aberturas e a caixilharia marcando 
um ritmo musical, são elementos que le-
vam à refl exão sobre a verdadeira essência 
de nossa arquitetura.

Repensar estes traços, já visceralmente 
incorporados, sugere caminhos para a bus-
ca da renovação do espaço a ser criado pelo 
arquiteto.39

As referências de Louis Kanh para o arqui-
teto Joaquim Barretto passam deste a noção de 
lugar, como elemento do projeto, como a con-
cepção de uma história que não podemos des-
cartar. 

“Ao entender o modernismo como uma 
disciplina, na qual devemos ter relações 
respostas ao entorno, coerência na escolha 
do sistema construtivo, respostas ao pro-
grama proposto e estruturas formais que 
apontem soluções para relacionar da me-
lhor forma essas variantes

A busca no passado de referenciais para 
compor um projeto arquitetônico constitui-
se em mais uma estratégia para responder 
ao problema que se tem pela frente. Kahn 
faz isso magistralmente em sua arquitetu-
ra, sem recorrer a mimeses, através da aná-
lise profunda dos precedentes e da posterior 
recomposição dos aspectos relevantes para 
um obra a ser desenvolvida.”40

39.Texto explicativo da exposição de projetos do arquiteto Joaquim Barretto na sede do IAB-SP em 1983.
40.As arquiteturas do tempo de Louis I. Kahn - Nicolás Sica Palermo.
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.Imagem maquete casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto

.Imagem maquete casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto

.Detalhe do arco de tijolo da entrada principal da casa de fazenda em fase de 
construção- arquivo pessoal J. Barretto

.Vista externa da casa de fazenda em fase de construção- arquivo pessoal J. 
Barretto

.Vista externa da varanda da casa de fazenda em fase de construção- arquivo 
pessoal J. Barretto
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.Imagem maquete casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto

.Vista interna da entrada principal da casa de fazenda em fase de construção- 
arquivo pessoal J. Barretto

.Corte longitudinal da casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto
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.Projeto executivo do pavmento térreo da casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Elevações da casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto 

.Corte executivo da casa de fazenda - arquivo pessoal J. Barretto 
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5.10.SEMINÁRIO DOS CAMILIANOS - 
SÃO PAULO – 1984

. Imagem aérea Google Earth da implantação da edifi cação
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humano implica o desejo de ser, de possuir 
e até de conquistar. A praça pode ser um 
lugar de isolamento ou de encontro, mas, 
é sempre um ponto de contato, visual ou 
tátil, com o natural ou construído e com o 
entorno. Para Kahn a idéia de “lugar” não 
é um fato físico representável por uma ima-
gem. Resulta de um programa que satisfaz 
as necessidades humanas em um local de-
terminado. Da união entre a idéia e a fi gu-
ração, entre as necessidades e a topografi a, 
resulta o espaço cujos contornos não são 
defi nidos de improviso, mas onde a organi-
zação se defi ne pela criteriosa justaposição 
dos elementos constituintes.

A arquitetura talvez não exista antes do 
momento em que um telhado seja posicio-
nado sobre quatro estacas. A arquitetura 
começa quando o homem decide onde loca-
lizar sua obra. Portanto, o conceito de lu-
gar nasce da combinação das necessidades 
humanas com um sítio. 

Para Kahn o “lugar” é o sítio aonde o 
homem realiza suas atividades e aonde se 
manifesta a essência humana. Todos os 
seus edifícios exprimem uma transição en-
tre a parte externa e interna, a passagem 
da zona pública para a zona semi-pública e 
para a zona privada. existe uma graduação 
sutil que vai do ruído ao silêncio, da luz 

O partido adotado dialoga com as edifi ca-
ções já construídas do complexo educacional 
ao lado. O revestimento cerâmico terra-cota é 
o elemento ponte desta conversa. O rítmo esta-
belecido pelos volumes laterais que são conse-
quência da disposição interna dos dormitórios 
e da sistematização da circulação perimetral 
interna, faz com que a disposição escalonada 
dos pavimentos seja a melhor opção. O emba-
samento frontal compõe a fachada principal 
hierarquizando os acessos. O elemento verti-
cal, que suporta o símbolo da devoção (o sino) 
defi ne o espaço aéreo como elemento do pro-
jeto.

Charles Marques, que foi coordenador do 
escritório JOAQUIM BARRETTO ARQUITE-
TOS ASSOCIADOS até seu falecimento, nos 
conta que em conversas entre os dois, Barretto 
fazia referência ao arquiteto Lois Kahn, em sua 
forma de entender e intervir no espaço. Para 
Barretto a importância de contextualizar a edi-
fi cação em seu entorno, seja contrapondo-se ou 
se afi rmando, cria um diálogo sobre a questão 
de lugar levantada por Kahn.

“A concepção de Louis Kahn sobre o 
homem guarda estreita relação com a idéia 
de “lugar”, que para ele tem um sentido 
muito particular. O termo “lugar”, de uso 
corrente, signifi ca presença. Referida ao ser 
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para a penumbra, do tumulto para a tran-
qüilidade. mas, antes de decidir pela solução 
formal de uma planta ou de uma cobertura, 
sua arquitetura demonstra a preocupação 
constante em criar lugares que suscitem o 
sentimento de uma vida conforme.”41

Neste projeto do Seminário fi ca evidente 
essa Idea em relação ao lugar existente e suas 
relações.

.Vista externa do colégio dos Camilianos uma referência - foto do autor

41.GIURGOLA, Romaldo. Louis I. Kahn. Barcelona: Gustavo Gili, 1982, p. 53. Louis Kahn e o sentido de ‘’Lugar’’. 
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.Croqui do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 

.Croqui do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Croqui do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Croqui do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Croqui do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 

.Vista da fachada principal do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Croqui do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 

.Planta pavimento térreo do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 



29
4

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Planta primeiro pavimento do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 

.Planta terceiro pavimento do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Planta segundo pavimento do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 

.Cortes do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Cortes do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 

.Elevações do projeto do Seminário - arquivo pessoal J. Barretto 
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.Detalhe das aberturas dos alojamentos - foto do autor 

.Vista posterior da edifi cação do Seminário - foto do autor .Vista lateral da edifi cação do Seminário - foto do autor 

.Detalhe da empena que dá suporte ao sino da edifi cação do Seminário - foto 
do autor 
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.Vista externa lateral da capela da edifi cação do Seminário 
- foto do autor 

.Vista interna da capela da edifi cação do Seminário - foto do autor .Detalhe frontal da empena que dá suporte ao sino da edifi cação do 
Seminário - foto do autor 

.Detalhe das aberturas para iluminação e ventilação lateral da edifi cação do 
Seminário - foto do autor 
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.Vista interna da capela da edifi cação do Seminário - foto do autor 

.Vista interna do refeitório da edifi cação do Seminário - foto do autor 

.Vista interna da circulação coberta dos alojamentos da edifi cação do 
Seminário - foto do autor 

.Vista do páteo interno da edifi cação do Seminário - foto do autor 
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.Detalhe da circulação coberta da edifi cação do Seminário - foto 
do autor 

.Detalhe da circulação vertical da edifi cação do Seminário - foto 
do autor 

.Detalhe da circulação coberta da edifi cação do Seminário - foto 
do autor 

.Detalhe da varanda coberta da edifi cação do Seminário - foto do 
autor 
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.Detalhe do caixilho de um dos dormitórios dos alojamentos da edifi cação do 
Seminário - foto do autor 

.Detalhe da fachada principal da edifi cação do Seminário - foto do autor 
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.Vista externa do terraço da edifi cação do Seminário - foto do autor 

.Vista externa lateral dos alojamentos da edifi cação do Seminário - foto do 
autor 
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.Detalhe externo lateral da capela da edifi cação do Seminário - foto do autor .Detalhe externo frontal da capela da edifi cação do Seminário - foto do autor 

.Detalhe externo lateral da capela da edifi cação do Seminário - foto do autor 

.Detalhe externo lateral dos alojamentos da edifi cação do Seminário - foto do 
autor 

.Vista externa da rua da fachada principal da edifi cação do Seminário - foto 
do autor 
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.Detalhe externo lateral do refeitório da edifi cação do Seminário - foto do 
autor 

.Detalhe externo lateral dos alojamentos da edifi cação do Seminário - foto do 
autor 

.Detalhe externo lateral dos alojamentos da edifi cação do Seminário - foto do 
autor 

.Detalhe externo lateral dos alojamentos da edifi cação do 
Seminário - foto do autor 
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.Detalhe externo da estrutura da edifi cação do Seminário - foto do 
autor 

.Detalhe externo da estrutura da edifi cação do Seminário - 
foto do autor 

.Detalhe externo da outra fachada lateral dos alojamentos da edifi ca-
ção do Seminário - foto do autor 

.Vista da empena da fachada principal da edifi cação do 
Seminário - foto do autor 
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.Vista externa das aberturas e caixilharia da área administrativa da edifi ca-
ção do Seminário - foto do autor 

.Vista externa das aberturas dos alojamentos da edifi cação do Seminário - 
foto do autor 
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.Detalhe da fachada principal da edifi cação do Seminário - foto do autor 
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CONCLUSÕES

A intenção deste trabalho foi acrescentar à 
história da arquitetura brasileira, no caso a ar-
quitetura produzida por um arquiteto paulista, 
mais elementos para o aprofundamento do es-
tudo e análise da arquitetura desenvolvida nas 
décadas de 60, 70 e 80 no Brasil, mais especifi -
camente em São Paulo.

Essa pesquisa propõe a possibilidade de ab-
ertura de novos olhares para um período mui-
tas vezes não muito estudado e carente de uma 
crítica mais contundente em relação ao que se 
projetava, se construía e se discutia naquela 
época. Propõe também evidenciar a importân-
cia de sistematizar arquivos que, em um futuro 
próximo, possam fazer parte de um inventário 
sobre a arquitetura, para se juntar a outros tra-
balhos e enriquecer o acervo do museu da ar-
quitetura da USP.

O material organizado nessa dissertação de 
mestrado sobre a produção do arquiteto Joa-
quim Barretto é um primeiro passo para que 
não nos esqueçamos que existiu um arquiteto 
que seguramente foi importante para a amplia-
ção e o aprofundamento da discussão sobre o 
fazer arquitetônico em nosso país, constituin-
do-se numa porta aberta para o desenvolvim-
ento de novos trabalhos.

A meta que me propus atingir inicialmente, 
acredito tenha sido alcançada. Continuar a de-
senvolver essa pesquisa com um aprofunda-
mento maior sobre vários outros projetos talvez 
possa possibilitar a produção de um livro para 
fechar o ciclo deste estudo, contribuindo para 
a expansão do pensamento e da produção do 
arquiteto. 

Gostaria de salientar a postura do arquite-
to sobre o que acredito que seja a proposta de 
minha narrativa, pois cada qual, dependendo 
do ponto de vista e da forma com que se anal-
isam os fatos, pode sugerir outras narrativas. 

Joaquim Barretto era um apaixonado pela sua 
profi ssão, onde muitas vezes a pessoa e o ar-
quiteto fundiam-se em uma só pessoa (essa 
separação, acredito que só exista em teoria! ). 
Uma mensagem de Barretinho para seus alu-
nos explicita de forma singela essa constatação:

“Força, coragem, beleza, amor...
  Arquitetura é um sonho...
  Um lindo sonho de amor...
  Que poderá ser uma linda realidade!”

Nas buscas por respostas, nesse trabalho o 
que encontrei foram as propostas e posturas. 

Em viagens, para coletar materiais como de-
senhos, fotos, depoimentos e conversas com 
colegas, colaboradores, clientes, ex-alunos e fa-
miliares o que se percebe como nota comum a 
todos é a admiração em relação ao arquiteto.

Barretto freqüentava todos os grupos. Era 
aberto às discussões, o que vem a se refl etir em 
sua obra, um ecletismo não aleatório ou super-
fi cial, mas consciente do valor a que se referia 
à proposta de intervenção. Apresentava a am-
plitude das possibilidades, não se detendo em 
cartilhas e dogmas do que deveria ser proposto 
por um arquiteto e, certamente bebeu da fonte 
do movimento moderno brasileiro, enrique-
cendo o repertório a ser discutido, analisado e 
criticado.

Acredito que com essa pesquisa muitos 
caminhos poderiam ter sido escolhidos. Es-
colhi um. Outros rumos são possíveis dentro 
desta colcha de retalhos que é a arquitetura 
brasileira, e, por isso mesmo, cheia de possibi-
lidades.
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Foram analisadas mais de 200 caixa-arquivos do arquivo pessoal do arquiteto Joaquim Barretto que 
se encontram em um depósito em sua própria residência no bairro do Pacaembu. Preservado com 
muita dedicação por sua esposa Maria Luisa, que disponibilizou acesso irrestrito a todos os docu-
mentos.

Segue abaixo o modelo de fi cha produzido para o levantamento das obras, que em alguns casos não 
se pode constatar os colaboradores, datas e localização, devido a falta de informações.

MODELOS - FICHAS
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.Depósito onde estão quardados os projetos do arquiteto Joaquim Barretto na 
residência do bairro do Pacaembu - foto do autor 

.Depósito onde estão quardados os projetos do arquiteto Joaquim Barretto na 
residência do bairro do Pacaembu - foto do autor 



31
4

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

.Bancada de trabalho para análise dos projetos do arquiteto Joaquim Barretto 
na residência no bairro do Pacaembu  - foto do autor 
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a)A abordagem para com os entrevistados terá como foco três pilares da 
vida do arquiteto pesquisado:

- Plano pessoal: entender o arquiteto como pessoa, suas ambições e frus-
trações, seus sonhos e seus medos.

- Plano profi ssional: como o arquiteto lida com as questões relacionadas 
à arquitetura,  questionamentos críticos sobre o fazer arquitetônico, inten-
ções projetuais e produção arquitetônica

- Plano acadêmico: como se relaciona com os alunos, sua visão do como 
ensinar e como aprender sobre arquitetura.

A intenção é ter uma imagem geral do  arquiteto,  vida e profi ssão, 
responsabilidades e emoção, de amor e razão, intuição e técnica, paixão e 
razão.

b)Depoimentos servirão para ampliar a visão sobre o arquiteto

Convidados para abarcar toda essa complexidade de pontos de vista.

-Charles Marques (coordenador escritório Barretto)
-Vera Luz ( arquiteta/ trabalhou no escritório )
-Ruth Verde Zein(arquiteta/critica e pesquisadora de arquitetura)
-José Tibiriçá (arquiteto/colaborador/amigo)
-Francisco Spadoni (arquiteto/professor)
-Francisco Segnini (arquiteto/ex-sócio)
-Maria Helena Barretto Gadelha (irmã)
-Almiro Aragão (arquiteto/amigo de turma)
-Carlos Bratke (arquiteto)
-Eunice Helena (arquiteta/pesquisadora Mackenzie)
-outros

ENTREVISTAS E DEPOIMENTOS
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Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por Ju-
lio Barretto Gadelha 

Entrevistado: Almiro Aragão Jr.
Data: Fevereiro 2010

 Julio Barretto: (00:00) Em 2008 entrei na 
pós da USP. E estou fazendo um trabalho so-
bre o Tim.

Almiro Aragão Jr.: Muito bom você fazer 
este trabalho.

Julio Barretto: Meu projeto de pesquisa, 
eu usei o mesmo titulo que ele usou no exa-
me de qualifi cação, ele faleceu em 85 e em 84 
ele estava fazenda esse exame sobre as obras 
dele... 

Aqui é o projeto de pesquisa que eu en-
trei, e aqui eu fi z um seminário e peguei al-
guns projetos dele... 

Almiro Aragão Jr.: A gente foi a Ribeirão 
Preto, que eles fi zeram uma exposição né? 
Dessas casas... acho que foi no IAB né? Onde 
foi esta exposição? Julio Barretto: Teve um 
ciclo de palestras em 82 e 83 na IAB e ai fi na-
lizou com uma exposição dos projetos dele... 

Almiro Aragão Jr.: (3:11) Eu morei no 
Rio, tinha um apartamento lá em 73,  mas eu 
não morava, eu fi cava la, em São Paulo e na 
fazenda, que eu estava tomando conta. Eu 
estava tomando conta da fazenda, tinha um 
escritório de arquitetura e um apartamento 
risos.Julio Barretto: Esta fazenda é a do Pa-
raná? 

Almiro Aragão Jr.: Isso, que o Joaquim 
conheceu. Quando eu voltei, em 82, para São 
Paulo e foi quando nós fomos para Ribeirão 
Preto para fazer as fotos...

Não perai, foi antes.. em 82 ele não esta-
va mais com o Chico né? Julio Barretto: Eu 
acho que assim ó, em 80, 81 ele ia entrar na 
Temasi continuou com o escritório dele, Jo-
aquim Barretto Arquitetos Associados, e a 
casa foi um dos últimos projetos em conjun-
to, e foi num momento da separação, aquela 
casa do Pacaembu, 

Almiro Aragão Jr.: Então eu fui antes 
com eles, pois eu fui com os dois para Ribei-
rão Preto...Julio Barretto: Vocês fi zeram cur-
sinho juntos 

Almiro Aragão Jr.: Isso ali na Tamanda-
ré.  Em 62 nós fi zemos, como é que chama-
va aquele cursinho ali? Era o melhor de São 
Paulo. Eu conheci o Joaquim Claudio lá.  E 
eles tinham um apartamento aqui na Cardeal 
Arco Verde e nós fi camos muito amigos nes-
sa época. A gente fi cou muito amigo porque 
a arquitetura eu demorei... eu fi z dois anos de 
cursinho para estudar medicina porque meu 
pai queria, ai dei uma pirada no ultimo ano 
de cursinho para medicina fui para Europa e 

de lá voltei querendo fazer arquitetura. 

Entrei no Anglo Latino e o Joaquim esta-
va lá. Ai acho que demorou uns dois anos... 

Julio Barretto: entre direito e farmácia
Almiro Aragão Jr.: então os dois tinham 

um histórico parecido... e praticamente a 
mesma idade, então a gente era um pouco 
mais velho que a turma do Anglo. E eu es-
tudava muito, já o Joaquim faltava muito, 
ele ia todo fi nal de semana para Araraquara, 
tinha uma época que ele frequentava o João 
Sebastião bar, ele fazia muito vida noturna 
essas coisas... 

Julio Barretto: João Sebastião Bar?
Almiro Aragão Jr.: Era do Paulo Cotrini, 

você nunca ouviu falar?Julio Barretto:  Não... 
Almiro Aragão Jr.: (6:30)Foi onde lança-

ram a bossa nova praticamente... Era uma 
parte importante da noite de São Paulo. Era 
um bar com musica e ele ia muito la, eu não 
ia... 

Varias festinhas, aqui no Pacaembu ti-
nha muitas festas. 

Eu estudava muito e ele era malandro 
né?. Ai no fi nal do ano, de 72 ele foi para Ara-
raquara para passar com a família. Acho que 
no dia 1 de janeiro ele veio aqui na minha 
casa. Foi uma época muito difícil para mim, 
porque meu irmão mais velho morreu no dia 
16 de dezembro... E ele apareceu, todo con-
tente e eu contei para ele.. isso em 71.

Ele praticamente morou aqui em casa e 
a gente estudava todo dia. Ele me deu uma 
força, tanto que eu o considero um irmão.

Amicíssimo... participou de todas as do-
res que tive, me emociono só de falar. 

(9:30)Ai voltando para o cursinho, a gen-
te estudou junto, prestamos o Mackenzie e 
a FAU, fomos até a ultima prova, e até uma 
coisa que aconteceu, se não me engano foi na 
época do carnaval, esse ultimo exame, era 
uma entrevista oral que a gente fazia, todos 
exames naquele ano da FAU eram eliminató-
rios, e nós passamos por todos sempre estu-
dando juntos,  e essa entrevista era depois do 
carnaval, e a gente estava um pouco cansado 
com tudo isso, então chamei ele para passear 
no Iate Clube, eu era sócio do clube, ai passa-
mos o dia lá e não volta um caminhão, estava 
começando a fazer a avenida Santo Amaro,  
que era uma estrada, então tinha uma parte 
asfaltada e outra desviava e ia pela João Ca-
choera,  e um caminhão bateu em mim. 

Então fi zemos o exame, e nos reprova-
mos. 

Se não me engano, tirei em 52 lugar e ele 
em 56, eu entrei e ele não. Eram 52 duas va-
gas, mas naquele ano tinha saído uma nova 
regra de que quem não tivesse reprovado em 
nenhum teste entraria na faculdade. E eles se 
reuniram numa turma e conseguiram entrar. 

Julio Barretto: Eu conversei com o Bratke 
e ele me falou sobre esta historia dos rema-
nescentes, e pelo que eu me lembre o Joa-
quim estava nessa turma ai..

Almiro Aragão Jr.: Ah sim, o Bratke era 
da nossa turma sim.  Mas eu achei gozado a 
gente ter entrado com pontuação muito pró-
xima, pois estudamos juntos o tempo todo. 

(15:52) Então se formaram 4 turmas, o 
Bratke era da minha turma e acho que o Jo-
aquim era da terceira turma. Então a gente 
tinha algumas aulas em comum, física, ma-
térias de construção, e atelier a gente tinha 
separada as turmas. Eram professores dife-
rentes inclusive.

Julio Barretto: O Joaquim chegou a co-
mentar alguma coisa tipo o porque da esco-
lha pela arquitetura? 

Almiro Aragão Jr.: Eu não me lembro, 
mas deve ter sido como eu né, que naquela 
época a gente conhecia muito pouco sobre 
arquitetura né... então não era uma coisa que 
a gente pensava em fazer.

Você veja dois anos fazendo cursinho 
para medicina para fazer arquitetura, que 
não tem nada a ver. Eu acho que o Joaquim 
também...Julio Barretto: Tinha aquelas pro-
fi ssões que... advocacia, engenharia...

Almiro Aragão Jr.: Exatamente, alguma 
coisa assim... 

(17:34) Então arquitetura realmente me 
deu o estalo na Europa, a primeira viagem 
que eu fi z para Europa abriu um horizonte.. 
eu comecei a ouvir falar em arquitetura... Eu 
nunca comentei isso com ele, mas acho que 
foi a mesma coisa... sabe.

A gente se identifi ca muito nisso tam-
bém. De ter fi cado perdido dois anos e (risos) 
e de repente fazer arquitetura. 

Foi no Anglo latino que eu aprendi tudo 
que eu me interessei aprendi mais que no co-
légio, tanto que no exame de física da FAU 
eu tirei 9. No colégio eu decorava tudo e era 
um péssimo aluno. 

Então a gente se interessou mesmo por 
aquilo, por tudo, pelo clima, as pessoas... 
Deve ser por isso né. Mas não me lembro 
dessa conversa especifi ca... 

Entramos na faculdade e foi uma mara-
vilha, foi uma época muito boa.Julio Barret-
to: Foi de 62 a 67?

Almiro Aragão Jr.: Isso nos formamos 
em 67. 

(19:24) A gente visitava muito casas de 
arquitetos,  me lembro, ele deve ter ainda, a 
gente ia para casa da Tomi Otake, e compra-
mos umas gravuras dela, bem antiga, é desta 
vez que fomos.  A minha estava guardada, 
acho que deu cupim e minha mãe jogou fora. 

Depois fomos visitar o Ruy Otake, tinha 
um projeto que a gente gostava muito,  per-
to da casa da mãe dele, não me lembro mais 



32
2

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

não era tão normal.. mulher com homem no 
acampamento, e o Serafi m era muito chato.

Nos pegamos uns professores que eram 
meio troféus no Mackenzie e combinamos 
numa das provas, entrara a classe toda, pe-
gar o papel, esperar um pouco e entregar em 
branco. Era uma turma muito unida. 

(36:03) Realmente era um pessoal que 
trabalhava unida mesmo. O Serafi m fi cou 
possesso e saiu. Outro que saiu também foi o 
Baiana, que fez o projeto do viaduto do chá, 
um desse arquitetos antigos de São Paulo. 

Então esse primeiro escritório que a gen-
te teve foi com a nossa turma, mas foi um 
monte de gente, era o atelier da Tereza Lazar, 
ta viva ainda...

Tinha uma sala de reunião.. Julio Barret-
to: Mas saiu algum produto deste projeto?

Almiro Aragão Jr.: Da minha parte não 
saiu nenhum era muita gente... Tinha o Gui-
lherme de Almeida, o Ivan, completamente 
doido, um pessoal de Campinas também... 
não me lembro o nome, mas o Joaquim tra-
balhou com ele, eles fi zeram aquele parque 
taquaral que ele fi zeram um barco, foi esse 
pessoal de Campinas que fez a caravela, e o 
Joaquim era muito amigo deles também.

A minha turma era outra e fazia muita 
coisa e o Joaquim esteve no meio.. acho que 
ele participou do grêmio na faculdade, a 
gente assistia muitos fi lmes na fi losofi a da 
USP, na Maria Antonia. 

A arquitetura, a gente tinha aula na sala 
do direito, da fi losofi a, porque os quatro an-
dares do Mackenzie só tinha sala de projeto. 
Então as outras aulas eram distribuídas...Ju-
lio Barretto: E essa relação com a FAU?

Almiro Aragão Jr.: Total, a gente lia mui-
tos livros na FAU. Até recentemente eu usa-
va a biblioteca da FAU tínhamos carteirinha 
e tudo mais.

Julio Barretto: E nessa época, porque foi 
bem nesse período de 64 assim, da ditadu-
ra.... ele fazia parte do contexto da ditadura...

Almiro Aragão Jr.: Ele era muito mais 
socializado, politizado que eu... Eu usava a 
faculdade para encontrar as pessoas...

Os primeiros shows de bossa foram da 
nossa turma, e o show começava as 9 horas 
e terminava as 5. Era incrível.... e o Joaquim 
participava de tudo isso, e politicamente a 
gente não comentava muito isso..

Eu era mais oba oba, boate, as viagens... 
mas ele chegou a comentar comigo que eles 
andaram até acolhendo alguém la no apar-
tamento, isso seu tio deve saber, eles já te 
falaram isso? 

Almiro Aragão Jr.: (44:11) é mas eu acho 
que eles andaram acolhendo e ele era bem 
politizado e andava com essa turminha cha-
mada de comunistas, parece que ta dando 
aula em Brasília, mas o Joaquim era mais o 

mas você deve ter visto já... Ele tinha um... 
era dele essa negocio do concreto que a gente 
gostava, e os vitros eram pintado de ocre, e 
não tinha vidro.

Depois fomos visitar a casa que ele fez 
para a mãe... 

Aqui em baixo tem um arquiteto, o Lu-
dovico Martino, aqui na esquina, tem as por-
tas da garagem em trelisças, aqui na curva 
mesmo.

(21:00)Depois conheci os donos mas eu 
me lembro perfeitamente que fui la ver com 
o Jaoquim.  E a do Milan, que foi importan-
tíssima, na rua Luiz de Godoy, eu te mostro. 
Estive la com o Joaquim Claudio também.

A gente visitava muitas casas, e essa do 
Milan eu tenho projeto, posso até te dar. Tem 
as iluminações zenitais que o Joaquim usa, 
essas janelas que eu usei também. Ele in-
fl uenciou muito a gente, o Milan, apesar de 
ele ter morrido muito novo né... 

Julio Barretto: ele morreu acho que com 
45 anos... né?

Almiro Aragão Jr.: Não sei te dizer, mas 
sei que foi muito jovem. Se bem que nossos 
professores eram todos jovens naquela épo-
ca. O Ruy Otake era bem jovem, ele deu aula 
para a gente, o Ubirajara Ribeiro, Uesley Du-
quili deu aula para gente...

Era muito boa nossa turma viu. Nossos 
professores eram os melhores arquitetos de 
São Paulo. 

Quem era da turma do Joaquim? Porque 
eu andava muito com a minha turma e o Joa-
quim andava muito com a gente também. A 
gente ia para essas cidadezinhas em volta de 
São Paulo. Itapecerica da Serra, Santana do 
Parnaíba, Carapicuíba que tinha uma festa 
de São João la. A gente rodava muito viu.

Julio Barretto: São Paulo não era tão den-
so.. eu vejo assim nos projetos, vários lotes... 
varias ruas sem nome, Morumbi e aqui tinha 
muito espaço para crescer... 

Almiro Aragão Jr.: Não era, Morumbi 
era um mato né, só tinha o estádio la... 

(23:40) Quando construíram o estádio 
que começaram a construir casas por ali.  
Embu também a gente ia... A gente viajava 
muito, eu tinha um Volkswagen e o Joaquim 
tinha um Gordini preto que era o Orlando 
Cesar que ele pegava.  São Roque a gente foi 
ver o sitio Santo Antonio, a casa do Padre Ig-
nácio também la para estes lados. 

Santos a gente ia muito, algumas aulas 
de projeto a gente pegava o papel manteiga 
e púnhamos o projeto sobre a mesa, reunia a 
turminha e ia para Itanhaém, para o Imbu, 
e fazíamos picnic. Olha a gente viajava bas-
tante.

Sem contar as idas para Araraquara. 
As pessoas falavam e a gente ia descobrir 

tudo isso, teve uma vez em Itanhaem, a cha-

pa era de Birigui, risos, e na volta, a noite, a 
Anchieta estava molhada e o Joaquim freou 
e eu fui em cima do Joaquim.

Ele era mais politizado do que eu... te-
atro ele freqüentava muito, da nossa turma 
também era o João Martines Correa, que era 
irmão do Zé Celso....

Ele dava muita festa la na Cardeal... até 
tenho um daqueles galões sangue de boi... 
guardado dessa época.

Ele vinha muito aqui em casa, eu nem 
estava aqui, e chegava ele já estava aqui to-
cando piano... sabe.

(30:00) Ele era de casa. 
Julio Barretto: E ele gostava mesmo de 

tocar piano?
Almiro Aragão Jr.: Gostava, gostava. Ele 

tocava muito bem piano, né? Tanto que ele 
fez aquele palco na casa dele, praticamente... 

Mas ele vinha muito aqui, tocava Cho-
pin, preciso ver com ela... na missa, preciso 
ver com a Male, ele tocava a marcha fúnebre. 
E ele gostava de tocar isso.. eu achava estra-
nho... e a gente gostava de ouvir... eu estudei 
mas nunca toquei como ele...Julio Barretto: 
Ele estudou desde pequeno, ai teve aque-
le negocio da escolha de uma profi ssão de 
verdade.. poderia ate encaminhar para uma 
profi ssão de musica... 

Almiro Aragão Jr.: E projeto? Primeiro 
projeto? O Joaquim também foi sócio daque-
le escritório da Maria Antonia? Que a gente 
abriu quando estávamos na faculdade ain-
da? Julio Barretto: Então, eu conversei um 
pouco com o Chico, e já comentaram isso, 
que ele tinha um escritoriozinho na Maria 
Antonia com os amigos...

Almiro Aragão Jr.: Eu achei o cartão, to 
passando ordem nas minhas coisas,  achei 
uma camiseta da turma, se você quiser pode 
ate fi car para você pois eu não tive fi lhos, não 
tenho para quem deixar...

A minha mãe guardou a camiseta da 
formatura, você sabe como foi a nossa for-
matura?

Julio Barretto: Eu estava procurando, 
porque eu vi que teve um cara que fez o con-
vite... 

Almiro Aragão Jr.: Eu tenho o convite, 
minha mãe guardou...Julio Barretto: Mas as-
sim ó eu gostaria emprestado para scannear, 
tirar foto tal... e eu devolvo..

Almiro Aragão Jr.: Não, mas eu não ligo.
(34:00)O que eu estava falando.. Ah o es-

critório da Maria Antonia, tinha muita gente 
la. A nossa turma era muito dinâmica, a gen-
te colocou varias pessoas para fora, o Serafi m 
Orlandes que dava topografi a, era pressão 
do Mackenzie, todo ano a gente tinha essa 
matéria, e todo ano a gente fazia um acampa-
mento de topografi a no Barro Branco, e era 
incomodo para a mulherada. Naquela época 
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meu jeito de ser, essa vida social mais inten-
sa...Julio Barretto: E a arquitetura fazia um 
vinculo assim..

Almiro Aragão Jr.: A gente visitava mui-
tos escritórios de arquitetura... Julio Barretto: 
Assim pontuando, quem que a gente pode 
falar sobre as infl uencias...

Almiro Aragão Jr.: Bom as nossas in-
fl uencias a gente pode falar do Milan.. você 
vai ver a casa do Milan, são os nossos proje-
tos... E essa do Ludovico Martino também é 
toda em abóboda, eu me lembro, o Joaquim 
fez uns projetos com abóboda né? E eu acho 
que por infl uencia do Ludovico... A gente 
viu a obra, ela nem estava pronta..

Mas esse projeto do escritório, la pro 
terceiro ano, 65, 66. Da minha parte não saiu 
nada...

Acho que foi antes, em 65 teve um con-
gresso de arquitetura em Salvador.. eu fui 
porque estava passando no pátio, a gente 
não saia dali. A gente matava aula e fi cava 
ali.

Então eu estava la e me chamaram pro 
congresso – Olha Almiro as 14h sai um avião 
para um congresso em salvador, você quer 
ir?

Eu fui para casa, peguei minhas malas e 
fui. Risos. Essa época era assim, muito dinâ-
mica.

A gente interagia com todo mundo, in-
clusive os professores que também estavam 
sempre ali pelo pátio da faculdade.

Julio Barretto: E o Artigas? 
Almiro Aragão Jr.: o Joaquim conviveu 

mais com ele depois que se formou, porque 
o Artigas dava aula na FAU.

Para nos um cara que foi importante foi o 
Corona, deu aula para a gente... é o Zuculo... 

Julio Barretto: De que?
Almiro Aragão Jr.: de estruturas... Eu me 

lembro que ele estava fazendo. O Masp, foi 
a primeira estrutura, ele foi nosso professor 
e foi uma descoberta, eu me lembro disso... 
de gostar da aula dele, apesar de ser muito 
técnica...

A aula de historia da arte também, a gen-
te gostava, do como ele chama? Ela da aula 
na pós... e faz uns artigos sobre São Paulo...

Artigas a gente foi ver na FAU quando 
estava construindo... o que mais a gente foi 
ver?... que eu me lembro do Paulo Mendes 
da Rocha...Julio Barretto: Ele tinha uns 10 
anos a mais que vocês?

Almiro Aragão Jr.: Sim, ele era bem mais 
velho, e não nos deu aula...

Julio Barretto:quinta-feira eu vou con-
versar com uma professora que é coordena-
dora da pós graduação la do Mackenzie... 
Eunice Helena eu acho...

Almiro Aragão Jr.: Não conheço... o Joa-
quim deu aula la também né.Julio Barretto: 

ras de aço e a gente tinha uns outros projetos 
juntos também...Julio Barretto: Como era o 
Joaquim assim? Na criação do projeto?

Almiro Aragão Jr.: Era ótimo para trocar, 
ele se dava muito bem nisso. Trocar idéia.. eu 
adorava viajar com o Joaquim Claudio, que 
além de ser muito gozado, eu ria o tempo 
todo, a gente trocava muito... realmente era 
muito amigo, não so o apoio todo que ele me 
deu, tinha essa troca nessas coisas que a gen-
te gostava, que era arte, pintura, escultura, 
arquitetura, antiguidade.. eu já mexia com 
antiguidade.

Agora eu to fazendo antiguidade, a gen-
te faz avaliação de casas com tudo que tem 
dentro.. 

Na casa da sua tia, não tem um banco de 
madeira na entrada? Aquele banco, ele com-
prou... Tinha um cara no Campo Limpo que 
vendia antiguidade, e ele comprou la.. 

E o Joaquim comprou esse móvel la ri-
sos..

Depois que a gente saiu da faculdade ele 
começou a trabalhar com o Chico né... e eu 
continuei muito amigo do Joaquim, era ami-
go do Chico também.

O primeiro trabalho profi ssional, foi o 
Iate Clube, de um pessoal conhecido meu... 
Nós fi zemos o projeto, que tem umas coisas 
de pedra assim...

Julio Barretto: Eu lembro deste material, 
que a apresentação é colorida tal..

Almiro Aragão Jr.: Então ta com ele? Que 
bom! 

Eu me lembro quando fui a suíça e vi 
aquele pavilhão do Lê Cobusier, fi quei mui-
to emocionado... E eu acho que a gente an-
dou falando sobre isso, e acho que o Joaquim 
andou falando também, que ele tinha lido o 
livro dele... ele foi uma pessoa importante 
também..

(1:01:29)A arquitetura do Joaquim é mui-
to orgânica... tem uma fazenda deles que é 
quase uma casa da revista não é?

Que tem um telhadao... Julio Barretto: 
Tem a maquete la na casa... em Goiás.

Almiro Aragão Jr.: é quase a casa do Ar-
tigas. E aberturas e luzes, que a gente mexia 
muito com isso, o Milan também fazia isso.. 
muito Corbusier.

Joga uma coisa para fora, de repente tem 
um vão...

Eu estava pensando aqui, nos tivemos 
aula com o Miguel Forte, não sei se o Joaquim 
também... que ele fez no Arizona, ele fez um 
estagio do Frank Loyd, e ele transmitia essa 
coisa [para a gente.. de muito detalhe.

Na época a gente fazia muito detalhe...
Eu me lembro que o Joaquim gostava 

muito do....como era o nome dele.. eu vou 
ver se eu acho esse projeto do Fasano que era 
um projeto incrível para a gente.. a coorde-

Então eles estão fazendo um trabalho, eu 
conversei com uma arquiteta que fez uns 
artigos sobre o Joaquim a Ruth Verde Zein, 
então quando saiu um projeto la em 83 ela 
que escreveu. E eles estão tentando resgatar 
a historia dos ex alunos... 

Julio Barretto: é?!
Almiro Aragão Jr.: Me contaram que 

ele foi convidado a sair..né... que ele era... 
ele tinha um contato muito grande com os 
alunos, ele tinha uma.... Era diferente dos 
outros arquitetos, o Joaquim... ele era muito 
interessado em tudo e participava de tudo 
né.. e parece que ele andou incomodando la 
no Mackenzie..

Quando ele deu aula já não era -  a nossa 
turma de professores era muito boa – o Zo-
toni, eram dois irmãos.. é que esse pessoal 
sumiu né...

O Joaquim acho que trabalhou no es-
critório do... como é que ele chamava? Ele 
trabalhava com um desses fi gurões, sabe a 
casa do Chico ali na... Aquela rua do Fleury, 
paralela a Paulista... Eu acho que é a Braga, 
acho que o Chico mora la numa cobertura, na 
frente dele tinha um escritório que eu tenho 
impressão que o Joaquim Claudio trabalhou 
com ele.. e o sócio dele.. não sei que la Pe-
reira, eu devo ter anotado em algum lugar...
Julio Barretto: Miguel Pereira?

Almiro Aragão Jr.: Não, ele era mais 
novo que o dono do escritório, a gente ia 
muito la. 

A gente ia em muitos escritórios.. eu fi z 
dois projetos durante a faculdade com o Jo-
aquim Claudio.. um era uma vila operaria 
que teve um concurso. Isso, nos fi zemos jun-
tos no terreno ali no Morumbi, que da pra 
marginal, teve um concurso e o nosso proje-
to -  depois a gente fi cou meio puto porque 
usaram quase que para forrar chão. E foi até 
no concurso que teve e quem ganhou foi o 
Bratke..  que fez umas estruturas de aço... 

Era projeto de ano, a gente reunia o gru-
po e fazia... e a gente fez umas casinhas pré 
fabricadas, ia fazer um curso na Europa...

E a gente fez umas casinhas parecia uma 
favela... será que ele não tem esse projeto..

A gente fez dois projetos de escola, um 
era nesse terreno e o outro era entre a Raposo 
Tavares e  a Coliseu de Azevedo, tinha uma 
pedreira e tinha uma lagoa...

Será que existe isso ali?? Ainda? Julio 
Barretto: Não sei...

Almiro Aragão Jr.: (55:16) Você subindo 
a Raposo Tavares logo depois de pinheiros, 
você subindo e no sinal tem a coliseu, ali 
tinha uma pedreira.. e ali era nosso projeto, 
de habitação popular, mas não teve sucesso 
nenhum.. 

Eu acho que ainda deve ter esse projeto, 
realmente era moderníssimo, umas estrutu-
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nadora la deve saber... 
Ali na sete de abril.. o Fasano atual, co-

meçou ali na Vieira de Carvalho, ai fi zeram 
esse projeto, depois foram para Paulista e de-
pois virou esse negocio chique...

A gente fez esse projeto do Iate Clube, 
que na verdade não deu certo, eles deram o 
cano e só usaram o ante projeto, e não fi ze-
ram o lançamento... 

Eu fui la com o Joaquim.. eram de An-
dradina.. eles eram os donos do cinema em 
Andradina.. o Joaquim Claudio foi comigo 
la... 

A gente fez o projeto do cemitério de 
Araraquara... acho que foi um concurso...

Depois fi zemos um na Bahia, do Fabio 
Rana, muito amigo do Joaquim, e fi zemos 
este projeto la no escritório dele... depois te 
dou o telefone dele..

Eu tenho ate uma copia ai.. mas deve es-
tar com o Joaquim, ou com o Chico...

Julio Barretto: E Brasília? Porque agora 
fez 50 anos.. era uma coisa que estava muito 
assim...

Almiro Aragão Jr.: Planejamento nosso 
era só Brasília... mas a gente não gostava 
muito dos projetos de Brasília..

Não sei se isso foi imposto para a gente... 
O Niemeyer esteve la no grêmio.. e foi uma 
coisa bem difícil, pois ele era considerado co-
munista...

Foi depois do golpe, da revolução.. então 
foi difícil levar ele la, eu não participava de 
nada disso, quem participava era o Joaquim.. 
né, ele particpava de tudo.

Ele era realmete... IAB ele trabalho, ele 
foi alguma coisa la né?

Julio Barretto: 82 e 83 ele foi diretor la...
É um pessoal que sumiu, gozado né...
Julio Barretto: De repente fi caram mais 

na área acadêmica..
Almiro Aragão Jr.: Os alunos não visi-

tam mais nada né... Julio Barretto: Ate tem 
mas era uma coisa mais usual...

Almiro Aragão Jr.: Antes qualquer pro-
blema a gente ia visitar.. devia ser ate chato... 
Para resolver dilemas nossos de nossos pro-
jetos a gente ia para escritórios...Julio Barret-
to: Acho que antes existia mais esse lance da 
troca, hoje é mais individualista..

Almiro Aragão Jr.: Verdade, naquele 
tempo tinha muito essa troca.. era lega isso. 
Mas depois que ele se formou eu ia muito no 
escritório, eu queria que ele trabalhasse co-
migo, mas ele já estava com o Chico.. 

Depois quando eu fui para o Rio, em 78, 
eu perdi quase todos contatos de São Paulo, 
fechei tudo por aqui, vendi titulo de clube, 
telefone, risos..

E voltei em 82.. fazia fotografi a, cerâmi-
ca, dei aulas no Rio..

Fiz um fi lme em super 8 sobre uma ce-

Ué não acho.. que estranho.
Bom eu achando eu tomo nota do ende-

reço... será que demoliram? Reformaram?
Agora ta usando demolir... eles destro-

em e fazem estilo Frances...risos.
Você esta na sua tia?
Julio Barretto: Isso..
Almiro Aragão Jr.: Vou te deixar la.
Ah é essa aqui a do Sergio.. é essa ai ó...
Que também é bem da época... ta ven-

do o ocre e azul que a gente usava em tudo 
quanto é..

Julio Barretto: Rua: Monte alegre.. 
Almiro Aragão Jr.: Eu passei por ai e 

nem vi, porque esta tão escuro...
Julio Barretto: Ali sai já na Cardoso? 

Aqui também?
Almiro Aragão Jr.: E  a casa do Ludovico 

também tem os arcos... que também foi im-
portante para a gente...

Julio Barretto: A arquitetura tinha uma 
forca assim, uma proposta de mudança..

Almiro Aragão Jr.: Estava tudo no in-
consciente... a gente tinha mais liberdade de 
projetar...

Julio Barretto: Acho que tinha clientes 
também que topavam fazer as coisas né? 
Compravam a briga...

Almiro Aragão Jr.: Agora as coisas estão 
muito certinhas...né..

Tua tia é aqui né? É o lugar do pessoal de 
são Paulo né...

Julio Barretto:  é aqui era se não era no 
Mackenzie era na FAU...Almiro Aragão Jr.: 
Na FAU sempre era meio assim, uma coisa 
meio perdida.. não sei se é um problema meu 
entre o Mackenzie e a FAU.

A parte técnica do Mackenzie era muito 
legal... então a gente aprendia a estruturar 
muito bem, então as coisas fi cavam bem es-
truturadas...

Julio Barretto: A FAU tinha essa coisa 
mais do questionamento tal... 

Almiro Aragão Jr.: Tanta que a gente 
usava mais a biblioteca da FAU que os pró-
prios alunos, a biblioteca do Mackenzie não 
era boa... 

O Joaquim era muito amigo também do 
Barão.. ele era neto do arquiteto da FAU. Do 
Ackiman. Eu vou ver se eu consigo falar com 
a Zelma..

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por Ju-
lio Barretto Gadelha

Entrevistado: Carlos Bratke
Data: Outubro 2009
 
Julio Barretto: Assim, esta conversa eu 

gostaria de ter com você, para você falar um 
pouco do que você lembra assim de alguma 

ramista... Então comecei a mexer com outras 
coisas né... e parei arquitetura..

(1:12:54) Quando eu voltei para São Pau-
lo, em 82, fui morar no apartamento que era 
da Maria Luiza, eles moravam num aparta-
mento perto da Brigadeiro...

Julio Barretto: perto do Jumbo eletro. Eu 
me lembro deste apartamento.. Tinha uma 
varanda de fora a fora.. 

Mas nessa fase, você conheceu o Joa-
quim amigo, e a trajetória profi ssional dele, 
quando ele se forma tem o escritório com o 
Chico... depois ele separa e tem o Joaquim 
Barretto arquitetos associados.. mas ai?

Almiro Aragão Jr.: Ai quando eu voltei 
ele já estava trabalhando sozinho né... Ai a 
gente voltou a sair, mas não deu muito tem-
po...

Foi uma época muito confusa minha, eu 
comecei a ir ao escritório dele em 84...

Eu acho que eu voltei em 83 para são 
Paulo, em 84 meu pai morreu.. e a primeira 
pessoa que bateu no quarto foi o Joaquim.. 
impressionante nos momentos mais difíceis 
ele estava ali.

Segunda parte (11:00)
Julio Barretto: Como é que chama a rua?
Professor João Arruda e Ministro Godoy
Almiro Aragão Jr.: Aqui ó, a João Arruda 

é essa aqui... tenho certeza que eu guardei...
Julio Barretto: Teu sobrenome é Almiro 

Teixeira de Aragão. E é da mesma, essa do 
Sergio Ferro é da mesma época? 

Almiro Aragão Jr.: Isso da mesma épo-
ca que ele fazia arquitetura né.. eu acho que 
mexeram um pouco e la de cima da para ver 
a casa do Artigas, o primeiro projeto dele, sei 
la o que..

Essa parte nova do Pacaembu é cheia de 
casas de arquitetos..

La perto da casa da Luiza, tinha a casa 
do Atassio Jurado, aquele que faz aqueles 
prédios, coloridos, com elementos vazados, 
sabe? Que esta super na moda? Sabe?

Julio Barretto: Ah sei...Era uma época de 
arquitetura sem muro né...

Almiro Aragão Jr.: Hoje já era, você a mi-
nha casa....

A casa do Artigas é por ali, não sei se vai 
dar para ver..

É com telhadinho assim com pedras, 
aquela entrada como a da minha casa...

Ué será que demoliram a casa? Ué... era 
por aqui a casa dele..

Julio Barretto: essa do Sergio é com as 
abóbodas?

Almiro Aragão Jr.:não não. De concre-
to com redomas e pranchas coloridas com 
umas... que mexem.. para fechar NE..
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situação do arquiteto, e uma coisa que fez 
assim eu entrar em contato com você... que 
eu lembro que eu li em um projeto que em 
77 teve o encontro estadual dos arquitetos 
em Campinas, IAB. Um grupo de arquitetos 
questionando os rumos da arquitetura mo-
derna brasileira intitulado os “não alinha-
dos”, e la estava o seu nome.

Carlos Bratke: Essa exposição de 1977 foi 
realmente muito importante na nossa vida, 
dos arquitetos da minha idade, minha turma 
e tal... Essa exposição confi gurou que existia 
mesmo um grupo forte dentro do IAB. 

(1:30) Havia um grupo  de arquitetos que 
defendia uma postura e que só aquela pos-
tura era valida e que isso acontece mesmo... 
Aconteceu no passado e acontece hoje... você 
forma um grupo de gente que pensa mais ou 
menos da mesma forma e que se torna, qua-
se que se promove uma reserva de mercado, 
mesmo que seja intelectual. 

Então o que aconteceu nessa exposição 
é que vários arquitetos... Essa exposição foi 
muito divulgada, nessa época a gente tava, 
não me lembro se o projeto já tava... a gen-
te estava começando a atuar. Inclusive esse 
projeto saiu do Instituto dos arquitetos era 
inicialmente um jornal “ O arquiteto” e de-
pois o Vicente que era, que é, cunhado do 
Paisane, vice presidente do Instituto, que 
chamou o Vicente que era jornalista para or-
ganizar esse jornalzinho. 

Esse jornalzinho fez muito sucesso, pois 
a gente não tinha revista de arquitetura ne-
nhuma, a popoli tinha fechado, e esse jornal 
era o único meio de comunicação em tem-
pos, inclusive, de ditadura, né. O jornalzinho 
foi indo muito bem ate que se tornou a Re-
vista Projeto. 

Ai é que aconteceu a coisa curiosa. Coin-
cidiu que iria haver essa  exposição em Cam-
pinas naquele Instituto Cultural la que o Fa-
bio Penteado projetou. E foi muito badalado, 
eu fui pra la fi quei num hotel, foi um buxixo, 
a gente era moço nessa época, em 77 a gente 
estava por volta dos 30 anos, e foi uma deci-
são muito grande porque você sentia nitida-
mente que havia um  grupo construído tal, 
que não deixava os outros entrarem. A tal 
escola Paulista que tem varias vertentes né...

(4:24) E dai houve a premiação. A pre-
miação então foi baseado naquilo. Foi uma 
premiação muito pão dura, vamos dizer as-
sim, premiarão o grande premio, dois três 
prêmios e acabou. Não ganharam menção 
honrosa, não ganharam nada. A gente era 
moleque, uma menção honrosa já tava bom 
né. E causou uma bruta de uma revolta. 

Tanto é que o Barretinho tinha feito o 
projeto dessa casa do Pacaembu e ele mu-
dou o projeto por causa disso. Ele começou 
a acha que aquele pessoal estava atrasado no 

do que se esta sendo feito, né. Muitas vezes 
sai muita porcaria em revista de arquitetura. 
Mas o editor dessas revistas, não necessaria-
mente ele é um critico de arquitetura, não é? 
Claro que a revista tem uma linha, claro que 
tem que ter um patamar de qualidade, mas a 
revista não decolava, porque os comprado-
res da revista eram só aqueles arquitetos do 
IAB, entendeu? E ele então solicitou a uma 
critica, não sei quem é, com uma analise, um 
levantamento, da arquitetura dos anos 70.  E 
ela então fez e apresentou a ele assim, alguns 
exemplos, o MASP da Lina Bardi, a casa do 
Paulo Mendes da Rocha, etc..  Ai ele disse - 
Mas isso daqui não é década de 70, isso aqui 
é de 60. Ela disse - Então mas da década de 
70 praticamente não se fez nada. 

Não é possível, eu moro no Campo Belo, 
eu passo ali na marginal e vejo que ali tem 
um arquiteto que faz um monte de coisa la 
que se chama Carlos Bratke. Não, não mas 
este não esta dentro do contexto... ai que ele 
percebeu que existia também essa coisa e que 
se ele não ampliasse o vocabulário, reperto-
rio dele, ele não venderia. 

(10:40) Ele percebeu que estava existindo 
essa reserva de mercado e apareceu no meu 
escritório foi la e me contou essa historia. E 
a partir dai é ele que organizou grupos de 
discussão para ver o que estava acontecendo. 
Era um outro tempo, Julio.

No tempo da ditadura, primeiro, você 
não tinha e-mail, revista, era uma outra rea-
lidade que hoje...

Segundo era época de ditadura, então 
você não estava ai com essa corda toda pra fi -
car pulando... Estavam prendendo músicos, 
cantores, proibindo, coisas que eu não enten-
do muito, eu não consigo entender a mensa-
gem subliminar numa musica do Chico Bu-
arque de Holanda que feriu tantos militares. 
Aquela do cálice la, por exemplo, eu não sei 
qual é a mensagem? O que que poderia cau-
sar? Uma revolução contra os militares? A 
gente não entendia as coisas. Nos vivíamos 
em um regime, em que não se sabia de nada. 

Esse tal do Arruda ai, botar dinheiro na 
meia, na cueca... Essas coisas não apareciam, 
a gente não sabia de nada. A imprensa cala-
da.. então, tinha isso.

Primeiro era uma outra época, onde os 
meios de comunicação eletrônicos, como os 
que temos hoje, não existiam... Não existia 
revista de arquitetura.. e o regime militar 
fervendo...

E vamos dizer, esse grupo de arquite-
tos com essa reserva de mercado. Então ele 
conversou comigo, e me pediu que eu sele-
cionasse alguns arquitetos. Ele conhecia tam-
bém o Tito. Então eu e o Tito selecionamos, 
não podia ser um grupo muito grande por-
que era um grupo de discussão... Então acho 

tempo,  que precisava mudar, que aqueles 
dogmas de arquitetura não eram necessa-
riamente validos. Ele achou que você deve-
ria extrair um pouco, né, o que era mesmo, 
na época uma tendência do vocabulário do 
local, né coisas da arquitetura regionalista, 
não era um regionalismo de busca de fontes 
folclóricas, nada disso, o que o  Barretinho 
fez, mudando o projeto da casa dele, trans-
formou a casa dele  numa casa.. as casa esta-
vam fi cando muito duras, muito sem graça, 
todas iguais né. 

Julio Barretto: Você acha que essa mu-
dança, também na trajetória do Barretinho 
foi um divisor de águas assim? Porque ele 
tinha uma linha de projetos e com a casa que 
ele..., 

Carlos Bratke: Foi, foi, foi, com a casa, 
quando ele viu essa premiação, viu que 
aquilo já tinha passado, que já estava muito 
batido né, ele resolveu selecionar elementos 
do bairro para fazer a casa. Ele começou a 
percorrer o Pacaembu, uma porta que ele 
gostava e não sei que.. e se inspirar nisso 
para fazer... a casa é muito bonita... e fazer 
a casa dele. 

(6:55) Mas o Barretinho, ele tinha ainda 
uma vinculação grande com Paulo Mendes 
da Rocha e tal, então quando houve essa dis-
cussão dos não alinhados o Barretinho não 
participou efetivamente. 

Tava porque foi.. nós não imagináva-
mos... Vou te contar a historia dos não ali-
nhados então...

(7:20) A coisa dos não alinhados foi a se-
guinte... 

Julio Barretto: Quem que eram assim 
os...

Carlos Bratke: Quem quisesse, enten-
deu? Era um grupo que apareceu, aquele 
grupo daquela caricatura, mas muita gente 
se identifi cou com a gente. 

Julio Barretto: Aquele grupo teu né? Que 
tem um desenho? Tem até um desenho do 
Barretinho...

Carlos Bratke: Sim, tem um desenho 
do Barretinho, mas tem uma caricatura da 
turma.  Era o Roberto Loebe, Vasco, Tito, o 
Tanga, o Navaretti, o Eduardo Longo, por-
que não foi um grupo que se formou espon-
taneamente. 

Foi assim, o Vicente Dizenba, viu que a 
revista dele não decolava. Que não era uma 
revista universal. Ela era uma revista dedi-
cada a aqueles arquitetos do IAB. E ele tinha 
um problema comercial pela frente a ser re-
solvido, não era um problema tão intelectual 
e começou então a se aculturar nessa coisa de 
publicações de arquitetura. Uma revista de 
arquitetura não tem que publicar o que é me-
lhor. Uma revista de arquitetura tem que pu-
blicar o que esta sendo feito, e sim o melhor 
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que foi meia dúzia de arquitetos...
(13:07) Então nos selecionamos, quem 

não estava fazendo aquele tipo de arquitetu-
ra brutalista etc etc.. mas que a gente consi-
derava bons. 

Julio Barretto: Isso a partir de 77?
Carlos Bratke: Isso a partir de 77. Ele es-

tava preparando uma peça sobre os 10 anos 
da revista projeto. Foi por isso que ele enco-
mendou essa pesquisa. 

E fomos discutindo, ai tinha uma reu-
nião na minha casa, uma na casa do Tito, na 
do Longo, no Pitanga que tem uma galeria 
de arte... para ver o que era...

E era o seguinte, a gente não se identi-
fi cava com aquele tipo de arquitetura. Esse 
pessoal tinha uma determinada clientela, a 
gente não tinha acesso, porque a gente era 
desconsiderado intelectualmente, então, o 
que aconteceu é que depois muito gente se 
identifi cou porque as coisas estavam para-
das, era uma forma de discutir de se encon-
trar, de trocar idéias. Era um pessoal que era 
mais jovem, com 35 anos.

Com 35 anos... Você tem quantos anos? 
Julio Barretto: 34.
Carlos Bratke: Você ainda ta penando 

muito na profi ssão né. Ta tentando pegar 
coisa, fazer, entrar na profi ssão. O arquiteto 
com 50 anos é jovem... porque essa experiên-
cia do dia a dia, o numero de obras, as obras 
que você fez que você errou, as que você 
acertou, é importante esse laudo cultural seu 
que você esta formando.. Então nós éramos 
um grupo de arquitetos emergentes, e não 
alinhados era um termo também político né. 
Era Cuba e outros países não alinhados com 
os EUA. 

Mas não era, ao contrario do que muita 
gente pensa, uma coisa contestatória, era as-
sim -  Nosso lugar ao sol!  Mais ou menos 
isso, e nisso foi juntando muita gente em tor-
no o Marcos Acaiaba vinha conversar com a 
gente, o Joaquim Barretto.

 (16:48) Ai nos passamos, esse grupo  de 
meia dúzia passou a ser 60. Íamos em festi-
nhas, ai começamos a dar festinhas, e se en-
contrar muito mesmo na casa do Barreto, a 
gente foi muito. Mais ou menos essa historia 
dos não alinhados ai, éramos sete, então fi ze-
mos exposições em galerias por ai...

Enfi m, me lembro que participamos de 
uma exposição que se chamava  Sete Posi-
ções, no Jardim Europa, numa galeria qual-
quer, com os projetos nossos, para mostra 
né... Tamo aqui,  não sai na revista, não sair 
em lugar nenhum então vamos começar a ex-
por nos mesmos. 

(18:41) Essa é a historia, que eu acho 
muito bonita, muito romântica. Não foi um 
movimento contestatório. Nessa época tam-
bém, o que estava acontecendo era que o 

participaram de um concurso juntos la do 
Vale do Anhangabaú? Quem que partici-
pou? Era o Barretto? 

Carlos Bratke: (24:10) Sim sim, era eu 
Barretinho, um cunhado meu, Luiz de Cas-
tro...

Sabe porque nos fi zemos isso? A gente 
estava com uma outra idéia, parecida com 
essa que foi executada, seria meio que ater-
rar, fazer uns túneis, e tal, não é bem aquilo, 
mas seria isso... dar continuidade a praça.

Mas eu tinha um projetista hidráulico 
elétrico italiano que passou no meu escritó-
rio.... e ai o que vocês estão fazendo...

Estamos fazendo isso..e tal... e ele, mas 
você vai esconder os carros? Puxa a coisa 
mais bonita quando eu vim da Itália com a 
minha mulher e vimos aquela multidão de 
carros passando...(isso ele estava falando em 
1940, 30...) aquela modernidade, a gente que 
veio da Europa... e você vai me esconder os 
carros?

Mudamos de idéia na hora! Não é legal... 
vamos deixar  os carros aparecerem.. a idéia 
foi essa.

Deixar fl uir o transito, mexer mais com 
paisagismo e tal. Você vê aquela resolução 
que fi zeram la possibilitou criar retornos, 
mas ela impediu a ligação com a São João, 
né? Então a avenida São João, depois disso... 

Julio Barretto: Morreu...
Carlos Bratke: Isso, morreu... Não tem 

carro... A gente precisa de muita sensibilida-
de para este negocio de transito sabe... 

Essa rua aqui, Barão de Itapetininga, era 
uma rua chiquerrima. Virou um lixo. O cal-
çadão da Vila Florinda em Buenos Aires, foi 
o primeiro calçadão, hoje virou um lixo.  É 
uma solução que funciona. La funcionou al-
guns anos mas depois virou um lixo.

Vamos eliminar as marginais e fazer um 
grande parque... quem vai freqüentar esse 
parque pô? 

Julio Barretto: Tem que saber distinguir 
né...

Carlos Bratke: é uma questão de sensibi-
lidade, tem que equilibrar as coisas.

Julio Barretto: é porque as vezes escon-
der o problema não vai adiantar né? 

Carlos Bratke: Muito bem, que mais?
Julio Barretto: E vocês chegaram a fazer 

algum projeto em parceria? 
Carlos Bratke: (31:08) Eu comecei a fazer 

alguns projetos de parceria com o Barretinho 
e muito provavelmente nos tornaríamos só-
cios, porque eu fi quei muito amigo dele. Eu 
fi quei muito amigo do Barrretinho, e a gente 
tinha assim, comungava com muitas idéias. 

Carlos Bratke: (32:29) Eu fi quei muito 
amigo do Barretinho, quando ele separou a 
fi rma do Segnini, eu me separei da minha 
mulher, isso la por 80. Ai ele dava muitas 

esgotamento, vamos dizer, do international 
stile, que estava acontecendo no mundo in-
teiro, nessa época, tinha o pós modernismo.

Agora o pós modernismo aconteceu 
nos EUA, um movimento essencialmente 
americano. Os americanos começaram a fi -
car descontes com os arquitetos americanos 
intelectuais, com a invasão européia. Então, 
o que houve foi o seguinte, um pais tinha o 
Frank Loyd, Charles Rimes, muitos outros, 
de repente negava tudo isso, as suas origens  
e passava a adotar a arquitetura da Bauhaus, 
a coisa do Mis van der Roh, a coisa do Gro-
pius, o Mis ainda era um bom arquiteto, mas 
o Gropius não era, podia ate ser um grande 
pensador, mas fez coisas horríveis nos EUA. 
E acolheram os EUA como coisa de herói. 

(20:15) Ai sim, os arquitetos americanos 
começaram esse movimento contestatório, 
que era o pós modernismo, e que não tinha 
muito bem uma defi nição. Então tinha dois 
grupos, o grupo dos brancos... Sabe essa his-
toria?

Tinha o grupo dos brancos e o grupo dos 
cinzas. O grupo dos brancos acabou vingan-
do e ta ai ate hoje, é o Van Guele, o Richard 
Male, morreu um agora, o Charles Gatemay, 
Peter Iceman, que propunham uma revisão 
do modernismo, e um dos cinzas que era o 
Ventura, Charles Bove, que enveredou por 
um campo muito ruim, que foi tentar mistu-
rar aquela coisa, procurar a origem no celeiro 
americano, misturado com aquelas casinhas 
georgianas, aquele estilo paladiano, porque 
os colonos americanos que eram muito ricos, 
mandaram os fi lhos la pra Itália para estudar 
arquitetura. O próprio Thomaz Jeferson, era 
arquiteto, e estudou na Itália, com o Paladio. 
Não com o Paladio diretamente mas foram la 
estudar arquitetura. Foram eles que levaram 
para os EUA a arquitetura Paladiana, que é 
aquela Georgiana, arquitetura da Carolina 
do Sul, enfi m dos estados que eram ricos na-
quela época né. 

(22:17) E tentaram então fazer uma sim-
biose com celeiro, com a coisa que sai da 
terra, com misturas européias antigas, com 
modernismo... então deu uma salsichaiada 
desgraçada, até caiu no ridículo. E não deu 
certo, mas o grupo dos brancos deu! Foi uma 
abertura né.

Mas por exemplo aqui em São Paulo 
existia apenas 1 papa da arquitetura, um só! 
E seus discípulos né? E existiam mais arqui-
tetos aqui né?

E foi isso. Foi mesmo a busca por um lu-
gar ao sol. E disso saíram muitas vertentes, 
saiu também muita coisa que depois caiu 
no esquecimento, tinha coisa muito boa, as 
coisas do Barretto, por exemplo, eram muito 
boas. 

Julio Barretto: Eu estava vendo, vocês 
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reuniões na casa dele e eu ia, e comecei a in-
dicar o Barretinho pra interiores, então eu fi z 
uma casa em Piracicaba, para os Ometto, e ti-
nha que fazer os interiores, e ele fi cou muito 
amigo do dono da casa, ele era uma pessoa 
muito especial.

Depois eu estava projetando para Rossi 
residencial, e eu indiquei o Joaquim Barret-
to...

Julio Barretto: Tinha um escritório? 
Carlos Bratke: O escritório da própria 

empresa ele fez, ele fez hall de prédios tal, 
nem eram projetos meus e eu estava come-
çando a fazer algumas coisas com o Joaquim, 
mas ai ele morreu... 85 né?

Julio Barretto: Isso, em janeiro de 85. 
Carlos Bratke: Nessa época eu estava 

num momento, assim, tinha me separado 
da minha mulher, e não queria me associar 
a ninguém enfi m...

Julio Barretto: Depois dessa sociedade 
com o Segnini ele abriu um leque assim de 
parcerias...

Carlos Bratke: é uma coisa que eu sinto 
muito sabe, pois muito provavelmente nos 
iríamos formar sim uma parceria... 

Eu estava começando a me sentir assim, 
sem alguém para discutir, e estava me sen-
tindo muito isolado porque meu escritório 
era muito distante.

Eu tive um sócio que  acabou morrendo.
Mas foi isso, ele foi meu colega de turma, 

se formou comigo no Mackenzie. Eu acho 
que ele foi excedente.

Foi o seguinte. Nos só tínhamos duas 
universidades de arquitetura em são Paulo, 
a FAU com 30 alunos e a Mackenzie com 
60, né. Todo mundo fazia exame nas duas, 
e quem passava na FAU, se passasse no Ma-
ckenzie ia desistindo da Mackenzie e passan-
do pra FAU. Então você fi cava numa fi la de 
espera...

Eu fi quei no numero 62... e o Barretto 
também era excedente... 

Ai já começou assim, você pensa que ti-
nha 40. Tinha um grupo no Mackenzie que 
queria aumentar o numero para 100. Eu sem-
pre to metido num grupo desalinhado. O ou-
tro grupo era contra, e foi uma baita discus-
são. Aumenta não aumenta, tinha reunião na 
casa dos excedentes com os professores.

Julio Barretto: E como era essa relação 
do pessoal do Mackenzie com o pessoal da 
FAU? 

Carlos Bratke: era normal. O Mackenzie 
não tinha uma biblioteca boa, então a gente 
freqüentava a biblioteca da FAU, tinha carte-
rinha até da FAU.

E era o seguinte cursinho, so tinha o la-
tino e outros alternativos, então todo mundo 
já se conhecia do anglo latino, ai na faculda-
de era a mesma turma, a turma que entrava 

que eu estou fazendo algumas entrevistas, 
eu quero saber o ponto de vista das pessoas 
que estavam ali né. No cotidiano, porque a 
gente tem uma visão um pouco romântica, 
de que antes era melhor do que hoje... 

Carlos Bratke: Nessa época de revolução, 
tudo se transformava numa ditaturasinha. 
Então por exemplo, não era esquerda, mas 
tudo era muito radical. Ou você era do siste-
ma, ou era contra.

Era uma situação muito dura. Eu não 
sou comunista nem de direita, eu não quero 
saber de política eu sou um arquiteto.

Ou você era politicamente correto de es-
querda ou você era um vendido pro sistema 
ou você era um alienado. Eu era alienado  
praticamente, não interessava isso pra gente. 

Você é jovem, você quer mais é fazer coi-
sas, você não quer discutir política.

(45:43)Eu vejo assim, a arquitetura mo-
derna como um processo que ainda esta em 
andamento. Houve varias tentativas de se 
criar escolas e tal mas faz parte. 

Hoje é ridículo falar assim, eu sou pós 
moderno, ou eu fui pós moderno. Caiu tanto 
no ridículo. E hoje a discussão é de que não 
estamos mas na época moderna, estamos na 
época contemporânea. Eu to pegando isso 
das artes plásticas, e na verdade você esta 
num processo de modernismo pois não se 
esgotaram a necessidade que você tem de 
trabalhar com novos sistemas estruturais 
que foram inventados a partir do inicio do 
séc. 20., com concreto armado, com estrutu-
ras metálicas mais bem estudadas.

Aquele prédio, maior do mundo em 
Taiwan, horrível, mas só foi possível devido 
ao concreto armado, mas o uso de estrutura 
metálica, então essa tecnologia é inerente ao 
desenvolvimento da arquitetura que apesar 
da gente ter esse lado artístico, a gente preci-
sa desse lado tecnológico, senão a gente volta 
ao tempo das cavernas.

Não existe mais, como existia, uma ar-
quitetura defi nida. E eu me encaixo muito 
dessa coisa da especulação, eu não faço ques-
tão de ter uma linha, e o Barretinho também 
não. 

Julio Barretto: Você acha que o Barreti-
nho, fazendo uma futurologia. Você acha 
que qual seria a descoberta...

Carlos Bratke: Eu acho que ele estaria 
nessa da especulação, eu acho que esse gru-
po de pessoas era justamente contra essa ra-
dicalização da arquitetura. E de você buscar 
coisas que...

Julio Barretto: Você vê aqui, o projeto 
dos Camilianos.. você conhece

Carlos Bratke: Esse não conheci mas 
você vê aqui é bem Luis Kahn.

Apareceu o Luiz Kahn, e impressionou 
muito pois ele apareceu velho né, ele teve 

conhecia um monte de gente da FAU. O Se-
gnini era da FAU né? Ele estava sempre no 
Mackenzie.

(39:17) E o pessoal da FAU vinha muito 
no Mackenzie porque o Mackenzie era muito 
mais engraçado que a FAU. A FAU era uma 
escola de arquitetura, o Mackenzie era uma 
universidade, cheia de mulher bonita, aquele 
negocio, barzinho no Mackenzie tal, era mais 
divertido né. E a gente freqüentava a FAU 
por causa da biblioteca e também algumas 
palestras interessantes, que tinha la com os 
professores... 

Então tinha um entrosamento muito 
grande. 

O importante da universidade é o con-
vívio. E o campus do Mackenzie tinha isso, 
vários cursos, essa multidisciplinaridade.  
Você cruza no campus com um engenheiro 
que no futuro pode trabalhar com você, ou 
um advogado, que no futuro você faz a casa 
do cara. Cria um grupo né. E também ajuda 
na tua formação geral né. 

Então eu acho que o projeto geral da 
Universidade de São Paulo é muito furado.

Julio Barretto: Uma fazendona...
Carlos Bratke: é uma fazendona.
Meu pai é arquiteto, e ele foi chamado 

para fazer o Core da universidade. Ia fazer 
um grêmio, cinemas, teatro, ou seja ia fazer 
um local para reunir as pessoas. Nisso eu es-
tava trabalhando com meu pai, deve ter sido, 
68, 67 por ai... Estávamos no regime do Costa 
e Silva. 

O Costa e Silva tinha um ministro da 
justiça que era o Gama e Silva que era um 
terror. Ele mandou demolir...

É eles tinham muito medo de levantes 
estudantis, e tinha aquela unidade de habita-
ção. A CRUSP, conjunto residencial, são vá-
rios prédios Eduardo Luis de Melo. O Gama 
e Silva mandou demolir, porque aqui come-
çou a haver os comunistas, então ele mandou 
demolir. Montou um guindaste com aquelas 
bolas e mandou derrubar, derrubaram dois 
três prédios.

(42:34) Então o pessoal se juntou e nes-
sa época, era época dos Beatles, do Yellow 
Submarine, e o guindaste era amarelão – O 
yellow submarine. E meu pai estava fazendo 
esses conjuntos e quando foi submetido ao 
conselho la da USP, foi bombardeado ime-
diatamente. 

Não senhor, aqui eu quero fazer uma 
avenida, para escoamento e tropas, tiveram 
que entrar com exercito, era um negocio ter-
rível.  

Hoje eu vejo muito melhor isso. De lon-
ge. Mas foi uma barra pesada viu.

Julio Barretto: E como você vê hoje os 
caminhos da arquitetura? Porque  quando 
a gente começa a estudar, por isso também 



32
8

O Exercício da Criação - Joaquim Barretto 

sucesso com 60 anos e ele era um professor 
de Yale que propunha alguma coisa de você 
buscar, não impor uma arquitetura sobre os 
indianos, mas voce se amalgamar a aquela 
cultura. E era um outro pensamento. 

Um era um organicista que dizia que as 
coisas iam brotar da natureza Frank e o outro 
não, que a arquitetura era imposta contra a 
natureza, e que a arquitetura era uma agres-
são a natureza. 

(50:45) Então era uma terceira linha de 
pensamento. 

Julio Barretto: O Joaquim fez parte do 
IAB de 82 a 84. Diretor cultural. Eu acho que 
também assim, o IAB, começou a entender 
um pouco este outro lado, vamos dizer, essa 
terceira via assim para o jovem fazer parte 
ou... 

Carlos Bratke: (52:07) Eu acho que assim, 
ele me convidou. A primeira exposição que 
eu fi z foi ele que me convidou. Com debate 
e tal.

Essa coisa de não alinhados e tal des-
pertou um interesse enorme a IAB lotava 
de gente para ver, tinha uns caras novos. A 
arquitetura moderna foi fi cando velha isso é 
que é verdade. Cansou. Porque a gente leva 
muito a serio a arquitetura, como se fosse 
uma coisa religiosa. E na verdade a arquite-
tura tem que ser feita com prazer, não com 
dogmas.

Essa radicalização levou muito a valo-
rização do oposto, que é o neoclássico, que 
esta ai até hoje.  Então como aquilo, você não 
conseguia convencer, você morava numa 
caixa de concreto, onde as paredes do ba-
nheiro não chegavam ate o teto, você ouvia o 
cara fazer as necessidades e o que que tinha 
em oposição a isso.

Tinha o neoclássico. Quem fazia isso? 
Era o Adolfo de Meimberg que fi nanciava a 
TFP que era um núcleo de direita. Quem não 
se encaixava?

Era muito perigoso, e eu acho que isso 
era muito perigoso.  Você atrelava a profi s-
são a política.

Então eu acho que o tempo que a gente 
esta vivendo hoje,  é um tempo de não radi-
calização, é um tempo de uma época muito 
legal que você não necessita necessariamen-
te ter uma coerência nas coisas que você faz. 
Você não tem uma coisa estabelecida, um pa-
râmetro do que é bom e o que é ruim...

Julio Barretto: Mas tem uma relação de 
conversa com o cliente, aceitar 

Carlos Bratke: é claro que muita gente 
não gosta. Muita gente não faz coisa comi-
go porque me acha radical... Mas isso é uma 
questão assim de... Isso é muito complicado. 

A própria vida vai te levando assim.. 
Um arquiteto começa, fazendo como o Bar-
retinho, ai a carreira do Barretinho, fazendo 

Eu to pra montar um curso de maquete. Tem 
uma copiadora que se transformou numa 
produtora de cursos então você vai pinçan-
do. 

Eu não posso me esquecer de uma coi-
sa, que me veio a memória assim. O seu pai 
gostava muito de fotografi a né? Ele andava 
sempre com uma maquina, eu me lembro 
dele com aquela maquina a tira colo sempre. 

Julio Barreto: Agora ele esta fazendo um 
trabalho. Tinha umas pinturas,  que eram fo-
tografuras, e agora ele vai fazer 75 anos, em 
outubro, então ele retomou alguns trabalhos, 
ta fazendo impressão em PVC, e qualquer 
dia desses ele vai fazer uma exposição, ai eu 
mando...

Charles Pereira Marques: é você nasceu 
quando?

Julio Barreto: 75
Charles Pereira Marques: Pois é, é jus-

tamente neste período... Eu me lembro de 
você no colo da Dona Ema. Vocês moravam 
embaixo do escritório. Em cima tinha um se-
nhor e no primeiro pavimento era o escritó-
rio do Paulo Bastos. Do lado, 833. O 835, que 
era um prediozinho geminado no terceiro 
andar, era o escritório do Barretinho. Ai aci-
ma do Paulo Bastos morava o Sid, com a es-
posa, também muito amigos do Barretinho.

Julio Barreto: La na Cardeal. Já começou 
o escritório la? 

Charles Pereira Marques: Ali eu conheci 
o Barretto. 

Julio Barreto: Você então trabalhava com 
o Paulo Bastos?

Charles Pereira Marques: Sim, trabalhei 
5 anos com o Paulo. E foi ali que eu conheci o 
Barreto e o Chico.  E conheci um rapaz tam-
bém que até seria importante bater um papo 
com ele, Amilton Caprio, um rapaz aqui de 
Monte Alto, que trabalhou muito tempo com 
eles na Cardeal. Foi o braço direito deles.  
Ai eu conheci eles, porque ali era uma coisa 
muito familiada. O Amilton vinha pedir uma 
orientação ou um equipamento emprestado, 
o Barretinho vinha consultar o Paulo Bastos. 

Julio Barreto: Mas era la assim? Ou.. era 
a época que permitia assim essa troca 

Charles Pereira Marques: Quando eu me 
lembro do, e conto isso com uma certa fre-
qüência, o egoísmo não prevalecia. 

Julio Barreto: Tinha vaidade, mas... 
num...

Charles Pereira Marques: Tinha, tinha, 
mas você socializava um pouco o saber. Essa 
sociabilidade era um pouco maior. Então por 
exemplo, você me perguntava do Bratke, ou 
do Tibiriçá, acabou que eu esqueci o Tacipo-
re, que 

(05:00)Existia uma, um relacionamento 
muito próximo entre eles. O Bratcke chama-
va o Barretto pra fazer a arquitetura de in-

casa... algumas casas em Ribeirão Preto, a 
igreja da cruz torta, mas você começa fazen-
do pequenas obras, uma igreja, já é uma obra 
enorme. 

Que cliente você tem? Um cara que quer 
pagar menos e quer um arquiteto mais novo, 
que vai cobrar menos e escutar mais... 

Então o que vai acontecendo com a gente 
é que você vai pegando os escritórios e come-
çaram todos fazendo residências coisas pe-
quenas, barzinho, não sei que.. Para depois 
ir pegando prédios.

Você começa a ir para áreas de especia-
lizações maiores, você começa a formar uma 
experiência muito grande.

O arquiteto na verdade não entende 
nada. Mas é capaz de aprender e trabalhar 
com varias especialidades. Então é isso a 
própria vida vai te levando para outros ca-
minhos que você nem escolheu.  Eu gostava 
de fazer casas. 

Mas uma pena o que aconteceu com o 
Barretinho, ele era muito amigo. 

Julio Barretto:Ele era muito presente, eu 
tinha 10 anos, irmão da minha mãe. O tio que 
sempre estava ali.

Carlos Bratke: Ele era um elo de ligação 
entre os arquitetos. Era um grande elo. Ele 
fazia essa ponte, ele também não radicaliza-
va, era fácil conversar com ele. ´E isso ai... 
não sei se posso falar mais...

 Julio Barretto (59:00) é isso ai Bratke, 
valeu!

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por 
Julio Barretto Gadelha

Entrevistado: Charles Pereira 
Marques

Data: Outubro 2009
 

Julio Barreto: (00:00) Charles Pereira 
Marques trabalhou com o Barreto (corte)

Charles Pereira Marques: (00:23) Então, 
você sabe que o Barreto lidava com esta 
questão da inconstância, do trabalho sazo-
nal, esse fl uxo e refl uxo. E o que ele fazia? 
Como ele tinha uns trabalhos que permitiam 
uma comissão, ou uma renda maior, ele apli-
cava o dinheiro para manter a equipe. 

Julio Barreto: Ah ta, então ele tinha essa 
preocupação?

Charles Pereira Marques: Tinha sim, ele 
já pensava na comissão numa forma de man-
ter a equipe. Ele já projetava um período sem 
trabalho, então ele já tinha esse suporte. 

Mas de qualquer forma fi ca difícil. A mi-
nha esposa trabalha na C&C, então hoje ela 
é a ancora, pois tem uma remuneração fi xa. 
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terior, ou decoração. Tinha um prédio lá na 
ambientação o Barretto que fazia. Quando 
tava com algum problema no projeto. O Bar-
retto quando ele tava, o Barretto era extrema-
mente aberto., então quando ele estava com 
um problema ele ligava, ó posso ir ai, que eu 
não estou conseguindo resolver?

Não tinha essa coisa: Eu sou!, to preci-
sando de uma orientação neste momento.  
Veja, ele, professor do Mackenzie, se coloca 
desta forma. 

Então ia la no escritório do Bratke, e ia. O 
Tibiriçá a mesma coisa. A esposa do Bratke 
também, muito amiga, fazia paisagismo. 

(06:30) Ou seja, a gente trocava muita fi -
gurinha. E esse prédio tinha essa historia da 
Dona Ema subir com bolo e num sei que. E 
as crianças, era muito legal. A praça. Eu me 
lembro um pouco de Bonfi m Paulista, aquilo 
alia ainda não era esse povoado todo que de-
pois aconteceu aqueles eventos todos.  Ainda 
era um lugar, um certo sitio interiorano. Para 
você ter uma idéia nos almoçávamos na, 
Dona Ema até que indicou, chamava pensão 
da Yolanda. Muito interessante esta passa-
gem porque ate então Dona Yolanda tinha 
uma pensão, ai eu falei pro Amilton que ela 
oferecia almoço. Ai falei para os caras do Fer-
nando Moreira, um arquiteto que eu conheci 
na década de 60.  Então a hora do almoço 
era uma turma de arquitetos. E la fi cava esse 
clima, e ai?o que ta fazendo? Tal? Não tinha 
essa historia de fi car cada um no seu canto. 
Era bacana.

 
 
 
Julio Barreto: (008:00)E tinha assim, nes-

sa vivencia, porque é bem um período assim, 
de alguns questionamentos, sobre o período 
moderno e as pessoas tentando, tipo arqui-
tetos é, propondo coisas diferentes. Tinha 
alguém que era uma referencia? 

Charles Pereira Marques: Não a referen-
cia. ´E a referencia deste período ai, esse mo-
mento. Seu pai estudou na onde? 

Julio Barreto: No Makenzie.
Charles Pereira Marques: Você vê que 

interessante. Porque essa historia do Ma-
ckenzie e da FAU também. Esse pessoal. O 
Chico fez  a FAU, Paulo Bastos a FAU, o Chi-
co FAU, Barretinho Mackenzie. Mas neste 
período, de 75. Veja 75 é um ano muito for-
te, muito pesado. Do ponto de vista de cir-
cunstancia política a maquina tava muito em 
cima, fervendo ainda. Tanto é que Paulo Bas-
tos foi preso em 75, la naquele prédio.  Então 
eu acho que ali, este momento ainda não es-
tava se pensando apesar de utilizar o livro 
do Venturi, Complexidade e Arquitetura. O 
problema naquele momento era resgatar os 
direitos, pensar na questão da democracia, 

creto,  e ao mesmo você tem umas curvas 
endoidando la dentro. Uma coisa Oscarica. 
Inclusive eles participaram de uma Bienal 
com um muro. Teve uma batalha ate que in-
teressante, que o Barretinho tava projetando 
uma casa la e surge com uma curva na mi-
nha frente e eu falei puxa que beleza colocar 
aqui uma obra de arte, ele falou – Você esta 
chamando a minha parede de suporte? Ela 
é arte!. 

Quer dizer... pumba né, não é para pen-
durar nada, ela já é arte! E ele tinha muito 
essas piadas assim que era muito legal. 

Mas de qualquer forma eu falei para 
você, a soma desses dois e tem algumas re-
ferencias importantes eu acho na historia da 
formação destes arquitetos. 

(16:09)A infl uencia do Lê Corbusier vem 
Niemeyer, o próprio Artigas, a referencia 
que é o Frank Loyd , também textura, os 
materiais, este cuidado com a plasticidade e 
o Alvar Aalto. E o Chico gostava muito do 
Aalto. Então la pelas tantas eles começam 
a usar tijolinho aparente, cuja referência é 
o Aalto.  E também tem outro método que 
eles usaram como referencia que é o Joaquim 
Guedes, que tinha como referencia o Alvar 
Aalto. Você vê que essas coisas na verdade é 
uma grande tapeçaria eu diria. Vamos dizer 
assim, um tecido de virtudes. 

(17:19) Então na década de 80, quando 
eu fui trabalhar la com o Barretinho.

Julio Barreto: Então ai, é, eu já conversei 
com o Chico um tempo atrás mas eu ainda 
não consegui entender assim, os períodos: 
Teve a sociedade com o Chico, na Cardeal, 
e depois ele não foi para praça da Republica?

Charles Pereira Marques: Foi. Foi foi.
Julio Barreto: Então era assim... o Chico 

e o Joaquim
Charles Pereira Marques: Isso ó pêra lá. 

Quando o Barretinho sai e vão para um escri-
tório na praça da Republica, porque aquele 
imóvel que eles tinham na Cardeal era alu-
gado, ai eles vão para aqueles escritório da 
Praça da Republica que era da Maria Luiza, 
por ai o Barretinho já tinha se casado. 

Julio Barreto: Isso foi mais ou menos em 
80?

Charles Pereira Marques: é exatamen-
te, 80, porque em 81 eu estava trabalhando 
com o Chico na Securiti, e ele ainda estava 
indo ao escritório, ele estava vamos dizer, se 
despedindo desta sociedade. Eu me lembro 
porque ele estava esperando algumas coisas 
dele, tipo mesa etc, mas é nesse período 80. 

Julio Barreto: Então assim, teve o perío-
do da Cardeal e depois de um certo período 
mudou porque eu acho que 75 ainda não 
você não estava la? Porque eu acho que em 
74 o Joaquim casou com a Maria Luiza.

Charles Pereira Marques: Não, acho que 

não era tanto com a linguagem arquitetônica. 
(09:50)Isso ai vai acontecer de forma 

muito presente, assim, a hora que você tem 
anistia, diretas já, bom ai ta, se resolveu o 
problema político então agora vamos resol-
ver a arquitetura. Ate então os arquitetos 
estavam muito preocupados com questões 
políticas. Tinham os que fi cavam quietos e os 
que se manifestavam mais. De qualquer for-
ma tudo estava voltado para esta questão de 
estar bem envolvido, o sindicato envolvido.

Agora depois de 80 então já começou 
este famoso período, que eu entenderia 
como uma transição, que é o, e entram os 
arquitetos, que passam a abusar de  pós mo-
derno. Mas na realidade você tem uma so-
matória de estilo, ecletismo. Seria um novo 
ecletismo. E o novo ecletismo, na realidade é 
uma.... Você tem uma sociedade que estava 
pensando em socializar, arquitetura para os 
pobres, dos espaços e se pensava arquitetura 
de uma forma de mudar um pouco a vida  
das pessoas. Infl uenciadas pelo Artigas e 
Niemeyer principalmente, e um grande gru-
po de arquitetos com esse pensamento,. 

Julio Barreto: (11:53) Tinham, outros ar-
quitetos. Vilanova, Niemeyer  que vocês es-
tavam ali no escritório e...

Charles Pereira Marques: Ah tem, o Ro-
drigo Lefever, o Sergio Ferro, Flavio Império. 
Mas você..., poderíamos pensar no Rio de 
Janeiro, não como escola, escola paulista ou 
carioca, nada demais, como homens de uma 
capacidade de expressão de liderança em 
termos de ar, Lucio Costa, Niemayer, Afonso 
Eduardo, Roberto Burle Marx fazendo aque-
les trabalhos maravilhosos.

(12:39)Aqui você tinha umas referen-
cias... Então quando você falou de São Paulo 
você tem uma referência dividida. A historia 
era, você não polarizava. Tinha um grupo 
que tinha como referencia Artigas, foram 
alunos dele tal. Caso do Paulo Bastos, Decio 
Tozzi e por ai... uma infi nidade de arquite-
tos, mas eu não lembro assim...

E depois tinha um grupo que tinha como 
referencia Rino Levi, e tinha um outro grupo 
que tinha como referencia o Oswaldo Bratke. 
Eles eram os homens de proa. 

Julio Barreto: Você acha que o Barretinho 
permeava qual?

Charles Pereira Marques: (13:50) Então 
eles tiveram uma forte infl uencia de uma 
arquitetura que era um pouco a soma da 
linguagem do Artigas com a linguagem do 
Niemayer. Então você vai ter a casa dele, 
um grupo de casa com series de referencias 
do Artigas, o grande espaço as cortinas de 
concreto, amplidão o convívio a casa como 
praça. 

Mas então a gente tem essa historia do 
Artigas, o espaço tal, esse prisma de con-
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não foi em 74 nao. 
Julio Barreto: eu acho que ele casou em 

74 e essa mudança foi depois...
Charles Pereira Marques: Bom com 

certeza, essa separação foi ai na, em 80, 81. 
Final de 80 inicio de 81. Eu estava trabalhan-
do com o Chico e me lembro claramente. E 
neste período eu fazia trabalhos de manha, 
freelance. 

Julio Barreto: E ele estava na Praça da 
Republica. E la foi o escritório ate o fi nal? 

Charles Pereira Marques: Isso, tanto é 
que eu ia na Praça ou eu ia na casa dele, ele 
morava num apartamento la perto da Briga-
deiro Luiz Antonio. 

(21:20) Ai em 81, perai xô puxar a me-
mória um pouquinho. Em 79 eu fui trabalhar 
com o Barretto, ele emprestou o escritório 
dele, duas salas para o Paulo Bastos, que a 
gente estava desenvolvendo um hospital em 
São Jose dos Campos muito grande. Com 
isso me aproximei ainda mais do Barreto. 
Nesse período, o Chico já não estava la...

Julio Barreto: Tem a casa do Pacaembu, 
que é de 78, 79. Mas o Chico ainda fez parte...

Charles Pereira Marques: Fez, parte. 
Tanto é que essa casa tem uma historia inte-
ressante. Ela era uma casa, como referencia 
de linguagem do Artigas assim...

Julio Barreto: Aqui o eu fi z um seminá-
rio... E dei uma pincelada nos arquivos e ele 
estava fazendo mestrado...

Charles Pereira Marques: O trabalho de 
mestrado eu que fi z os desenhos... Aquele 
conjunto de desenhos eu fi z para ele como 
freelancer.  Quer dizer eu nem cobrei nada. 
Isso aqui é uma serie de desenhos, eles tem 
uma, por exemplo, esta é uma planta limpa... 
E tínhamos aqui uma outra planta com os 
fl uxos, circulações e tal..

Julio Barreto: Tinha essa questão, do ve-
tor, da circulação...

Charles Pereira Marques: Isso, então esse 
trabalho aqui, eu montei o caderno inteiri-
nho para ele, e acabei não cobrando nada... 
E ele me deu um livro de presente, eu tenho 
um livro de artes e tal..

(24:30) Então, esse desenho que você vê 
aqui.. ó essas fi guretas aqui é um desenho 
que eu fazia como se fosse um computador, 
veja só a diagramação piriri piriri...

Mas o que eu queria te falar era sobre a 
casa dele, a casa dele era modernista, concre-
to papa... Eles enviaram para uma exposição 
no IAB. 

Julio Barreto: Não foi o encontro estadu-
al de arquitetura em Campinas, em 77?

Charles Pereira Marques: Como eles não 
eram do partidão tal, eles desdenharam... Ai 
que ele mudou de linguagem...

Quando eu olho para estes desenhos, eu 
era muito louco, você vê essas texturas aqui 

uma coisa mesmo de.... ele fez alguns tra-
balhos com o Bratke também de arquitetu-
ra de ambiente de interior dos prédios que 
ia... você percebia que ele estava querendo 
se libertar mesmo. Não era tanto a infl uencia 
deste ou daquele... Para ele não interessava 
o Mario Bota, o Jenkins, não interessava. O 
que interessava era a liberdade dele poder se 
manifestar. A liberdade de um artista poder 
fazer o que queria.

Então eu me lembro que teve um pré-
dio no Broklin do Bratke e no saguão botou 
umas manecas grávidas, então era uma liber-
dade mesmo, de cores, formas liberdade de... 
pra mim era oportuno aquele momento, mas 
acredito também que ele se libertou dessa 
rigidez.

O Bratke tinha muito, eu admirava mui-
to isso nele, dessa arquitetura com foco na 
arte, arquitetura é arte, arquitetura tem que 
fazer bem para as pessoas. Musica faz bem, 
pintura, tapeçaria.

(35:19) Isso era uma forma que ele colo-
cava o trabalho dele. Você vê os desenhos 
dele são de uma plasticidade. Essas coisas 
do Candinsk, Paul Klee, Pontinismo. Então 
pega um momento que o pós moderno esta-
va sendo, que era a linguagem do momento, 
e ao mesmo tempo ele em processo de liber-
tação.

Tem uma casa, não sei se você chegou a 
ver do Victorio Maspes. Esse trabalho é des-
se período, dos Camilianos, eu desenvolvi 
todo o projeto, a única coisa mais assim era 
que esse sino era de plástico.

Você vê que liberdade de formas que se 
tem aqui?... Isso aqui era uma capela? Isso 
aqui se contrapõe aos acontecimentos ante-
riores nos termos de linguagem, não existia 
essa... era rígido... Os elementos, nos discuti-
mos muito sobre Luis Kahn..

O Barretinho era muito bacana, um dia 
ele sai assim e fala, olha... (eu andava meio 
angustiado com esse lance de trabalho) e ele, 
olha surgiu uma oportunidade num sitio 
muito bonito. No dia seguinte ele vem, ah 
vamos fazer o projeto da casa só que a mu-
lher quer arcos... (ele tava todo meio chatea-
do com essa historia). Ai eu lembrei da serie 
da Mondatore, do Niemeyer... que era um 
prédio belíssimo, e que tinha arcos...  A caixa 
que continha o programa pré-estabelecido 
pra dentro e os arcos de forma independente 
pra fora. Ai ele gostou da idéia e pegou, e 
ai já desenvolveu e a casa surgiu então com 
dois paredões em arcadas e  (em 84 Barueri). 
Ele deixou um ultimo desenho dessa casa 
num móvel que separava a sala de estar da 
de jantar... 

(39:27) Mas enfi m, o que me encanta 
muito é essa capacidade. Liberdade, não ti-
nha, deixa de ter um compromisso, cada casa 

tudo a canetinha nanquim, doido né? 
Julio Barreto: Bonito.
Charles Pereira Marques: Bom, então ele, 

mudou a linguagem, foi a primeira desbun-
dada eu diria no sentido do ...

Julio Barreto: Uso do material? Sai um 
pouco do concreto...

Charles Pereira Marques: é... se contra-
por a aquela formalidade imposta. Era um 
grupo que...

Julio Barreto: Para ser moderno precisa-
va ser o concreto...

Charles Pereira Marques: Temos revistas 
ai.. publicações da época que você perce-
be que Miguel Juliano, Paulo Bastos, Tomi 
Otake... sempre os mesmos premiados, en-
fi m, tinha um time la...

Então volta pra gente pensar... A primei-
ra desbundada foi essa casa, com essas cores 
todas com vidrotil com uma caxilharia, arro-
jamento, 

Julio Barreto: Mas como espaço ela é um 
pouco rígida... Tem um certo zoneamento 
assim....

Charles Pereira Marques: é  é é, então 
mas aqui acho que era mais a... vamos dizer 
a.. Essa casa eu conheci bem porque a gente 
vinha para Ribeirão Preto... Teve um encon-
tro, eu dormi ai então deu pra curtir bastan-
te..

Eu acho que era assim, tinha um arquite-
to italiano, chamado Carlos Scarpa. Essa casa 
tem uma coisa do detalhe, do focar assim, 
quer dizer, enquanto a linguagem do Pau-
lo Mendes, do Artigas, era essa historia da 
amplidão, do grande espaço, etc. Aqui não, 
aqui importava essa tapeçaria de elementos, 
você esta num cantinho focando um volume 
de vidrotil, de repente você se vira e vê um 
piso muito bem trabalhado e também o teto, 
enfi m a janela a modulação da janela retra-
tando um pouco fazenda do interior 

Julio Barreto: Uma casa mais descoberta 
...

Charles Pereira Marques: Isso seria um 
saudosismo, um releitura desses elementos 
que foram da nossa infância... Paulo Men-
des chama isso de romantismo. Ele adorava 
discutir comigo. Você é um romântico, fi ca 
falando de Parati das janelinhas, isso não in-
teressa... 

Ou seja essa discussão de janela colorida 
não interessa. O que interessa é esse discurso 
amplo, o homem é o centro do universo.

(29:50) Então eu acho que a primeira 
manifestação de liberdade do Barreto em ter-
mos de artista, foi nessa casa. 

O Barretinho sai para uma liberdade de 
linguagem absurda. Ate eu fi cava pirado, 
porque cada obra era uma obra.

Fizemos uma drogaria aqui em Ribeirão, 
por moderno ate a ultima telha. Aquilo era 
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era um caso. 
Acontecem algumas coisas, por exem-

plo, esse prédio Camilianos, a casa do Victo-
rio Maspes uma sede de uma fazenda que se 
estava fazendo em Goiás, (uma quadrada). 

Eu estava numa fazendo olhando umas 
casa meio bandeiristas, e quando abordava, 
isso aqui parece paládio, não sei que... E la 
pelas tantas também ele falou que bacana, 
faz isso e põe casa belíssima, também adoro 
essa casa de fazenda que também foi execu-
tada....

Julio Barreto: Elas participaram da expo-
sição. As maquetes estão na casa do Pacaem-
bu.. 

Charles Pereira Marques: Isso, isso. E 
essa casa de Goiás é muito legal porque eu 
desenho um boi uma vaca. Fica uma coisa 
meio ilustrativa. Enfi m o que eu acho im-
portante é a liberdade, se você for pegar esse 
projeto desse período, o que eu senti muito, 
o falecimento do Barretto, depois disso, foi 
um choque que você não queira nem saber. 

Eu tive dois momentos de minha vida 
extremamente difíceis, um foi quando pren-
deram Paulo Bastos la no prédio da Cardeal. 
O cara chegou la com a camionete, colocou 
ele na camionete, levou embora, sumiu... 
Com aquele desespero, por seis meses Paulo 
Bastos  fi cou preso, incomunicável, então... 
foi muito difícil, uma angustia pois eu não 
sabia o que ia acontecer com ele, confesso, 
aquela época estavam matando os caras, e 
a morte do Barreto foi extremamente difícil.

Difi cílima, eu acho que eu levei mais que 
15 anos para assimilar o...

O Barretto foi um cara... eu tenho um, eu 
fi z uma exposição aqui, pena que eu não te-
nha documentado aqui, porque essas coisas 
aqui se perdem. Teve uma casa interior aqui 
e eu fi z uma homenagem a ele, mas eu não 
documentei isso, eu tava muito enrolado.

Nesse trabalho aqui, foi uma igreja que 
eu fi z, eu coloco aqui, que ela tem constru-
ção, coisa e tal, mas eu coloco aqui, os arqui-
tetos que eu trabalhei, e coloco sobre o Joa-
quim Barreto um grande amigo. 

“Joaquim Barretto, um grande amigo. 
Não trabalhei para ele, trabalhei com ele. 
Ensinou me que a vida não se resume a ar-
quitetura”.

Entao é uma cutucada, eu não trabalhei 
para ele, eu trabalhei com ele. E isso aqui foi 
uma forma de demonstrar isso ai...

(44:00) Eu acho que foi em 2000, ou 99, 
e teve uma casa interior que eu montei, eu 
fi z uma... me convidaram para fazer tal, um 
suporte de maquete. Um monte de maquete 
tal, eu fi z com aquela, numa ofi cina de ma-
quete e tinha um painel com as copias que 
eu tinha do Barretto sobre arquitetura, que 
eu coloquei em homenagem para ele. Coin-

fi zemos um trabalho em Milão. Eu sei que ti-
nha muitos trabalhos e isso é muito difícil, 
quer dizer o escritório esta decolando e tinha 
um prédio la perto de Bernardo do Campo, 
e tinham vários trabalho, um castelo que nos 
fi zemos no Morumbi. Um castelo mesmo, a 
maior discussão, um castelo medieval, mas 
com um certo refi namento, uma limpeza. O 
cara queria um castelo estão ele fez um cas-
telo... 

Mas enfi m essa liberdade que sempre 
encantava demais. Liberdade de fazer arqui-
tetura.  Porque a gente fez um período muito 
angustiante dessa arquitetura, por mais que 
possa defender essa arquitetura racionalis-
ta é difícil você não se encantar com Frank 
Loyd. Com todo o cuidado que ele tinha com 
os materiais, interiores, vitrais. Isso tudo foi, 
assim, e onde nos estaríamos hoje? 

Você pega Ribeirão Preto...
Julio Barreto: Ele tinha vários trabalhos , 

eu conheço algumas coisas daqui... 
Charles Pereira Marques: Então, mas é 

desse período todo com o Chico. Ai a refor-
ma da casa do Mauricio que é desse período 
que nós...

Julio Barreto: Tem a segunda parte que é 
a ampliação, eu entrei la conheci, falei com o 
Mauricio, com a Silvinha... 

Charles Pereira Marques: Essa amplia-
ção é de 83, 84... Essa ampliação eu que dei 
continuidade... Aqui foi um pouco antes dele 
falecer, tanto é que eu conclui, fi z este painel, 
eu desenhei ai um dos fi lhos do Mauricio 
queriam pendurar um saco de Box aqui no 
meio.. ai eu coloquei uma escultura para es-
conder o saco de Box...

Julio Barreto: Essa do Gataz...
Charles Pereira Marques: Essa casa é be-

líssima. Premiadíssima. E uma casa praça, 
com esses breezes pintados 

Julio Barreto: E tem algumas referen-
cias que ele usou na casa do Pacaembu. Por 
exemplo esses vidros fi xos com abertura la-
teral para ventilação...

Charles Pereira Marques: O Mestre nes-
sa historia, nessa linguagem é Joaquim Gue-
des... com condutor aparente. Você pega o 
trabalho dele e vê isso... 

Julio Barreto: E aqui? Tem a do Albanês
Charles Pereira Marques: As fotos estão 

belíssimas que beleza!
Julio Barreto: E esse edifício em Piraci-

caba.
Charles Pereira Marques: Esse é do Chi-

co e dele.. Ele foi publicado numa revista ate 
da Vogue.

Julio Barreto: Mas chegou a ser construí-
do? Não, era da Dedine. 

Charles Pereira Marques: (53:55) Esse 
período aqui eu trabalhava na Securiti.

Julio Barreto: Esse ai é um projeto dos 

cidentemente os ex alunos dele daqui vie-
ram aqui me cumprimentar pela iniciativa. 
(alunos dele de São Paulo, que são daqui de 
Ribeirão.)

Mas de qualquer forma eu estava te fa-
lando sobre o Barretto, que foi muito difícil 
assimilar porque o Barreto era o seguinte, ele 
tinha um grande respeito pessoal e profi ssio-
nal por nós. Por todos que trabalhavam e a 
gente formava uma equipe muito legal!. 

O escritório estava com muito trabalho, 
o Barretinho tava num gás fantástico, o dire-
tor cultural do IAB, tava estourando, os tra-
balhos estavam pintando... Então foi barra 
cara, foi muita barra.

Tanto é que a minha intenção era per-
manecer com o escritório por algum tempo, 
e eles não quiseram, e hoje eu entendo per-
feitamente.. essa circunstância de morte. A 
pessoa não se conforma e quer enterrar, mas 
foi muito difícil...

Julio Barreto: Quem que você, quem que 
trabalhava junto?

Charles Pereira Marques: Trabalhava, 
eu que coordenava, tinha uma amiga nossa 
que era arquiteta muito próxima, que fazia 
uns trabalhos esporádicos, que era a Iara 
Tassinari, e depois um grupo de jovens estu-
dantes da Belas Artes... Um time muito bom, 
a gente se afi nava muito antes a gente tra-
balhava com alunos do Mackenzie e depois 
começamos com os da Belas Artes.  E desen-
volvíamos esses trabalhos todos. As maque-
tes eram feitas pelo Tonico, um maquetista 
show de bola. Gente fi níssima. Trabalhou 
com a Tomie Othake por muito tempo... 
nunca mais vi o Tonico. Era de babar, você 
chegou a ver as maquetes? 

Não sei se você chegou a falar com o 
Teru...

Julio Barreto: Eu tentei e ele não esta 
mais  com o Fabio Penteado, ai me passaram 
um telefone que não existia, e eu to tentan-
do... Você sabe se ele da aula ainda?

Charles Pereira Marques: Eles deram au-
las juntos no Mackenzie... 

Julio Barreto: Porque assim, tinha a vida 
profi ssional do escritório e nesse período ele 
começou a fazer parte... ele já ia no IAB... 
como diretor cultural.. em 82, 83. E tinha a 
parte como professor de projetos

Charles Pereira Marques: Isso, como di-
retor cultural do IAB, professor de projetos, e 
ele participou daquela mega exposição tradi-
ção e ruptura, também participou da comis-
são da Bienal, na montagem desse evento.  

Julio Barreto: Eu vi só o pôster da expo-
sição.

Charles Pereira Marques: Tem um livro 
sobre isso. Essa era tipo uma Bienal. E ele foi 
um dos organizadores... E tinha um trabalho, 
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dois? O Chico na Securiti e ele no escritório? 
Charles Pereira Marques: Isso. Já tinha 

uma infl uencia muito grande do Artigas, o 
Artigas tinha um prédio em Louveira...

Isso que você esta vendo aqui... Tum 
Tum dum... Barretto! Essas curvas oscaricas 
ai ó! E ele tem um desenho tão diferente...

A marca do Barretto, essa vegetação, ele 
gostava..

Julio Barreto: Pontilhado?
Charles Pereira Marques: Ele adorava 

vou pegar aqui... Isso aqui foi um concurso 
que, quem ganhou esse concurso, foi o Arti-
gas... é um banco safra. Nesse período tam-
bém. Olha o concretozo ai! 

Julio Barreto: de quando?
Charles Pereira Marques:  é 84!
Você vê esses desenhos, eu não me lem-

brava. Esse daqui é um outro desenho, em 
cima daquele desenho que você tem ali...

Você esta vendo que tem um cor aqui? 
Quero dizer, não é uma reprodução branca... 
Porque aquele desenho que você tem ali, são 
os originais, desses originais tirou uma copia 
transparente, sobre essa copia transparente 
foi aplicada uma letra tone ou eu redesenhei 
os fl uxos... Ta vendo? 

E aqui tem umas historias assim da resi-
dência e tal. Se você quiser levar isso daqui e 
depois me devolve fi que a vontade.

Charles Pereira Marques: Este aqui foi 
o ultimo desenho do Barretto. Ele estava 
de ferias no Guarujá, ai foi para São Paulo 
e desenho isso aqui e depois foi construído 
daquela forma, então eu guardei isso ai com 
muito carinho.

Julio Barreto: O Barretinho seria uma 
pessoa para estar neste meio, daria uma pu-
blicação. 

Charles Pereira Marques: Ah, sim. Com 
certeza. Daria um livro.

Julio Barreto: Porque ele estava inserido 
nesse contexto... o que eu vejo é assim. Tem 
alguns arquitetos que eles meio que sobre-
puseram essa imagem da arquitetura para a 
sociedade, só que tinham outros arquitetos 
que estavam caminhando junto..

Charles Pereira Marques (59:20) Então, 
mas o que acontece... infelizmente ( a gente 
não sabe se é infelizmente ou felizmente). 
Então vamos pensar assim. Eu te falei sobre 
os arquitetos do partidão... Arquitetos que 
dominaram o mercado por um bom tempo...

Estavam na mídia, nos concursos, ti-
nham trabalho no Banespa, na caixa econô-
mica... o mesmo grupo. 

Julio Barreto: Trabalhos Institucionais 
assim?

Charles Pereira Marques: Isso, o mesmo 
grupo... E tinha um grupo de arquitetos con-
temporâneos que não tinham acesso a esses 
trabalhos. Eram só esse senhores. Historia 1.

so?
Charles Pereira Marques: Ah tem, por-

que ele tinha umas coisas  que é muito im-
portante.

Julio Barreto: E também por ter vindo , 
de Araraquara, uma cidade... Essa parte da 
vizinhança do convívio, direto com as pesso-
as . Ele foi levando. 

Charles Pereira Marques: (1:17:03) Um 
traço importante dele era a amizade. Ele con-
quistava as pessoas, ele tinha amigos e sabia 
respeitar os amigos. 

Eu me lembro desses arquitetos que eu 
te falei,  o Teru. Ele gostava muito dele. Ca-
ciporé gostava demais que deu aula com ele. 
O Bratke, o tinha como irmão. 

As pessoas que falam do Barretto falam 
sempre como um amigo, e ele tinha uma pro-
ximidade fantástica a cultura, com essa ques-
tão da empatia com as pessoas... 

Todas essas casas que ele fez aqui, eram 
todas amigas do Barretto. Amigos e clientes. 
Ele tinha uma relação de amizade , de ir al-
moçar com a pessoa.  De falar abobrinha pra 
pessoa. Tipo uma mulher que queria uma 
banheira menor, ai ele falava com elegância, 
mas você quer uma banheira ou um pinico 
tal.. risos.

Ele dava umas tiradas cômicas. Depois 
eu faço uma relação destas pessoas e te pas-
so. 

Julio Barreto: (1:29:34) E os clientes? Eles 
impunham muito as idéias ou eles deixa-
vam, olha você resolva este problema... 

Charles Pereira Marques: Ah não era um 
outro período. 

Julio Barreto: Esse será que foi o primei-
ro projeto de residência?

Charles Pereira Marques: Ah eu acho 
que sim cara, 66. 

Julio Barreto: Eu acho que o Chico já es-
tava formado e o Barretto tava se formando, 
porque eu acho que ele se formou em 67. 

Charles Pereira Marques: Essa amizade é 
o seguinte... O seu Otacílio era amiga do pai 
da Dona Silvia. Banco do Brasil. 

Julio Barreto: Ah do Mauricio Marcon-
des?

Charles Pereira Marques: Isso, dai que 
surgiu essa Avenida em Ribeirão Preto ela 
se da através do Mauricio Marcondes. Fez a 
sede da Drogacenter. 

Julio Barreto: Tem no balão ali.
Charles Pereira Marques: Tem, aquele 

la é de 83. Que eu e o Barreto trabalhamos 
juntos. Eu desenvolvi o projeto, e depois, 
quando ele veio a falecer a obra estava sendo 
terminada, então eu terminei... Essa é a da 
Droga Center da Amador Bueno. 

Julio Barreto: Ela existe ainda? 
Charles Pereira Marques: Existe! Fica no 

fi nal da nove de julho. Hoje é um órgão da 

Historia 2: A partir do momento político, 
a anistia, o mundo muda. Quando o muro 
cai, o que vale é quem tem poder de inves-
timento... então são arquitetos que podem 
investir em propaganda, livros, Ruy Othake. 
Ele era um grande empresário. Eu estava 
lendo um artigo sobre o perfi l do novo ar-
quiteto, Edson Mafuz, na arqtextos, depois 
da uma olhada nisso. 

(59:20) Quer dizer, um arquiteto empre-
sário, e não um arquiteto de lapiseira... em 
que o livro é uma forma de socializar idéias, 
vender o seu produto, olha a diferença. 

Então a arquitetura toma um novo rumo. 
O que esta na moda tal...

O Barretinho estaria em destaque, es-
taria. Não tenho a menor duvida, ele tinha 
uma... ele estava em ascensão. Mesmo dando 
a cara para bater, ele era generoso. Dava mas 
estava la. E ele conseguiu ser diretor cultural 
do IAB. 

Você sabe o que é isso ai pó? Aqueles 
senhores que estavam la não deixavam nin-
guém entrar. E ele consegue.  

Charles Pereira Marques: Você ser di-
retor cultural do IAB era um posto avança-
do nessa hierarquia da arquitetura. Era um 
posto de reconhecimento profi ssional. E não 
pertencendo ao grupo.. o que faz esse posto 
melhor ainda... Foi aclamado pois realmente 
tinha cultura para isso. E teve porque a ges-
tão do Barretto fez uma serie de exposições 
belíssimas.  

Julio Barreto: Acho que em 89 teve uma 
infi ltração  e tem um período , do Barretinho 
que se perderam os documentos...

Charles Pereira Marques: Essas coisas ai 
não da para entender né. Um prédio que só 
tem arquitetos e estavam sempre por ali não 
tiveram esse cuidado de preservar a memó-
ria...

Mas o Barreto estaria atuante sim, talvez 
ate o escritório fi casse pequeno. 

Você pega a linguagem que ele usava 
na época, de 24 anos atrás, e é a linguagem 
usada hoje... 

(1:15:`14)Essa roupagem, esse telhado, 
com esse sombreamento, telha ou tijolinho 
e um espaço moderno. O open space. Que é 
o que você tem. Rompe com essa caixa, esse 
prisma e da uma roupagem, resgatando nos-
sas fazenda, mas o espaço interno sem mui-
tas divisões. 

Julio Barreto: Na família  ele era uma 
pessoa muito presente.

Charles Pereira Marques: Muito presen-
te.

Julio Barreto: E conversando com a mi-
nha mãe, a Maria Helena, todo mundo se 
achava especial, perante o TIM. Você acha 
que a vida dele como uma pessoa sensível, 
carinhosa... a arquitetura tem um refl exo dis-
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prefeitura.
Julio Barreto: Esta muito descaracteriza-

do?
Charles Pereira Marques: Eu acho que 

não. 
Julio Barreto: Isso aqui já na década de 

80? Joaquim Barretto arquitetos associados? 
Charles Pereira Marques: Isso. Mas você 

vê que sempre tem a mão dele. Os brises, es-
ses arcadinhos...

Anota por favor Marilena Greenbeck. 
Grande amiga dele. E ela fez umas coisas 
aqui para nos. O Mauricio comprou uma 
farmácia muito antiga. Ai eu chamei ela para 
fazer uns bonecos. 

Charles Pereira Marques: (1:36) Ele era 
muito amigo dos pintores, Volpi etc. Ele 
dava umas desbundadas...

Julio Barreto: O Joaquim fala no texto do 
exame de qualifi cação sobre a cor. Que a cor 
tem que vir a priori. Como elemento fundan-
te do projeto. 

Charles Pereira Marques: O Barretto vai 
na cidade e fotografa o entorno da praça, co-
ronel Macedo. A partir dessas fotos que ele 
tira, ele faz a paleta de cores que ele usa para 
pintar os brises, isso em 80. 

Julio Barreto: Em relação aos projetos, 
eu percebi que tinha muitos projetos de re-
sidência mas também alguns que já entram 
numa parte de planejamento. Por exemplo a 
questão da Usina São Luiz.

Charles Pereira Marques: Isso dai eu não 
cheguei a ver no escritório não. Tinha a De-
dine de Piracicaba, mas não sei se eles chega-
ram a fazer alguma coisa. Tinha alguns edi-
fícios comerciais, da Drogacenter, um outro 
em diadema, um edifício de apartamentos 
seu Antonio Manuel, um trabalho com uma 
rede de supermercados também do Antonio 
Manuel.

Julio Barreto: E foram todos executados?
Charles Pereira Marques: Foram, é que 

assim, na época eu vinha muito com o Barret-
tinho para Ribeirão, e fi quei muito amigo de 
um mestre de obras daqui. E tinha também o 
Mauricio que era muito simpático e com isso 
fi quei muito ligado em Ribeirão. A Iara que é 
uma arquiteta amiga nossa que eu te falei... e 
ela que atendia seu Antonio Manuel, e tam-
bém o Valdomiro Lopes da casa de fazenda 
de Goiás. Ela fi cou com esses trabalhos e eu 
com outros, pois o Barretto estava com muito 
trabalho e distribuía. 

Julio Barreto: e o Tibiriçá?
Charles Pereira Marques: Ele acabou 

dando continuidade ao projeto dos Camilia-
nos, ele levou pro escritório dele e concluiu 
la, porque eu estava fazendo outras coisas...

Julio Barreto: Então depois da morte do 
Barretinho os projetos foram desenvolvi-
dos....

e musica.
Teve uma época, em 74, que a gente 

muda la pra cardeal. Nessa época, o Paulo 
Bastos Tocava violino, o Barretto tocava pia-
no, e eles se encontravam, não sei na casa de 
quem... 

E o Cesar tocava o que o irmão do Bar-
retto?  

Julio Barreto: Piano...
Charles Pereira Marques: so sei que eles 

faziam um grupinho la, um sarau, e eles fa-
ziam esse encontro ai, musical...

(1:54:41) e o Cesar?
Julio Barreto: Ele mora la na Pedroso...
Charles Pereira Marques: A ultima vez 

que eu estive em São Paulo, em 90, fui la 
onde moravam os pais do Barrettinho, e eu 
encontrei com a senhora sua mãe, ela estava 
familiada l, coincidentemente. 

A penúltima vez que eu estive com sua 
mãe, o Barreto fez, nos fi zemos um ginásio, 
AABB. 

Mas você vê que vai puxando a memó-
ria. E esse prédio que o Cesar esta morando é 
do Artigas. A memória é uma coisa incrível... 
hoje de manha eu estava pensando, e lem-
brei do seu pai, sempre com uma maquina 
fotográfi ca, e eu me lembro de uma vez que 
ele levou um material dele para darmos uma 
olhada...

eu me lembro de uma publicação, aquela 
publicação da Eternit que tinha uma conces-
sionária, que é Artigas também.

 
Julio Barreto:  Charles, se você pensar 

numa obra , do Joaquim, uma que venha na 
sua cabeça, que tenha sido legal trabalhar 
tal...

Charles Pereira Marques: Eu acho que 
essa do Victorio Marques foi uma realização. 
Porque é assim, ele era muito aberto, ele ti-
nha alma, porque, ta legal a mulher enten-
deu o espírito das coisas.

Ai convenci o Barretto, ele convocou o 
Tonico, fazia maquete pra todo mundo. Era 
um cara conceituado, tinha o Kengi, Tonico e 
o Trivino, um time de feras da maquete.

Convoca o Tonico pra fazer a maquete. 
Legal. 

Paisagismo, convoca o Benedito Abude. 
Pa, convocava.

Essa obra seria legal convovar Seu Nel-
son Vitorino pra tocar a obra, ele foi o ho-
mem que realizou todas as do Ruy Othake.  
Contratava seu Nelson.

Os projetistas também. Ele formava uma 
equipe para sair uma casa a contento, então 
foi uma casa de realização como trabalho pra 
mim.

A arquitetura não é um exercício acadê-
mico, arquitetura também não é só um lindo 
desenho, cada desenho belíssimo. A arquite-

Charles Pereira Marques:  é meio que... 
esses dos Camilianos não era a toque de 
caixa, eu estava sozinho no escritório com 
os meninos estagiários. Mas ali naquele mo-
mento eu não tinha condições psicológicas 
para encara um projeto executivo la com 15 
folhas. Não tinha condições. 

Vinha pra Ribeirão, me distraia, toma-
va uns chopps, o Mauricio brincava com a 
gente. Ele falava, ah morreu o general mas 
a guerra não terminou, enfi m, você se acal-
mava..

Agora sentar naquele escritório para de-
senvolver um projeto... não tinha estrutura, 
não tinha cabeça pra isso.

Ainda bem que o Barretto segurou mui-
tos as pontas, ele era bom nisso. Segurar as 
interferências ou contornar. Ele não se con-
trapunha direto. Dava um contorno que ti-
rava a graça da pessoa. A pessoa nem fala 
mais nada. Eles faziam o questionamento, 
o Barretinho contornava elegantemente e a 
pessoa perde o rebolado...  

Julio Barreto: E  você que trabalhou com 
e não para o Joaquim, o arquiteto, e as angus-
tias do arquiteto

Charles Pereira Marques: (1:51:37) Não 
tinha não, as vezes uma expectativa de um 
trabalho, e como na casa do Victorio Maspes, 
chega la e... ah se quer uns arcos coloniais né, 
senti ele um pouco decepcionado naquele 
dia, mas logo depois a gente  reinventou essa 
historia toda, Mondatore, piriri, e quando eu 
falei da Mondatore, não eram os arcos repe-
titivos, 

Julio Barreto: Na Mondatore ele é alter-
nado...

Charles Pereira Marques: isso, a gente 
ate começou a falar de musica.. 

Julio Barreto: Tem ate um documentario 
do Niemeyer, a vida é um sopro, e ate tem 
uma imagem assim que ele fala sobre esse 
projeto, e ai não sei quem falou la, acho que 
um engenheiro italiano... Ah mas porque 
você não faz tudo simétrico?

Ai ele falou: se fosse para fazer tudo si-
métrico eu não faria... rs

Charles Pereira Marques: Ai tinha uma 
coisa, que a gente falava da musica, o Barreto 
tocava piano, e essa dissonância, essa varia-
ção né. 

Julio Barreto: E essa parte do piano, da 
musica? Ela fazia parte? 

Charles Pereira Marques: Ah sim, mas é 
isso que eu estou te falando, tinha uma for-
mação artística plena. Quando ele começava 
a falar de mobiliário, da historia do mobili-
ário, porque não era conhecer a cadeira do 
Marcel Breuer, Le Corbusier. Não era mais, 
ele conhecia as cadeiras do Eskink, conhecia 
o que estava sendo utilizado, antiquário, co-
nhecia de artes plásticas, espaço cênico teatro 
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tura é para vivenciar o espaço.
E essa casa era isso. Um espetáculo, fi cou 

tão bonita. Um belíssimo jardim, o medico 
fi cou extremamente feliz com a casa.

Eu dei um acompanhamento ate o fi nal, 
mas também acabou a obra e eu não voltei la.

Julio Barreto: E o processo como que era? 
Tinha o desenvolvimento do projeto... ai o 
cliente?... tinha o acompanhamento da obra?

Charles Pereira Marques: Sim sim, isso 
era para executar da forma que tinha quer 
ser projetada.

Julio Barreto: Teve alguma situação de 
na hora de executar o projeto, tenha....

Charles Pereira Marques: Não, não esse 
projeto. Este projeto nem isso teve. Aquilo 
que o Barretto pediu era o que ia ser exe-
cutado. Outro que era assim também era o 
Mauricio Marcondes, ele não admitia que 
mexessem nos projetos. O sujeito chegava e 
falava – Ah queria ver se da para modifi car.. 
ou algum palpitero e ele dizia – Quem é o 
arquiteto aqui, você ou eu? Não tinha papo... 

O que o Barretto falou sacramentou. Não 
tinha papo. 

Mas essa foi uma das casas muito grati-
fi cantes. E teve outros também, o da Droga-
center foi muito positivo... 

Julio Barreto: E esse da Drogacenter per-
manece?

Charles Pereira Marques: ´E um centro 
de distribuição de remédios...

Julio Barreto: E como era essa logística? 
Pois o escritório era em São Paulo e a obra 
aqui em Ribeirão... Como era o acompanha-
mento?

Charles Pereira Marques: (2:06) Eu co-
mecei a vir toda semana, saia as 5 da manha 
de São Paulo para estar aqui as 9, quando era 
6 da tarde voltava para São Paulo. Foi um 
período difícil. E eu trabalhava com o Eduar-
do Longo nessa época. Eu recebi um convite 
para fazer essa igreja.. ai eu vim pra ca... dei 
continuidades em algumas coisas, fi z um ho-
tel que precisava ser restaurado e uma outra 
farmácia e ai fi z uns trabalhos num clube, 
ai dei aula na Unip durante 6 anos, fazendo 
umas exposições, maquetes.

O gozado é que essa historia toda de eu 
estar aqui em Ribeirão é devido ao Barretto... 

Com certeza se não fosse o falecimento 
dele... 

Fui trabalhar com o Longo. Porque foi 
em janeiro, fevereiro, inicio de março já fui 
trabalhar com ele...

Mas também foi ate bom que eu fui tra-
balhar porque ele era completamente desli-
gado, fi quei la fazendo uns desenhos pra ele 
das casas Bola, não sei se você conhece..

Enfi m fi quei meio ao sabor do vento.
Eu tocava os projetos como se ainda es-

tivessem no encargo do Barretto. No sentido 

sobre o verbo Barretiar, né, o que é o verbo 
Barretiar né?

Quer dizer quando você começa a diluir 
isso no sentido de estudo de linguagem, 
Alvar Aalto, você da uma olhadinha, por 
favor, as obras dele estão relacionadas com 
as pinturas dele.. 

Julio Barreto: Casa experimental 1953.
Charles Pereira Marques: Você esta 

vendo, o tipo de porta, telhadinho, é tudo 
Guedes...

Julio Barreto: Mas quando você diz 
Barretiar, você quer dizer?

Charles Pereira Marques: Eu quero di-
zer contemporizar, no estudo de linguagem, 
tentar uma analise dessa espacialidade... 
Esse desenho mais compromissado, você 
pode citar o Niemeyer, Alvar Aalto.

Isso aqui ó quando ele desenha arquite-
tura, um prédio, e a pintura e a coisa orgâni-
ca... então você esta fazendo uma leitura de 
dois mestres, com uma releitura do trabalho 
deles a partir do trabalho de Guedes, Ar-
tigas, Niemeyer, e isso se dilui, estou ten-
tando apenas, como estudante, entender a 
linguagem não estou dizendo que a verdade 
esta aqui ou acolá... você esta entendendo?

Em resumo é essa questão da liberdade 
do fazer e o não medo...

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por 
Julio Barretto Gadelha 

Entrevistado: Eunice Helena
Data: Abril 2010

 

Julio Barretto: ...
Eunice Helena: (00:00)Estudando o cur-

so, né, de arquitetura depois da engenha-
ria... os primórdios da faculdade de  arqui-
tetura nos anos 40 e 50, que uma faculdade 
que se formou como entidade autônoma se 
desligando do curso de engenharia, ela vai 
atravessar nas décadas de 40 e 50 uma fase 
que em que as transformações da arquitetu-
ra paulista que diz respeito a uma certa as-
similação do moderno e ha um certo tipo de 
época, podemos dizer assim, de implantação 
de um ideário moderno, no Brasil e também 
em São Paulo. 

A escola de arquitetura Mackenzie, foi 
a primeira escola a ser fundada no estado 
de São Paulo  e ela tem uma tradição, e esta 
tradição estava diretamente relacionada- 
oferecer uma relação que implicava necessa-
riamente, grande competência tecnológica e 
ao mesmo uma refi nada educação artística e 
estética. 

O arquiteto do Mackenzie, ao contrario 
do que todo mundo pode pensar, não é um 

de – Olha se fosse o Barretto faria assim, ai 
era como se ele não tivesse morrido. 

Julio Barreto: Tentando resgatar...né?
Charles Pereira Marques: é, como uma 

pessoa muito querida, como mãe, ou um 
grande amigo... você fi ca querendo não acre-
ditar...

Cumpri minha missão, me retirei, o 
Mauricio gostou muito, a dona Silvia tam-
bém, e eu em momento algum me aproveitei 
dessa condição de ter sido, de ter essa opor-
tunidade... Cumpri a missão, na hora que 
terminei, me retirei...

O Chico e o Barrettinho os dois juntos fi -
zeram belas obras, da Vista Alegre do Alto, 
aqui perto de Ribeirão, adiante de Monte 
Alto, uma da mãe da dona Silvia, mulher do 
Marcondes, duas casas térreas... que fl uem 
mesmo.

Eu quando fi z os desenhos dessas casas 
todas ai, me lembro que foram muitos dese-
nhos. Eu curtia muito os projetos, quando 
você faz plantas e cortes, você entra no proje-
to, então eu curtia muito.

Julio Barreto: Verdade, não é simples-
mente reproduzir...

Charles Pereira Marques: Esse álbum 
que você mostrou ai, com certeza foi uma 
dessas reguinhas que andou por ai. Mas eu 
sempre gostei muito...

Julio Barreto: E os desenhos que você ex-
pôs la em Parati? Qual era a técnica?

Charles Pereira Marques: Pintura, ate o 
Barretto andou encomendando umas coisas 
antes, eu pintava tinta acrílica, os desenhos 
em pastel, bico de pena nanquim, e ele en-
comendou duas obras, uns amigos iam se 
casar.

Charles Pereira Marques: Mas ele esta 
presente ainda...

Charles Pereira Marques: Para você ter 
uma idéia a exposição do Mario Botta, no 
IAB, 

Julio Barreto: Porque não teve assim ó, 
porque eu li... Não teve um ciclo de pales-
tras, que ai fi nalizou com um exposição do 
Barretinho. 

Charles Pereira Marques: Isso... eram ar-
quitetos nacionais atuantes. Agora a palestra 
dele, não sei se a Maria Luiza fi cou com al-
guma coisa... a palestra dele foi fi lmada, por-
que ele fez uma palestra de inauguração da 
exposição dele...

Na palestra eu fui, eu montei ela sozinho, 
tudo, no dia da inauguração eu não pude ir, 
pedi desculpas, mas estava todo mundo, api-
nhado de gente. Lotadissimo e foi gravado, 
no auditório do IAB.  

Trabalho solo mesmo do Barretto, foi 
mesmo depois de 80.

Charles Pereira Marques: Mas olha você 
pode.. eu falo muito para minha esposa 
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engenheiro apesar do curso ter sido, e são 
arquitetos que receberam uma formação téc-
nica e atípica muito sólida .

(2:24) Claro que ele era um arquiteto de 
pratica profi ssional eclética – era aquilo que 
ele sabia fazer e muito bem -  entretanto a 
formação da escola ela não visava exclusi-
vamente, digamos, o instrumentar os alunos 
para que ele fi zessem arquitetura clássica, 
embora o discurso fosse esse.  Na realidade, 
como você pode encontrar em muitos de-
poimentos, entre o próprio Paulo Mendes 
da Rocha, os exercícios realizados que pro-
piciavam uma instrumentação muito preci-
sa muito vigorosa relativa a maneira que a 
arquitetura se estrutura através de seus ele-
mentos, como os aspectos expressivos estava 
explicitados através do momento da historia. 
Paulo Mendes se refere muitas vezes que ao 
desenhar os arcos, clássicas, reproduzindo 
aqueles exercícios, que aparentemente não 
tinham nenhum sentido – porque eles eram 
arquitetos que pretendiam o moderno, e fi -
cavam brigando por serem modernos, volta-
dos para uma transformação. 

(4:01)Aqueles exercícios também nos 
ajudaram a instrumentar do ponto de vista 
técnico, do ponto de vista estético que eles 
aprenderam, não só a composição clássica, 
eles aprenderam o sentido da composição e 
para entender a palavra compor, no sentido 
etimológico que é por junto né. Então você 
relaciona, harmoniosamente  proporcional-
mente, os elementos arquitetônicos, numa 
expressão que não é puramente material ou 
técnica, mas é uma expressão atípica. Então 
o curso passava para os estudantes esse tipo 
de informação.  Ao mesmo tempo você tinha 
o pessoal da escola de engenharia que ins-
trumentavam esses estudantes do ponto de 
vista técnico e também tiveram a oportuni-
dade de ter contato com alguns profi ssionais 
muito competentes, calculistas, engenheiros 
que os ajudavam, não ha conceber a arquite-
tura, pois quem fazia isso eram os próprios 
arquitetos, mas chegar a uma produção me-
lhor, mais enxuta, elegante, do ponto de vis-
ta estrutural.

(5:20) Então todos, que estudaram no 
Mackenzie nos primórdios da faculdade de 
arquitetura, nos anos 40, 50 e também ate 
meados dos anos 60 – que é o período da 
formatura do Barretto -  são arquitetos que 
receberam uma instrumentação complexa 
de articulação técnica estrutural, espacial e 
estética. Então foram arquitetos que sabiam 
muito bem de arquitetura, muito mais do 
que construção, muito mais do que estrutu-
ra, mas não se furtavam de usar a estrutura, 
usar a matéria como elementos fundamen-
tais defi nidores de espaço da qualidade de 
arquitetura. 

deu aula no Mackenzie. 
(11:24) Foi um período bastante tenso, 

e os anos 60 realmente é um ambiente de 
substituição repentina. Começa a haver um 
controle, por conta da repressão, e isso afe-
tou as escolas como um todo, pouco debate 
acadêmico, poucas criticas de estrutura, com 
pouca movimentação porque bem ou mau 
os alunos, entre eles o Milan, eles tinham 
grande atividade entre eles, apesar da escola 
ser rígida, apesar da escola ter o Cristiano e 
todos os problemas que a imagem dele trazia 
com ele...  Mas os alunos tinham grande arti-
culação, eles faziam comunicação no parque, 
exposições modernas e tinham uma partici-
pação efetiva nas entidades de classe, tinham 
escritórios juntos...Julio Barretto: fi zeram a 
revista né...

Eunice Helena: Fizeram a revista tudo 
artista,uma revista revolucionaria,  eles tinha 
uma relação de articulação, não só política 
mas profi ssional estudantil intensa e essa re-
lação intensa.

(13:08) A articulação, ela suspende nos 
anos 60...  fi ca de uma maneira mais dura. 
O jeitão que a escola tinha – que o arquiteto 
era um sujeito pronto para resolver proble-
mas práticos, pata ter grande competência 
no desenho, o desenho do arquiteto era um 
desenho informador das condições mate-
riais, técnicas que a arquitetura deve conter... 
Essa visão continua existindo. Julio Barretto: 
Teve o período dessa transformação e tem o 
período que o Barrettinho deu aula aqui...na 
década de 80...

Eunice Helena: (14:00) A escola ai já tinha 
um modelo diferente, ela foi se organizando 
de uma maneira distinta ela foi criando mais 
departamentos, aqueles departamentos mais 
diversifi cados mais do modo da FAU. Os 
professores de projeto passam, eram muito 
articulados, na grande maioria eram profes-
sores regressos do Mackenzie que procura-
ram realizar muitas transformações na forma 
de ensinar projeto, mas é um fenômeno que 
a gente vinha já experimentando já de aber-
tura, de maior numero de estudantes, então 
aquele atendimento da escola dos anos 50 
tinha o aluno mais direto, mais touch a tou-
ch em que a relação professor aluno menor... 
ela vai se transformando a partir dos anos 
80.   Julio Barretto: Meu pai fez Mackenzie, 
Luiz Gadelha... em 70.... ele falou que na aula 
dele eram 50 pessoas, e apenas duas mulhe-
res.. só...

Eunice Helena: (15: 27) é era mais ou 
menos isso... Uma turma de 50 pessoas já 
era uma turma considerável... no inicio eram 
turmas de 40, 47... depois elas começam a 
crescer... Nos anos 80 você tem classes com 
100 alunos.. então passa por um processo de 
massifi cação.  Julio Barretto: eu conversei 

(6:34) Então é isso, foi uma fase de for-
mação muito solida, e a estrutura na década 
de 70, era uma estrutura acadêmica, a idéia 
de grandes composições, pequenas composi-
ções, da organização, da seqüencia de proje-
tos do mais simples ao tgi, essa estrutura é 
acadêmica e ela existia na escola. Signifi ca-
va que nos últimos anos letivos, na quarto e 
quinto ano, efetivamente estavam os profes-
sores que eram efetivamente considerados 
os mais importantes. 

(7:40)É um período que a escola começa 
a contratar mais e fazer uso da própria es-
cola, e contratar profi ssionais eminentes no 
mercado. Então essa idéia de que o arquiteto 
mackenzista é um arquiteto que tem grande 
competência, material, técnica, construtiva, 
estética, composição mas ao mesmo tempo é 
um arquiteto que sabe dar conta da vida pro-
fi ssional, né, um arquiteto que tem escritório, 
como é o caso do nosso amigo aqui... é uma 
idéia cultivada nessa escola. Na verdade 
aqui transpirava uma fusão de arquitetura li-
beral pragmática voltada para a profi ssão. O 
arquiteto não era exatamente um instrumen-
to de disseminação do ideário moderno... Ele 
era um executor do ideário moderno diferen-
te. Sujeito da pratica – da pratica profi ssio-
nal, acadêmica. Trazer a pratica profi ssional 
para dentro da escola, então é uma escola 
que tem um corpo docente formado, isso é 
perceptível quando você estuda quem era o 
corpo docente – que é uma informação que 
eu pude obter, alias isso vai sair publicado 
em livro nosso - O corpo docente -  a gente 
esta esperando desde 1930, vai sair da grá-
fi ca, assim que chegar um desses eu te dou 
um... 

Então você percebe que estavam na esco-
la, profi ssionais eminentes, importantes, que 
sabiam efetivamente aquilo que ensinavam...

Agora a década de 60, ela é conturbada 
para o próprio pais, momento do golpe de 
64, momento de acirramento das disputas 
políticas e necessariamente a escola vai sentir 
os efeitos desse período. Um momento que 
vai haver substituição de professores, tive-
ram professores que vieram dar aula aqui 
por um dia.. e foram demitidos por conta do 
golpe. 

(10:21) O arquiteto – Jorge Whillenhein  
foi um deles. Ele foi demitido com o golpe 
de 64. Então foi um período de bastante 
conturbação mas a escola vivia ainda se be-
nefi ciando, assim, estendendo essa maneira 
de ser que ela tinha acumulado nas décadas 
anteriores, alias,  nas décadas anteriores e 
durante todo o período da escola mesmo na 
fase da engenharia. 

Julio Barretto: o Carlos Milan chegou a 
dar aula nessa época ou...

Eunice Helena: Não, o Carlos Milan não 
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com o Almiro , colega do Barretto, e na época 
dele tinham as divisões , era uma turma, e 
dessa turma 25 tinham aula com um profes-
sor e mais 25 com outro.. tinham divisões nas 
turmas... 

Eunice Helena: Isso divisões nas turmas 
e chegou a ter no passado uma prancheta 
com o nome de cada aluno. Então nos anos 
80 temos um novo panorama, e mesmo com 
este novo panorama os professores do Ma-
ckenzie eram muito preocupados, e tinha 
essa intenção de arrumar  maneiras melho-
res de fazer um atelier diversifi cado, ensinar 
projeto, essa experiência houve aqui....

Isso demonstra que se buscava retratar 
uma qualidade de ensino que esses profes-
sores que eram formados em períodos ante-
riores sentiam falta. Todas as tentativas de 
resgatar a qualidade de ensino que se consi-
derava em decadência, nem era isso, era uma 
mudança... 

Eu me lembro em varias ocasiões dessas 
experiências do projeto 24 horas, na tentativa 
de resgatar o interesse dos alunos. 

E a medida que o tempo vai passando 
com a ampliação do quadro de alunos e tam-
bém do quadro docente vai mudando de fi -
gura, se pulverizando mais... 

(19:00)Então a escola tinha essa cara. 
Harmoniosa com um propósito... 

Que mais eu posso te ajudar?
Assim que chegar este livro eu te aviso, 

la tem o corpo docente de 1930 ate 1965 com 
os professores e suas disciplinas...

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por 
Julio Barretto Gadelha

Entrevistado: Francisco Segnini
Data: segundo semestre 2007 

Fau-Usp

Francisco Segnini: A gente era de Arara-
quara e isso fez com que a gente se aproxi-
masse o pai dele era gerente do banco, meu 
pai era fazendeiro, tinha uma classe Arara-
quarense e eu já fazia FAU, e ele entrou no 
Mackenzie, mas a gente era muito amigo e 
começamos a trabalhar juntos.

Primeiro a gente montou um escritori-
nho com mais gente, era só para fazer graça. 
A coisa foi se desenvolvendo e começamos a 
trajetória profi ssional. 

Esse período todo a gente foi traba-
lhando junto e é isso ai... depois como todo 
escritório...

Julio Barretto: Vocês chegaram a par-
ticipar do concurso de OSAKA , eu estava 

Mais é isso ai, foi bem um momento de 
transição mesmo 

Julio Barretto: e esse projeto é de que 
ano? 

Francisco Segnini: Esse é de 77, 78...
Julio Barretto: e a da Cruz Torta? Demo-

rou para ser executada?
Francisco Segnini: Não... olha o Ma-

theus, 71, 72 eu acho que é o projeto, em 74 
quando o Matheus nasceu. A obra já estava 
andando quando eu me casei, tanto que foi 
um padre da cruz torta que fez meu casa-
mento...

Julio Barretto: O que curte uns bixinhos 
tal? 

Francisco Segnini: Isso é ele... e o Ma-
theus que nasceu em 30 de dezembro de 74, 
já foi batizado lá. 

Julio Barretto: (8:20) E a forte ligação 
com artes plásticas? Tem um painel da Ma-
ria Bonogne 

Francisco Segnini: Tudo acontece né, 
não teve ligação forte nenhuma, nunca nem 
pensamos naquilo... 

Surgiu da seguinte forma, vou te mos-
trar... A gente convidou a Maria para fazer 
uma palestra no Mackenzie sobre o processo 
criativo, a gente convidou ela, o Loyola, va-
rias pessoas de diferentes áreas da cultura... 

O painel surgiu da seguinte forma, no 
dia que a Bonomi foi fazer o quadro o padre 
tinha aparecido com uma proposta que era a 
seguinte, tinha uma proposta de uma paro-
quiana, que transformava aquele vermelho 
numa cruz dourada e nesse dia fomos bater 
um papo com a Maria....

- Maria você não quer fazer uma pro-
posta para este fundo da igreja? Nós nunca 
tínhamos pensado nisso.. O projeto não 
tinha nenhuma intenção de ter uma obra de 
arte la no fundo, nada. 

Foi em função dessa paroquiana do 
veludo vermelho e desse encontro absolu-
tamente acidental com a Maria que surgiu 
esse assunto. 

Nos achamos que o concreto aparente 
dava conta desse fundo... era o que nos 
queríamos...

Dai a Maria falou assim, deixa pra 
mim... Dai ela fez aquela proposta que são 
‘’n’’ cruzes tortas..né.

(10:34)  E ela se interessou tanto, porque 
foi a primeira experiência dela em três di-
mensões... A gravadora, ela era gravadora, 
ela nunca tinha feito um trabalho desses. Ela 
fez uma maquetinha e apresentou para o 
padre e para a comunidade, e ela tem muito 
charme, e falava as coisas.. e conseguiu... 

Tanto é que nós nem interferimos, a 
reunião com a comunidade a gente nem 
foi... Ela que se virou... 

Então isso, você falar que teve intenção? 

pesquisando o material então...
Francisco Segnini: Sim...
Julio Barretto: (2:00)Então vocês partici-

param... E o que você acha que seria assim 
uma obra para caracterizar o Barretto?

Francisco Segnini: O Barretto tem poten-
cial, eu acho que o OSAKA não é represen-
tativo, eu acho que nosso trabalho se você 
olhar, você vai ver...

Julio Barretto: e aquela historia da casa 
do arquiteto idéia que depois foi transfor-
mada? 

E essa daqui? Essa aqui era mais concre-
tão... Porque teve a mudança assim...?

Francisco Segnini: Essa foi a primeira 
que a gente fez... Eu tenho que lembrar...

Julio Barretto: Parece assim que tem 
duas linhas, essa mais compacta e essa 
mais....

Francisco Segnini: (4:30)Eu acho que 
foi bem um momento de transição nosso, 
você vai ver que a obra da gente é muito 
infl uenciada pelo Guedes, pelo Aalto , até 
esse período que a gente adquiriu coragem 
de fazer telhado.

Julio Barretto: Aquela mania mais orga-
nisista? 

Francisco Segnini: Você me manda uma 
copia? Porque eu tinha me esquecido com-
pletamente...

Julio Barretto: Eu te mando digitaliza-
do...

(5:22)Na revista projeto fala desse nego-
cio de botar os paradigmas pra trás...

Francisco Segnini: Da arquitetura mo-
derna.. Foi por ai, quando a gente resolveu 
dar uma mudada no projeto e transformá-lo 
numa coisa mais brasileira, foi bem por ai... 
um momento de mudança...

Legal você ter esse projeto, eu tinha me 
esquecido...

E aqui, esse projeto é engraçado porque 
na hora da obra apareceu aquilo que esta la 
hoje, aquela arquibancada.

Ta vendo, a gente tirou isso aqui...
Julio Barretto:  Então aquilo surgiu...
Francisco Segnini: Surgiu na obra... 
Julio Barretto: (6:35)Então aqui não 

tinha um mezanino? 
Francisco Segnini: Ta vendo? Ele tem 

um arrimo aqui, esse é o primeiro projeto, e 
isso aqui surgiu na obra... 

Você olha a planta, a guia do subsolo é 
essa... ta vendo? Era totalmente fechado... 
Tinha um caxilho mais redondo, a idéia era 
essa, só que na hora de detalhar a arquitetu-
ra vira um projeto executivo né... 

Criou aquela aba para limpar vidros...
E esse projeto ai o que é?
Julio Barretto: Essa é a praça lateral...
Francisco Segnini: Projeto meu... ta toda 

pixada...
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Não teve intenção nenhuma... isso aconte-
ceu... 

O que tem intenção mesmo lá é o se-
guinte, a obra tinha que ser rápida, porque 
você sabe a historia da cruz torta? Não? 

Julio Barretto: Não...
Francisco Segnini: (11:24) é o seguinte, 

aquele terreno faz assim, não faz? A quadra 
faz assim, a igreja da cruz torta vinha aqui 
ao lado, faz parte daquele conjunto residen-
cial que esta la hoje... e era um projeto do 
Cesar Dispiriato... esse projeto era um proje-
to, mas era uma capela muito pequena, mas 
era um projeto extremamente interessante, 
era uma estrutura de madeira que era uma 
cruz deitada, e isso era uma brincadeira que 
ele fazia com a estrutura que isso aqui... 
ia fazendo isso... E aqui tinha uma vitrola, 
e aqui tinha uma porta de sair, e aqui um 
acesso para a igreja... era lindo de morrer... 

Em função desse desenho do Cesar Luiz 
a igreja fi cou com apelido da igreja da cruz 
torta.. Nos não temos nada a ver com isso... 
o apelido vem do projeto do Cesar Luiz...

Houve interesse por nosso terreno não 
pode construir comercio, só podia ser algu-
ma instituição publica, igreja, tinha que ser 
algum uso institucional. Esse uso permitia a 
vinda da igreja... e aqui onde fi ca a igreja, ia 
ser o comercio houve uma troca, o empresá-
rio que estava interessado neste empreendi-
mento doou este terreno aqui para a igreja.. 
a igreja precisou sair de la rapidamente, 
pois a obra estava esperando a igreja sair...

Isso foi o mote básico do projeto... por 
isso a gente criou aqueles dois grandes 
pórticos, porque diz que é a única coisa é 
moldada in loco.. 

(13:30)Porque dai isso aqui foi concreta-
do rapidamente e dai veio com o sobraves 
aqui em cima.. que é... acho que seu pai tra-
balhou na sobraves, e tem 26 metros de vão.. 

Para isso tem uma contrafl echa, que ate 
hoje você olha la e tem uma contrafl echa na 
própria viga.  

Isso aqui são vigas de cobertura. Dai na 
hora que a gente fez isso, automaticamente 
isso aconteceu o seguinte.. isso aqui virou 
iluminação, se você olhar a igreja tem ilumi-
nação intertelhas... a gente fez uma sobre-
posição e criou uma proteção para que não 
entrasse chuva.. 

Agora como implantação ela pegou a 
bissetriz aqui do angulo ela se instalou aqui, 
agora com forte infl uencia de Alvar Aalto 
via Guedes a gente fez aquela brincadeira 
aqui atrás toda torta né, você tem um volu-
me extremamente rígido e uma brincadeira 
la atrás...  

Julio Barretto: Uma coisa que eu percebi 
é que a dimensão da igreja é mais larga do 
que cumprida tem algum objetivo, de estar 

levar em consideração o seguinte que todas 
as pessoas desejam deixar legados e vocês 
deixam, o trabalho diário de vocês é deixar 
legado, e as pessoas querem participar dis-
so...

De fato  o nosso trabalho deixa pega-
das... E pegadas contundentes... Você pode 
não gostar da arquitetura mas ela esta la... 
Você pode não gostar de um determinado 
espaço, mas eventualmente você tem que 
entrar lá...

Ele disse, você tem que pensar nisso.  E 
eu acho que foi um momento que a gente 
começou a se libertar daquela arquitetura 
que a gente aprendeu a fazer... 

Na FAU e no Mackenzie também a 
gente aprendeu fazer arquitetura moder-
na segundo Artigas, Guedes etc.. A gente 
tinha certeza absoluta disso.. Tanto é que 
conseguimos fazer projetos que hoje em dia 
eu fi co imaginando quem foi o louco que 
entrou na nossa... 

Você pega por exemplo a casa do Bran-
dão em Ribeirão Preto.. aquilo é um despa-
rate hoje. Você conhece essa casa né? 

Ela esta no meu cd, que esta com o Julio 
Katinski mas eu te dou um...é o seguinte, a 
gente fez uma casa com vários pilares, com 
os quartos pendurados... que o porte da casa 
parece a FAU...

Então a gente fez muita loucura em 
cima do que a gente aprendeu. Este momen-
to, fi nal dos anos 70 que eu acho que todo 
arquiteto começa realmente a produzir o 
que pensa... Depois de uns 10 anos de for-
mado... enquanto recém formado, não faz 
coisa nenhuma, ele experimenta o que ele 
aprendeu e começa a se liberar depois de 
uns 10, 12 anos..

Eu acho que a casa do Joaquim não foi a 
primeira com telhado, eu acho que a primei-
ra com telhado foi a do Luiz albanês la de 
Ribeirão Preto... (21:20)É a primeira experi-
ência da gente com telhado... 

Julio Barretto: Porque antes  a experiên-
cia de vocês com telhado?...

Francisco Segnini: Um horror, nem so-
nhava... Telhado era uma coisa de arquiteto 
comprometido com outros problemas.. 

A gente fez a casa do Albanez, e a gente 
fez uma outra casa que eu acho que o proje-
to esta com a Maria Luisa, mas eu não tenho 
foto, nunca tirei foto.. 

É uma casa de um cliente que se chama-
va Osvaldo Palma... ele era secretario, ele 
conhecia um garoto que trabalhou para a 
gente ele nos procurou por causa da Zelma.. 
A gente fez na época a Codep, uma fabrica 
em Indaiatuba, e a gente fez a casa do Os-
valdo Palma que era o dono da Codep... 

Aqui apareceu esse cara que queria 

mais perto...
Francisco Segnini: Tem, se você olhar 

os desenhos originais você vai ver que nada 
daqueles jardins é projeto nosso... A idéia é 
que você tivesse um corte, aqui você tem o 
altar, vamos supor, você tem todo a ampli-
tude e nos temos aqui um ponto mais alto e 
o desenho fazia aqui e voltava pra calçada. 
A idéia era que, a igreja é pequena, ela cabe 
200 pessoas, a gente colocou isso para a 
comunidade, mas é muito pequena.. 

Como a gente não se conformou muito 
com o assunto, a gente fez um projeto que 
poderia se transformar também num altar e 
aqui a gente só plantou arvore e fez o chão... 
que abandonaram... 

Aquelas fl orzinhas todas nos que fi ze-
ram, o salão de festas já foi mexido por um 
outro arquiteto, não fi cou legal

Já foi mexido, quer dizer, aquele ne-
gocio que fi zeram aqui não tem nada a ver 
conosco.. E isso foi uma infl uencia muito 
grande do Guedes e também as venezia-
nas de madeira que nós já tínhamos usado 
numa casa em Ribeirão Preto. E criam uma 
ventilação nesse sentido...

(16:43) Então muita gente falava assim, 
pô sua igreja é quente... Não é.. as pessoas 
que não abrem as persianas, e com isso não 
ha ventilação.. 

A igreja foi um trabalho muito interes-
sante...  A gente foi convidado meio que... 
eu acho que nós fomos para bucha de ca-
nhao.. que é dois grandes arquitetos e nós 
fi zemos o projeto... Era o Cesar Luiz Pereira 
de Melo e o Projesmin Paul e nós...

Só que nós tínhamos uma coisa, que 
eu brinco com os alunos, que sobrava para 
nós nos anos 70... TEMPO. Tinha um tempo 
enorme... eu trabalhava meio período na 
prefeitura, o Joaquim trabalhava meio pe-
ríodo na prefeitura.. para a gente pagar as 
despesas diárias.. E a gente tinha la o escri-
torinho com pouco trabalho etc e tal.. o que 
nós tínhamos sobrando era tempo..

Nossa apresentação foi fantástica, nos 
montamos painel fi zemos um audiovisual 
etc para vender a idéia da nossa igreja e com 
isso a gente ganhou...

A gente entrou como bucha de canhao 
e acabamos conseguindo o projeto de graça 
e com a condição de que ele fosse respeita-
do..... 

Julio Barretto: E acontece isso?
Francisco Segnini: Não acontece.. Isso 

dai acho que foi uma das lições mais impor-
tantes que eu tive na minha vida...

(18:15) Começaram a mexer na igreja 
e a gente foi falar com a cardeal e ele falou 
uma coisa que eu acho que é fantástica para 
o arquiteto...  

Ele disse assim, olha vocês tem que 
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uma casa colonial, de qualquer jeito, e a 
gente mostrou para ele que o colonial era 
uma outra coisa, não era o que ele queria... 
ele não queria os cacuetes do colonial, ele 
queria varanda, ele queria um certo tipo de 
detalhe etc.. 

A gente fez uma casa quadrada, como 
uma casa de bandeirante, apoiada em qua-
tro pilares, numa estrutura, que em corte ela 
fazia isso aqui... e aqui tinha uma clarabóia 
e telhado... em cima do concreto.. então você 
tinha furo de concreto, quatro pilares, isso 
aqui apoiado em neoprene, essa estrutura 
fi cava solta nos quatro pilares.. 

Julio Barretto: (23:20) E ela é simétrica ... 
Francisco Segnini: Ela tem uma sala, 

aqui tem uma cozinha tinha os quartos pra 
la... e a gente mostrou que no fundo o que 
eles queriam era isso.

A gente teve que providenciar uma 
porta antiga para a entrada da casa.... 

Nós trabalhamos os caixilhos de uma 
forma moderna, com base numa igrejinha 
de São Miguel, nos usamos uma linguagem 
que se reportava a São Miguel... 

Essa casa infelizmente eu não tenho 
nada.. deve estar com a Maria Luisa..

Mas é um momento que a gente começa 
a mudar, no fi m dos anos 70...

(24:11) Eu acho que o que você mostra 
ai, é bem sintomático... 

Julio Barretto: Eu tenho um livro, Pós 
Brasília, rumos da arquitetura e fala assim 
que toda a  infl uencia moderna e teve uma 
hora que os arquitetos fi caram... cada um 
começa a ter mais a sua linguagem a sua... 
linha.

Chico  eu vi , que vocês tinham parti-
cipado da Bienal com um muro né? É um 
muro....

Francisco Segnini: Este foi um outro 
assunto que surgiu com a Bonomi, ela na-
quele momento era curadora da Bienal e 
ela falou que um dos trechos seria o muro 
como suporte da obra de arte... Nós tínha-
mos acabado de fazer um apartamento para, 
esqueci o nome, uma amiga da família da 
Maria Luisa.. e a gente fez no hall assim 
uma minhoca que era um muro... De madei-
ra, era tipo um biombo só que feito inteiro, 
não era... era uma brincadeira...

Ai a gente pediu pra Maria.. – Pô Maria, 
o muro pode ser uma obra de arte, ele não 
precisa ser só suporte para uma obra de 
arte, ele pode ser uma obra de arte. 

Ela disse pode... vocês não querem 
apresentar o projeto?

E a gente apresentou aquele projeto... fi -
cava na frente da rampa principal da Bienal, 
e o grafi te começava a ser uma tendência em 
Nova York... e nos deixamos uma mesinha 
com spray para as pessoas interferirem.. 

Julio Barreto: Quem é o Charles? Porque 
teve uma época que ele era coordenador do 
escritório.

Francisco Spadoni: Eu conheci o Charles 
depois disso. Já ta gravando ai? 

Julio Barreto: Ta sim, é uma coisa infor-
mal.

Francisco Spadoni: Não é que as vezes 
você pode organizar esta entrevista de uma 
maneira que você aproveite o texto dela, o 
que você diz. Acho que seria interessan-
te para cada pessoa você ter uma pauta da 
entrevista para depois você editar isso para 
o teu trabalho. Você pode utilizar tratos da 
entrevista como fontes primarias de depoi-
mento. Se alguém fala alguma coisa, você 
pode citar.

Bom, o Charles eu conheci em 86, 87 por 
ai. Um ano e meio antes de eu me mudar do 
Brasil para França. Eu almoçava sempre com 
ele, eu trabalhava no escritório e ele morava 
na casa bola. Ele era um projetista muito ex-
periente, um cara muito ligado a arquitetura 
e ele que me falava muito do barretinho.

Julio Barreto: E onde ele esta agora?
Francisco Spadoni: Em Ribeirão Preto.
Julio Barreto: é?
Francisco Spadoni: e eu conversando 

com Chico Segnini. Inclusive na época eu 
nem sabia que eles eram sócios. O Charles 
que me falou, ele sempre falava “meu gran-
de mestre é o Barretinho”.  E nos fomos apre-
sentados por um arquiteto que trabalhou lá 
na época, ou foi estagiário no escritório, eu 
acho que era o Frank Siciliano, eu acho. Que 
era meu amigo e trabalhava como sócio e ele 
me apresentou o Charles e fi camos muito 
amigos né. Tínhamos uma empatia, assim, 
um pelo outro. Então na minha hora de al-
moço eu ia almoçar ali, na casa bola,  em bai-
xo tinha um restaurante, e eu trabalhava em 
frente assim,  eu ate ia falar do nome dele. 
Alguém te deu esse nome?

Julio Barreto: Nos arquivos l, com um 
contrato dele, como desenhista tal, então ta 
escrito Charles tal, e eu lembro que alguém 
comentou que ele tinha uma importância lá 
no escritório.

Francisco Spadoni: Eu soube uma fuxica 
de que ele mora lá em Ribeirão Preto. Exerce 
a profi ssão lá.

Francisco Spadoni: Eu acho que não pre-
cisaria disso ai. Você tem que ser muito obje-
tivo. Focado no arquiteto no que as pessoas 
eventualmente podem contribuir sobre isso. 
Vão contribuir mais e menos sobre isso.

Julio Barreto: As vezes defi nir alguma 
obra que tenha sido importante para cada 
pessoa? Algum evento, alguma situação?

Francisco Spadoni: (8:40) Isso pode ser. 
Eu acho que para cada um dos entrevistados 
você tem que saber porque você esta entre-

Aqui o Loyola escreveu para a gente um 
poema que se chama O muro... e eu escrevi 
o texto do Loyola, foi uma brincadeira, não 
tem nenhuma intenção... As coisas aconte-
cem e depois as pessoas enfeitam.. 

Aqui não teve nada disso.. foi uma 
brincadeira 

Em função deste projeto que a gente 
tinha feito, que tinha uma forte infl uencia 
do Alvar Aalto, Guedes, tem aquele biombo 
maravilhoso que faz isso... dai virou isso 
aqui... 

Julio Barretto: E a casa? Aquela que 
vocês ganharam um premio em Ribeirão? 

Francisco Segnini: (28:02) Essa foi um 
outro momento de experimentação... Essa 
casa eu acho que é de 72... 

Julio Barretto: Essa é bem concretão?
Francisco Segnini: Não é... essa foi uma 

outra brincadeira que a gente quis fazer.. 
Nos não queríamos fazer uma casa que 
fosse estrutura de concreto... Essa casa tem 
uma estrutura de alvenaria.. Se você olhar a 
parede ela é de alvenaria e não tem pilar de 
concreto não tem nada. 

E ela tem um desenho assim, são duas 
paredes de alvenaria travadas por duas has-
tes, basicamente, e apóia sobre ela uma laje 
de concreto, o calculista, não colocou pilar 
nenhum aqui, depois aqui no meio tem uma 
brincadeira que sobe uma biblioteca aqui...

Tem uma escadinha, porque aqui tem 
uma estrutura independente, você pode ver 
na foto... Essas lajes e a cobertura é apoiado 
direto na alvenaria. O corte lateral dela é 
uma coisa assim... é tijolo... tijolo mesmo, 
não tem nenhuma, nada de concreto. 

(29:30)Foi uma experiência de trabalhar 
tijolo junto com concreto... essa casa eu acho 
que o Julio Katinsky foi ate ele que deu o 
premio.. 

antes de tudo era uma abóboda, todos 
os arquitetos deste geração fi zeram uma 
casa em abóboda... 

Julio Barretto: eu já olhei a fachada...
Francisco Segnini: Ela é assim, são qua-

tro móbiles que fazem isso... abóboda de 
tijolo...e a casa esta abaixo dela...

E uma esquina, você tem 2 modulos 
aqui e dois aqui.... Ela esta impecável.
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o arquiteto Joaquim Barreto por 
Julio Barreto Gadelha
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Francisco Spadoni: E o Charles né? Você 

colocou ai?
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vistando aquela pessoa, como ponto de par-
tida. A partir disto você organiza umas ques-
tões meio gerais e deixar a pessoa discorrer.

No meu caso eu citei na minha tese de 
doutoramento então tinha um capitulo que 
eu citava, imagino que seja por isso também. 
Alem da tese tratar de um período, que é um 
período que ele atuou. Então por ai a gen-
te pode levar a conversa. A Ruth Zein, etc., 
eram editores da projeto, eram os críticos da 
projeto. O Chico Segnini obviamente, eram 
sócios, então talvez seja um depoimento 
mais interno, a se fazer. Alguém que dividia, 
com certeza talvez seja o mais importante 
dos depoimentos para você neste sentido, da 
proximidade do trabalho na orientação dos 
arquivos.

Julio Barreto: (10:30) Eu to lendo um 
monte de livros, textos , doutorados, por 
exemplo tem um do Fugioca sobre o organi-
cismo, do Frank Loyd que tem , entender um 
pouco do histórico da arquitetura moderna 
e suas ramifi cações e aquele questionamen-
to, que a gente as vezes tem uma visão, his-
tórica, do ponto de vista, de, vamos dizer,  
algum teórico de arquiteto os das grandes 
personalidades, mas tem uns arquitetos, que 
estavam atuando mas não tiveram tanta pro-
jeção na mídia, assim, nos meios e revistas. 
Então também tentar pescar um pouco isso. 
E tem alguns questionamentos que você cita 
no seu doutorado. Essa transição é uma con-
tinuidade ou não é, essa quebra de...

Francisco Spadoni: Não, eu acho que 
no caso dele especifi co ele atua num perío-
do que é anos 70 anos 80.  Por ai, quer dizer 
tem uma carreira curta, obvio, pois ele morre 
muito cedo, e é um período um pouco duro 
para arquitetura brasileira. Duro no sentido 
de que é um período de uma sedimentação 
de um projeto que estava colocado aqui a 
muito tempo, ou seja, o projeto brasileiro já 
tinha lançado e sedimentado no Rio de Janei-
ro, desde os anos 30. Foi virar revista em São 
Paulo sobre alguns paradigmas diferentes, 
o que veio se chamar de Escola Paulista de 
alguma maneira, que era muito mais voltado 
a possibilidade da estrutura e Barreto, Segni-
ni, pois o escritório era dele, eles estão nesta 
escola, ta num período um pouco duro,  no 
sentido de que o projeto brasileiro neste pe-
ríodo esta já sendo reproduzido um pouco 
em exaustão,  e ao mesmo tempo esta sendo 
confrontado com a possibilidade de mudan-
ça.  São os anos que se começa a ver as coisas 
de fora. 

Julio Barreto:  (13:35) E tem uma dife-
renciação, porque o Segnini é da FAU,  e o 
Barreto é do Makenzie. E formaram um es-
critório.  Dois profi ssionais com uma linha 
da FAU outro do Makenzie. 

jeto já começa a indicar uma inquietação uma 
vontade de buscar uma outra linguagem. 

O que eu acho é que ele era um... Exis-
tia um grande talento neste escritório dele, 
eu faço a comparação com Sana, esta questão 
construtiva. Como uma linguagem mesmo. 
Isso é uma coisa, que você vai ver no próprio 
Eduardo de Almeida que coloca os dois, que 
existe uma semelhança na maneira do bem 
construir, os elementos de vedação aparen-
tes mas muito bem desenhados junto com as 
estruturas que fi cam aparentes. Então o que 
eu acho é que o projeto paulista vai tendo 
uma evolução quase no conhecimento, tipo 
um refi no.

Julio Barreto: Ele vai fazendo tipo um 
link mais com a escola carioca, no começo 
com essa sensibilidade assim?

Francisco Spadoni: (19:20) O que a gen-
te pode dizer é que por exemplo existe uma 
certa ênfase aqui em São Paulo no problema 
da estrutura. O projeto é sempre desenhado 
através da estrutura. Ele é menos plástico no 
sentido da busca de uma plástica. O que a 
gente acabou vendo na escola carioca como  
um problema para eles. Especialmente na 
obra de Niemayer e outros, tinha uma certa 
busca de uma certa linguagem e que aqui em 
São Paulo esta linguagem, se ela foi repousar 
sobre alguma coisa, ela repousou sobre o as-
pecto construtivo, e a visibilidade do aspec-
to construtivo, por exemplo construir sobre 
2 apoios, 4 apoios, 6 apoios, entendeu? E o 
desenho deste apoios,  quer dizer, quase que 
vira uma linguagem, você vê, ou seja, uma 
problemática fundamental do projeto paulis-
ta foi esta questão dos apoios., o Artigas fa-
lava isso. Você vê o prédio da FAU, que tem 
uma contribuição que acaba sendo copiada 
e desdobrada em muitos projetos.  Então é 
uma problemática que surge. Eu vejo então 
obras Barreto neste caminho. Neste primeiro 
momento mas com uma certa ânsia de fazer 
esta transição que eu imagino que ele já es-
tivesse no inicio desta transição, entendeu?  

Julio Barreto: (21:00) Um dos últimos, 
acho que até quem fi nalizou este trabalho foi 
o Zé Tibiriçá, que é o seminário dos Camilia-
nos, la perto do alto do Ipiranga. Tem uma 
escola dos Camilianos que já é esta lingua-
gem. Este projeto já da pra perceber né.

Francisco Spadoni: é claro o vigor né, 
primeiro o uso do material, mas tem muita 
coisa... 

Julio Barreto: Este ó de 1984,  ele morre 
em janeiro de 85. E o que eu estou buscan-
do... no primeiro momento é que tem as resi-
dências que eu consegui encontrar até 1980. 
Projetos de residencia. 

Francisco Spadoni: O escritório dele com 
o Segnini durou até quando?

Julio Barreto: Acho que até 76, mas eu te-

Francisco Spadoni: Este depoimento 
exatamente eu posso te dar muito pouco, o 
que eu sei é que os dois  eram amigos, em 
época de escola ou ate antes da escola, de-
pois cada um entrou numa escola, mas eram 
muito amigos e fi caram sócios e trabalha-
vam. Então , agora, parcerias, existem varias 
parcerias quando eles ganharam o anuncio, 
um de cada escola. Eu acho que antigamente 
talvez ate os anos 60 existia uma proximi-
dade maior entre as escolas, depois, elas se 
abriram.

Julio Barreto: Mas será que ser a FAU 
aqui...

Francisco Spadoni: (14:50) Por ser as 
duas próximas? Pode ser, mas talvez a pró-
pria questão da arquitetura, porque eu acho 
que ate os anos 60, meados dos anos 70, não 
me parece que existia uma contestação clara 
sobre o projeto moderno brasileiro, especial-
mente aqui em São Paulo que era um certo 
império deste projeto paulista, você enten-
deu? Que a gente via nas duas escolas, saiam 
arquitetos, mas você não sabe se formado... 
Você sabe se Decio Tozzi é formado no Ma-
ckenzie ou na FAU? Sabe? Então ele é do Ma-
ckenzie.  Ou você vai ver o Zanetini, o Abrão   
são da FAU,  você vai ver outros que são do 
Mackenzie com linhas semelhantes, desta 
turma mais antiga tem o Fabio Penteado, 
Pedro Paulo, Carlos Milan, Paulo Mendes da 
Rocha, todos do Mackenzie, e todos fazendo 
uma arquitetura, que você podia dizer ali-
nhada com este projeto que se desenvolveu 
em São Paulo depois.

Eu acho que existia uma certa mistura 
que depois as escolas foram se separando 
um pouquinho. No Maximo isso, mas não é 
um depoimento que posso te dar com muita 
certeza.

Julio Barreto: (16:14) Tem uma entrevis-
ta, saiu uma reportagem sobre o primeiro 
congresso estadual dos arquitetos, que teve 
em Campinas em 77, e neste congresso que 
eles se intitulam os não alinhados, o Barretto 
e o Carlos Bratke e ai, neste congresso o pri-
meiro projeto da casa do Pacaembu, tem um 
projeto que não foi realizado, e depois teve 
este ultimo projeto. Este é um projeto, em 
que no texto – “Barretto rasga este projeto – 
ai ele formula o projeto da casa, porque no 
primeiro, os conceitos do moderno de raiz, 
o concreto em sua plasticidade, sem estes 
elementos de relacionar com o entorno. Uma 
das pessoas que estavam fazendo parte disso 
nesta época era o Carlos Bratke.

Francisco Spadoni: Pode ser pois o Bra-
tke que depois acabou criando um percurso 
completamente diferente. Não sei o que se-
ria o percurso Barreto. Pode especular, mas 
aquela casinha que eu cito na minha tese de 
doutorado, acho que de Barueri. Aquele pro-
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nho alguns projetos que ainda duraram, por 
exemplo a casa dele que é de 78.

Francisco Spadoni: (22:38) ´E da pra ver 
que ele começa a caminhar aqui por uma 
busca, olha este embasamento. Isto aqui não 
é um projeto de linhagem paulista brasileira. 
Isto é um projeto de linhagem diferente. Esta 
base. Isto já é uma base muito ligada ao pro-
blema da linguagem. Do que deve chamar 
um pós moderno, mas não um pós moderno 
no sentido vulgar, sabe, da pra ver um tra-
balho não brasileiro neste sentido, olha, uma 
obra  implantada no solo, as pequenas aber-
turas, base distinta do corpo, o material. Cla-
ramente, este é um trabalho que esta buscan-
do uma linguagem distinta do que se fazia. 
Um trabalho interessante até teria colocado 
este trabalho no meu doutorado.

Julio Barreto: Também é um trabalho in-
teressante que ele participa de um concurso 
no Vale do Anhangabaú, junto com Carlos 
Bratke, mas eu preciso ainda achar quem 
eram os outros

Francisco Spadoni: Que trabalho bonito. 
Eles tiveram algum premio?

Julio Barreto: Menção Honrosa. 
Francisco Spadoni: Já é um trabalho inte-

ressante de se ver em uma outra escala.
Julio Barreto: O que eu quis mostrar nes-

te seminário foram as evoluções de alguns 
processos de implantação.  Eu percebi assim 
que nunca é uma determinada implantação... 
é aquela.

Francisco Spadoni: Este projeto aqui que 
foi muito duro pra eles, problemas adminis-
trativos de pagamento etc...

Julio Barreto: (27:00) Eu vi assim, que 
tem alguns trabalho que eles se associavam 
a um outro escritório, que tinha um acervo 
técnico para determinada... Pra conseguir 
entrar na briga...

Francisco Spadoni: Isso acontece mesmo.
Julio Barreto: Assim, o que você acha, 

assim, Spadoni que nessa linha de pesquisa, 
a idéia é organizar o acervo do arquiteto e 
levantar estes questionamentos sobre essa 
transição este contexto.

Francisco Spadoni: Eu acho que é in-
teressante, me parece que ele existe, é um 
trabalho que tem uma coerência desde o 
principio, não conheço todo o trabalho, mas 
tem uma coerência desde quando ele nasce e 
depois ele vai sofrendo um inicio de transi-
ção, justamente no fi nal da carreira um fi nal 
interrompido, parece, pelo que a gente vê pe-
los trabalhos, o momento externo que muda 
o momento interno que começa a respirar 
uma necessidade de mudança, que estava 
colocado aqui, ele me parece que era uns dos 
caras que estava la, um dos arquitetos que 
estava atento a estas mudanças e teve ai 4, 5 
anos de especulações dentro desta possibili-

ceu. Em alguns ele fala sobre a cor, que a cor 
não poderia ser simplesmente um elemento 
para posteriori. Depois da edifi cação pronta, 
então você pensa na cor como elemento fun-
dante desta arquitetura, então ela nasce junto 
com a esta arquitetura. Ele levanta tambem 
a questão da circulação do percurso, de ser 
um vetor so, simplesmente origem e des-
tino, neste caminhar, assim ó, quais são as 
relações, o que acontece neste andar. Pode 
ser muito mais coisas. Eu não tenho muitas 
coisas escritas dele...

Francisco Spadoni: E bom recuperar. Eu 
acho que eles tinham uma coisa, em alguns 
momentos eles tinham uma profundidade 
com questões da própria arquitetura, que 
quando ela começa a discutir a linguagem, a 
partir dos anos 80,  algumas destas questões, 
a linguagem parece que as vezes vulgarizou 
os problemas,. Vou mudar a aparência da 
arquitetura, mudar meu material, mas com 
questões importantes que chegaram a exaus-
tão, projeto tão maduro, quanto o brasileiro, 
é um projeto que você já sabia fazer tudo, 
que a gente tem que ver isso o domínio da 
tecnologia do concreto, o domínio dos ma-
teriais, isso formou muitas gerações com o 
saber fazer muito grande, técnico mesmo, 
os arquitetos sabiam estrutura, exploravam 
isso. Então isso, eles nasceram neste meio.

Francisco Spadoni: (36:00) Precisa ver 
assim, a escala das intervenções, e são arqui-
teturas que vão trabalhar as construções,  pe-
quena escala a media escala que é do edifício, 
se existe contribuições para escalas maiores, 
por exemplo, quando você vê o concurso do 
vale do Anhangabaú, já se vê uma contribui-
ção para a cidade, você pode ver como eles 
estruturam o problema urbano.

O plano diretor para Costa do Marfi m, o 
Chico me falou que eles tinham este projeto, 
comentou comigo. Então estes projetos de 
maior escala, é importante também organi-
zar.  Por escala, você tem uma organização 
por período, um período inicial, onde tem 
esta busca, da qualidade da arquitetura, da 
invenção, expresso pela igrejinha, qual a 
contribuição da igreja da Chile que eles de-
senham, né tem uma coisa bonita, uma coisa 
interessante. 

Ate o Bratke que faz uma igreja, do Mo-
rumbi. Tem uma questão da invenção colo-
cada ali, e depois tem a  superação deste pro-
jeto. Que é um caminho que ele vai fazendo 
meio sozinho. A própria casa dele é uma casa 
que, a casa tem estrutura, tem umas abertu-
ras, é  uma casa que dentro do repertorio 
ela já vai trabalhando com umas linguagens 
mais livres. O cara não vai botar um frontão, 
ele não vai fazer isso, mas ele vai refl etindo 
em cima daquele repertorio. Um pouco com 
o Marcelo Fragelli, que fazia a estação pon-

dade. Porque tudo tem a ver com a possibili-
dade de voce ter um projeto ter um trabalho, 
porque a gente não especula por especular.  
Mas a gente vê nos projetos  que você me 
mostra, nos Camilianos, naquela casa de Ba-
rueri, ou de outros mais, o depoimento dele, 
de ser não alinhado, como o próprio Bratke 
que vai sair por um percurso mais pluralis-
ta, ele me parece ter um trabalho intenso no 
escritório, junto ao Segnini, que era bastan-
te vinculado a essa problemática do projeto 
brasileiro paulista. E me parece que depois, 
não sei em que nível o separação do escritó-
rio se da por uma questão pessoal, ou de ide-
ologia, no bom sentido, você pode ter uma 
postura diferente dos arquitetos, que tomar 
um percurso sozinho, é impossível falar isso 
fora. Mas da para ver que neste período sozi-
nho, ele esta buscando um caminho já, meio 
nessa transição pelo projeto brasileiro, ou al-
guns arquitetos especialmente passaram, de 
revisão critica do projeto moderno.

Falamos de São Paulo, obviamente, por-
que este projeto brasileiro ele fi cou muito 
predominante no Brasil, a partir de 60, 70, 
esta escola paulista fi cou muito predominan-
te, você vai ver no Brasil inteiro esta lingua-
gem, do concreto, das caixas, das empenas, 
dos apoios, sabe virou uma linguagem ate 
que chegou ao desgaste. Uma linguagem 
que desgastou-se e de origem aqui, porque 
muitos arquitetos se formavam aqui e iam 
trabalhar em sua cidade natal, iam trabalhar 
em Goiânia, no nordeste, Curitiba. Muitos 
arquitetos do Paraná, eram formados aqui, 
especialmente no Mackenzie. Então tinha 
um modo de fazer moderno nos anos 60, 
muito vinculado a São Paulo, eles nasceram 
disso né,  o Chico o Segnini e o Barreto e de-
senvolveram uma arquitetura de muito bom 
nível. Com a exploração da forma, era uma 
coisa muito evidente neste período. Onde 
estaria a criatividade, a arquitetura brasileira 
sempre foi muito ligada idéia da invenção, 
como é que você pode inventar.  Inventar 
destro dos recursos que aquela arquitetura 
te possibilitava muitas vezes era a invenção 
da forma, do grande vão, do desenho das 
estruturas, do desenho dos pilares, aonde eu 
podia sempre repousar a minha invenção, 
era um problema brasileiro inventar. A igre-
ja da cruz torta por exemplo eu acho que era 
um momento que tinha uma busca por isso, 
fi cava evidente.

Julio Barreto: (32:30) Que ate assim, em 
alguns escritos tem assim, pelo Barreto, essa 
vontade dessa ligação com as artes, igual o 
painel da Maria Bonomi,  tem algum contato 
mais profundo com a Renina Katz. Que ate 
nos escritos dele, foi interessante que tem 
um contexto, ele estava fazendo um exame 
de qualifi cação em 84, agosto de 84 ele fale-
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te pequena, sabe, criar os ritmos, ou seja foi 
fazer um , buscar com os elementos que ele 
tinha, um avanço da linguagem, uma coisa 
que foi comentada também, anos 70, 80. 

Alguns arquitetos como Luiz Frageli, um 
cara interessante, era um cara também muito 
ligada as obras publicas.

Acho importante você primeiro contex-
tualizar, que época em que ele esta vivendo, 
qual é o projeto que esta infl uenciando o tra-
balho dele naquele momento. 

Julio Barreto: Retratando também histo-
ricamente o percurso da arquitetura moder-
na? 

Francisco Spadoni: (39:22) Eu acho que 
você pode reduzir, Pode começar ceco.

Julio Barreto: Eu fi z uma aula, o progra-
ma da casa brasileira, Carlos Lemos.

Francisco Spadoni: Eu acho que você 
deve fazer um corte. O corte pode ser, o pro-
jeto paulista mesmo, que é onde ele se forma, 
anos 60, 68 por ai. 67 ele se forma, acho que é 
isso, os anos de formação coincidem com os 
anos de formação deste projeto paulista, que 
se forma nesta época. Depois se você precisar 
criar uma fonte, com o projeto brasileiro, fa-
lar um pouco da idéia do moderno brasileiro 
que é a base deste projeto paulista, ai você 
faz. 

Julio Barreto: (40:29) E a relação com 
uma arquitetura internacional? Sobre o que 
estava acontecendo no mundo nesta época.

Francisco Spadoni: Você só vai ver isso 
a partir dos anos 80. Estava acontecendo 
movimentos, nos anos 70, mas existia uma 
certa impermeabilidade. Devia ter o Eduar-
do Longo, fazendo umas maluquisses, mas 
muito intuitivamente.

Julio Barreto: E ele por onde anda?
Francisco Spadoni: Ta por ai, você pode 

falar com ele tambem, ele com certeza conhe-
ceu o Barretto e foi um experimentalista, era 
um cara que aparecia neste período.

Julio Barreto: Você se formou quando?
Francisco Spadoni: 84.
Julio Barreto: E a tua historia depois de 

84. Você morou fora?
Francisco Spadoni: Morei fora a partir 

de 87. Me formei fi quei uns anos por aqui e 
depois morei fora. Então eu peguei um mo-
mento de muita transição aqui no Brasil. 

(42:00)Ficou uns anos de transição do 
projeto brasileiro, fundamentalmente nos 
anos 80. 

Julio Barreto: Tem algumas expressões 
da década? Não so da arquitetura, que falava 
da década perdida, dos anos 80 de não saber 
o caminho dos questionamentos?

Francisco Spadoni: Pode ser porque você 
vai reter muito pouca coisa do que foi pro-
duzido nos anos 70. Mas você tem que en-
tender que foram os anos mais ou menos que 

nho, veremos essa nova geração por ai.
Julio Barreto: (46:37) Tinha uma vontade 

né? Uma identidade de criar um pais...
Francisco Spadoni: Claro tinha uma 

geração importante, tinha uma vontade de 
criar um pais, com um cenário externo pouco 
aberto a isso, o cenário externo estava em cri-
se, período de guerra e pós guerra, portanto 
países a serem reconstruídos, e um pais que 
estava construindo coisas novas, também 
isso funcionou. Quer dizer, quando estes 
países se organizar com esses novos proble-
mas, com suas novas decisões, naturalmente 
o impacto daquela arquitetura que surgiu a 
10, 15, 20 anos atrás deixa de ter impacto, é 
uma arquitetura que se manteve daquele jei-
to, o que mudou na arquitetura brasileira foi 
o projeto paulista. Que na verdade era uma 
versão daquele projeto. Hoje você já começa 
a ver arquitetos novos, novos que eu digo 
com 50 anos, passado 10, 15 anos passaram 
a ter seu trabalho já fruto deste debate todo, 
da herança moderna e do debate que veio 
depois dela e de todas as informações inter-
nacionais.

Julio Barreto: A gente pode falar de esco-
las hoje? Não tem mais essa escola Paulista? 
Escola Carioca?

Francisco Spadoni: Eu acho que não 
mais. Eventualmente você pode manter al-
guma coisa, sobre a escola paulista hoje, al-
guns arquitetos que podem manter uma hi-
pófi se da arquitetura desenhada a partir da 
escritura, mas isso se mistura hoje interna-
cionalmente com muita produção que você 
vai ver semelhante a isso e você não sabe a 
contribuição de um para outro, é claro que a 
gente conhece a origem então, muitos arqui-
tetos do Brasil, talvez eu próprio posso colo-
car a obra do meu escritório nisso porque a 
gente tem a esperança e eu não vou negar, a 
gente tem um saber fazer que a gente apren-
deu aqui da arquitetura brasileira mas com 
grandes contribuições e tudo. 

As escolas hoje não tem o mesmo impac-
to de formação que teve a 40 anos atrás.

Julio Barreto: Posso fazer um gancho 
com o que estava sendo discutido no proje-
to político pedagógico da FAU . Então este 
posicionamento da escola esta linha, o que a 
FAU vai encaminhar, existe uma escola ou 
não. 

Francisco Spadoni: Eu acho que esta é 
uma discussão que a FAU tem que lidar cla-
ro. Ate porque comentou-se muito ontem. A 
minha própria fala, a primeira coisa é que 
precisamos situar qual é o papel da escola, 
o que se entende hoje por uma disciplina 
arquitetônica, e quais são os problemas que 
hoje a arquitetura enfrenta. Elas são de tal 
magnitude, certo, que é difícil saber ate que 
ponto nos vamos colocar todos esses saberes 

tiveram, de alguma maneira, na herança das 
transformações que vieram se manifestar a 
partir dos anos 90, porque nos podemos di-
zer que se os anos 70 sedimenta, e esgotam 
o projeto brasileiro moderno, aquela revista 
que sai em 1980 da Poxis sobre a arquitetura 
brasileira é uma revista que mostra a produ-
ção paulista.  Uma obra do Paulo Mendes da 
Rocha, algumas do Joaquim Guedes, algu-
mas do Jerônimo Bonilha. 

Julio Barreto: Mas o nosso contexto, as-
sim, também se adequa ao contexto econô-
mico, que a gente não estava naquelas mil 
maravilhas.

Francisco Spadoni: (43:36) Eu acho que 
o contexto político difícil, mas você tem que 
ver, a revista que saiu do Brasil era isso, o 
projeto Paulista, em 1980, portanto mostra 
toda aquela produção dos anos 70. Que é um 
programa de maturidade daquele projeto 
paulista, né, mas ao mesmo tempo, um pro-
jeto que já começa a dar sinais de cansaço. 
Era um projeto que já não empolgava mais 
internacionalmente, como empolgou o pri-
meiro moderno brasileiro. Estes arquitetos 
estão dentro deste projeto, nem sei, não deve 
ter nenhuma obra do Joaquim nesta revista, 
mas é uma revista, um clássico, 1980, saíram 
varias sobre o Brasil. Depois desta já saiu 
em 87 a manchete de Jong Lui, já com a pro-
dução estranha, porque nos anos 80 de fato 
virou um ecletismo, um monte de buscas, 
ninguém mais queria mais saber do projeto 
paulista, mas também ninguém sabia direi-
to o que fazer não é?!. Foi um ano de muita 
especulação e que a partir dos anos 90, a ar-
quitetura internacional, vai também de certa 
forma enterrando o pós moderno e encon-
trando caminhos. A cidade começa a trazer 
um problema mais concreto para os arquite-
tos  e isso tudo acontece a partir dos anos 90. 
Então os anos 80 no Brasil, foram anos desta 
especulação. Então é possível que pouquíssi-
mos produtos no Brasil dos anos 80 tenham 
validade hoje como uma coisa importante. 
Você pode se lembrar de obras exemplares 
dos anos 60, 70, dos anos 80 muito pouco, já 
dos anos 90... 

Depois do ano 2000 mesmo no Brasil já 
começa a ver coisas. Uma nova geração de 
arquitetos, concursos, escritórios, então da 
metade dos anos 90 pra cima você começa a 
ver um novo trabalho que eu acho que é fru-
to daqueles 15 anos de discussão. 

 
Julio Barreto: Mas a dimensão da arqui-

tetura moderna, anos 30, foi única?
Francisco Spadoni: Anos 40 anos 50 foi 

única no panorama internacional como im-
portância não teve igual. Toda repercussão 
que tem hoje não se compara a que teve na-
quela época. Talvez se esperar um pouqui-
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dentro do conhecimento que uma escola te-
nha que trabalhar. Nos não podemos falar 
em escola Paulista e escola carioca e ter que 
resolver um problema das marginais enten-
deu? Essas escolas estão ligadas a qual pro-
blema? Só que a escola não é só aquele pro-
blema, tem muitos problemas, então é isso 
que a gente tem que ver,ou seja a arquitetura 
colocada neste âmbito por que ai nos vamos 
quase que gerar uma idéia de estilo, que se-
ria uma coisa antiga do sec. 19, então talvez 
falar de escola desta maneira seja falar numa 
possibilidade de estilo, o que eu não gosta-
ria, talvez tenha gente que possa formular 
melhor este problema, mas eu não vejo hoje, 
uma saída tão clara para isso. 

Existe uma postura, existe uma, espe-
cialmente na FAU, onde eu estou, uma ma-
neira de olhar os problemas com um certo 
viés. Este viés passa por uma certa estrutura, 
quase que estética, E com certeza com contri-
buições daquele projeto da escola que veio.  
Isso é visível nos edifícios, especialmente 
nos pequenos. Quando a arquitetura começa 
a aumentar a escala, você começa a perder a 
clareza, e quando ela sai do edifício fi ca mui-
to mais difícil ainda.

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por Ju-
lio Barretto Gadelha.

Entrevistado: José Eduardo Ti-
biriçá

Data:  Fevereiro de 2010
 
Julio Barretto: Hoje é dia 23 de fevereiro 

de 2010. Isso aqui foi um pou-pourri de 
algumas coisas que eu consegui levantar 
sobre o Joaquim e ai  analisando as caixas e 
os arquivos eu encontrei, ele estava fazendo 
o mestrado sobre as obras dele, ele chegou 
ao exame de qualifi cação em agosto de 84, e 
faleceu em janeiro de 85, então tem alguns 
escritos assim, que fala da implantação, do 
zoneamento, isso que ele elegeu 17 projetos 
de casas dele, que até tem um anexo, anali-
sando o cliente a estrutura familiar o tipo de 
programa, e ai discorreram algumas infor-
mações sobre implantação, zoneamento, 
circulação, solução estrutural, a cor, então 
eu coloquei isso daqui. Ai eu fi z um levan-
tamento para ter uma idéia da trajetória, um 
pot-pourri de algumas casas, fofos que eu 
tirei recentes e fotos de arquivo. 

José Eduardo Tibiriçá: A gente con-
versava muito. Eu conversava muito com 
o Joaquim. A gente gostava de discutir, 
polemizar então as coisas que eu posso falar 
para você tem esse fi ltro da afetividade... e 
do respeito que eu tinha pelo Joaquim. O 

teve concreto armado...tal.
José Eduardo Tibiriçá: ´E interessante 

porque nesse congresso estadual o pessoal 
do interior reclamou muito. Vocês estão 
com uma linguagem que não tem nada a ver 
com a nossa realidade. Tipo assim vocês não 
tem que ensinar para a gente, não é assim... 
Pode ser em São Paulo... Julio Barretto: ah, 
o grupo de arquitetos do interior questio-
nando...

José Eduardo Tibiriçá: a gente convive 
com muitas... a nossa formação, eu acho 
que ela carece de um banho de realidade, 
estou me lembrando... Teve um debate 
sobre comunicação, não sei que tal, e eu me 
lembro de Paulo Bastos, e ele era o nosso, 
comunicação..

Discutia-se também essas ferramentas 
novas, assessoria de imprensa, assessoria de 
relações publicas, divulgação etc. 

E eu achei, e acho que na nossa forma-
ção, ha uma deformação nisso. Nos estamos 
praticando uma política profi ssional que 
não deixa de ser a melhor política de um 
século, dois séculos atrás, de captação de 
serviço, então o arquiteto era do rei, depois 
era da família rica, depois virou do estado, 
e hoje tem coisas que eu não consigo enten-
der... 

Julio Barretto: (15:33) Mas também será 
que hoje não tem essa questão dessa gestão, 
por exemplo, para fazer um concurso pu-
blico internacional e os fatos serem dados 
e depois o ganhador, efetivamente ganhar, 
seria executado aquilo. Hoje também as 
coisas não fi cam um pouco enterradas? Tem 
um monte de concurso que acontece e que...

José Eduardo Tibiriçá: Minha tese é a 
seguinte... Concurso de idéias tem duas 
etapas. Porque isso? Por maior que seja o 
projeto, com 3,4, folhas de papel A4 você 
consegue sintetizar a sua proposta a sua 
idéia... se ela realmente for boa.

E isso o que acontece? Baixo custo, pode 
entrar um grande escritório, podemos entrar 
nós que somos pequenos...

Você tem que gerar idéias, soluções, o 
projeto é o novo, é a solução de um proble-
ma que não existia. Então não cabe concor-
rência, você precisa de idéias, concurso de 
idéias... então simples, barato para permitir 
o comparecimento de idéias novas de 
profi ssionais novos, e não de profi ssionais 
novos que tenham um recurso para investir 
numa solução.

Não realmente de idéias.. ai você sele-
ciona 2, 3 10 para desenvolver as ideias... ai 
você checa quem consegue conduzir...

 
José Eduardo Tibiriçá: Era na mesma 

época, mas eu fazia FAU e o TIM Macken-
zie, o Joaquim acho que foi colega de turma 

poder de argumentação do Joaquim 
Julio Barretto: Ele tinha isso muito vivo 

dentro dele...
José Eduardo Tibiriçá: (4:38) Tinha. Ele 

era polemista. 
Julio Barretto: Mas era uma coisa de 

intuição ou tinha também um embasamento 
teórico? Era uma coisa de falar o que pen-
sa... 

José Eduardo Tibiriçá: A gente... por 
exemplo... eu me lembro do episodio da 
casa deles, que ele tinha feito um primeiro 
estudo de concreto aparente, e tal, e dai a 
gente discutia... A gente discutia tanto.

Nos fi zemos um estudo juntos para a 
colônia de ferias... Eu ele e a Miriam..

Não chegou a ser construída, colônia 
de ferias do Banco Noroeste...Julio Barretto: 
Mas você estava falando da casa...

José Eduardo Tibiriçá: Eu me lembro 
que ele tinha um estudo em concreto e a 
gente estava discutindo, e eu tinha feito a 
casa do meu sogro num sitio... e eu tinha 
usado tijolo e telha.. e dai nós começamos a 
discutir isso né, porque eu tinha feito assim, 
o assado...

(6:39) Ai chegou no fi m ele disse que 
ia mudar o projeto dele... assim, a gente 
questionava muito esses modismos, Julio 
Barretto: O concreto armado... Já estava um 
pouco saturado 

José Eduardo Tibiriçá: Nem sei se estava 
saturado, mas a questão era, porque não 
usar tijolo e telha? Porque obrigatoriamente 
arquiteto tem que usar concreto. Não estou 
dizendo que não possa ou não deva usar, 
mas, não obrigatoriamente... Então a discus-
são foi por aí! Julio Barretto: Você acha que 
ai a... também um outro arquiteto já comen-
tou, essa casa foi um divisor de águas dos 
trabalhos do Joaquim.

José Eduardo Tibiriçá: Não sei se foi um 
divisor de águas no conjunto dos trabalhos,  
o que eu me lembro é que ele tinha feito 
um estudo envolvendo a parede e depois 
disse eu vou mudar. E realmente mudou né, 
aquela casa é belíssima. 

Com aqueles pátios e aquela surpresa.
(08:04) O encontro estadual de arquite-

tos em 1977, em Campinas... Julio Barretto: 
Tem até uma questão, que até no projeto a 
arquiteta Ruth Verde Zein fala... eu conver-
sei, vou conversar com o Bratke, que ele diz 
os não alinhados, que ai...

O Bratke falou , que o Joaquim ele, fazia 
parte mas não fazia, que ele sempre estava 
nas discussões com vários grupos.

E tem a fala do Bratke, que eram pesso-
as questionando um pouco esse status quo 
concreto armado e tal...

...e foi em 77 que teve esse congresso 
que nenhum ganhou premio, só quem já 
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do Bratke... 
Conduz ai.... senão eu vou longe, vou 

viajando...Julio Barretto: Nessa época a FAU 
e o Mackenzie tinham a mesma linguagem ? 
Interesse? Ou você sentiu que tinha alguma 
diferença? 

José Eduardo Tibiriçá: (21:38) O que nos 
aproximava muito era a biblioteca da FAU. 
O pessoal do Mackenzie usava a biblioteca 
da FAU, que ainda é boa... 

Isso era o que nos aproximava, e o que 
nos afastava era... a FAU era de comunistas 
e o Mackenzie era do CCC, que era o co-
mando de caça aos comunistas... então você 
imagina como é que era essa convivência no 
tempo da revolução, 64, 65. Mas a gente era 
muito próximo porque o pessoal do Ma-
ckenzie vinha na biblioteca...

Julio Barretto: Em relação aos professo-
res arquitetos, referentes  a época.. eram os 
memos? Como é que era? 

José Eduardo Tibiriçá: Olha eu não sei 
mas eu fi quei com uma impressão de que 
existia uma supervalorização da FAU. Por 
exemplo o Fabio Penteado, já era um exce-
lente arquiteto, e ele não era muito falado na 
FAU. Então fi quei com essa impressão...

Eu me lembro de ter visitado obras da 
Marlene Picarelli, com a FAU, não pesso-
almente e não me lembro de ter visitado 
coisas do Fabio Penteado... 

Eu acho que essa supervalorização da 
FAU, existe, eu acho que FAU é uma ótima 
escola mesmo, mas eu acho que ela é muito 
fechada.

(23:56)A faculdade precisa conviver 
mais com a vida.

Julio Barretto: Você acha que o Macken-
zie é mais aberto?

José Eduardo Tibiriçá: O Mackenzie é 
mais aberto porque desde o primeiro ano já 
tinha possibilidade de se trabalhar, porque 
tinha janelas na grade, já a FAU era muito 
pesado.. grade integral até o quinto ano...

Eu noto um certo esforço, eu acho que 
a escola precisa de aproximar mais da vida, 
da cidade...Julio Barretto: No meu estudo eu 
estou analisando os projetos.

 José Eduardo Tibiriçá:  Nos fi zemos 
também juntos um concurso para o Banco 
Comide... é um banco que nem existe mais.. 
não me lembro o ano.. 

Julio Barretto: Como que era? Vamos 
fazer?

José Eduardo Tibiriçá: (32:00) Não, não. 
Os dois foram clientes do meu escritório e 
eu convidei o Joaquim para participar do 
projeto...

 O Carlos Brakte comentou que pos-
sivelmente eles poderiam ate formar uma 
sociedade, que eles estavam fazendo algu-
mas parcerias...

encomenda equivocada. Eu quero uma casa 
com 3 quartos, dois banheiros, quero um 
banheiro assim, perto daqui, a copa, o quar-
to de empregada... Não tem nada a ver com 
a vida das pessoas que vão estar la dentro.. 
e isso escapa da visão dos clientes, pois isso 
não é nem a obrigação dele...

 A nossa função é entender o que vai 
acontecer e criar um espaço para estimular 
que aquelas coisa aconteçam... Numa famí-
lia você pode ter um fi lho expansivo e um 
introspectivo, espaços diferentes para neces-
sidades diferentes!

Julio Barretto: Você acha que hoje em 
dia.. A gente tem uma visão um pouco 
romântica... Então conseguiu fazer um de-
terminado projeto naquela época, mas e hoje 
será que.. 

Porque tinha o Mauricio Marcondes, 
dono de farmácia, o Anderson Gataz, me-
dico, hoje tem também pessoas que querem 
coisas diferentes e que valorize o trabalho 
do arquiteto?

José Eduardo Tibiriçá: Tem, tem. O que 
eu acho por exemplo, eu to falando com a 
casa, e é lógico você vai falar no edifício, 
para fi car no tema moradia.. Tem uma serie 
de coisas que você não tem possibilidade 
de atender... Porque ai é outra coisa. É a 
roupa pronta... mas a roupa pronta pode ser 
uma roupa agradável, que a pessoa goste 
de usar, ou uma roupa que ele não se sinta 
bem.

Quando a gente esta projetando, imagi-
nar as pessoas vivendo ali e depois atender 
os parâmetros de custo de viabilidade, de 
cronograma que são necessários. Mas não 
inverter o processo. Procurar a melhor solu-
ção e depois o melhor caminho.

(42:50) Precisa fazer um estilo, tem um 
colega nosso que é especialista em estilo... 
Você acha que isso pode estar acima... não 
pode, sem querer criticar quem faz assim e 
assado, mas você ter como premissa vamos 
fazer assim?Julio Barretto: Você acha que 
um tempo atrás o arquiteto tinha mais voz. 
Ou é uma visão...

José Eduardo Tibiriçá: No começo do 
século passado, 1930 por ai, tinha em torno 
de 100 arquitetos no Brasil, não eram nem 
arquitetos, eram engenheiros arquitetos, 
então era possível que a relação fosse uma 
relação confortável, onde poucos arquitetos 
tinham varias famílias que atendiam e escu-
tavam a opinião do especialista.

Hoje qual o nosso quadro? Hoje nos 
temos 100 mil arquitetos...

Julio Barretto: São 256 escolas de arqui-
tetura...

José Eduardo Tibiriçá: 256... sabe quan-
tas tinham em 1930? Duas. Hoje se formam 
coisa de 100 mil por ano...

E era uma época que o arquiteto fazia 
de tudo né? Vários tipos de projeto, pai-
sagismo plano diretor, hoje nos escritório 
existe uma especifi cação muito grande nos 
escritórios..

José Eduardo Tibiriçá: olha, eu não sou 
muito a favor dessas especializações, mas 
muitas vezes ela acontece até mesmo contra 
a vontade. Mas eu acho que a nossa ação, é 
mais rica e contribui mais quando a gente 
se aperfeiçoa procurando ser criativo, bus-
cando a melhor solução com as informações 
disponíveis sobre o tema proposto. Isso que 
é o treinamento. E são coisas que as vezes 
não convivem muito bem. A criação e o jul-
gamento tem que ser pelo menos momentos 
diferentes, quando você especializa... a espe-
cialização muitas vezes amordaça a criação. 

A especialização é o julgamento... 
quando o arquiteto se especializa ele muitas 
vezes sem querer, as duas coisas convivem e 
a gente sente muitas vezes que a parte cria-
tiva... fi ca prejudicada, acho que nos temos.. 
não estou defendendo o descompromisso 
total.

Eu acho que nosso compromisso maior 
esta com a criatividade e com a produção 
técnica de qualidade. Hoje você não pode 
imaginar o projeto que seja uma coisa sim-
ples... Pelo menos os temas que a vida de 
hoje propõe... 

Então vejo como saudável uma visão 
criativa do problema, o desenvolvimento 
o estimulo ao pensamento criativo, dentro 
do atelier de arquitetura, e a produção de 
qualidade.

Julio Barretto: Nessa questão da criativi-
dade, na técnica, como você via o Joaquim? 
Ele tinha essa criatividade, era embasada 
numa técnica? 

José Eduardo Tibiriçá: (37:36) O Joaquim 
era super criativo. Você vê pela variedade 
de temas que ele aborda eu acho que assim, 
igreja, seminário, presidência, ou seja, tem 
que ter uma metodologia de abordagem de 
vários temas e buscar a consultoria necessá-
ria para o tema que você esta... 

Muitas vezes o cliente entende mais 
que você daquilo que você esta projetando, 
então é mais que loucura você se meter a 
especialista. Especialista é o cara que conhe-
ce bem o metier dele, o que ele não sabe é o 
que é melhor para ele... 

O arquiteto, ele sabe interpretar a forma 
de viver das pessoas que vão viver naquela 
casa e propor espaços que as pessoas nem 
imaginam, você deve achar isso nos projetos 
do Joaquim. 

Tenho certeza que o Mauricio Marcon-
des não pediu eu quero uma casa assim... 
nem sabia dizer isso. A maioria dos clientes, 
seja pequeno, seja grande, chega com uma 
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Então a outra coisa é isso enfatiza aquilo 
que a gente estava falando da formação 
profi ssional dentro da realidade. 

O cara não pode esperar que ele vai se 
formar, você tira disso 10% de família rica, 
com seus contatos.. e os outros vão ter que 
lutar...e precisam ser treinados para serem 
úteis e conseguirem convencer.Julio Barret-
to: (45:37) E nessa época, pertinente ao tra-
balho que eu estou fazendo com o Joaquim. 
Chegou a captar clientes de serviço? Como 
era? Porque é bem isso também, da família 
que um indicava... 

José Eduardo Tibiriçá: O Morumbi era 
de rua de terra quando a gente estudava...

Mas era outra realidade, eram menos 
arquitetos, nos vivemos o inicio dessa ex-
pansão, nós não chegamos e nos formar 
nessa... mas a gente pegou...

Foi a nossa geração que surgiu com esse 
pensamento de fazer escola, fazer escola... 
existia uma corrente que achava que era 
necessário. Eu tenho minhas duvidas, ate da 
sinceridade desse pensamento as vezes, pois 
eu acho que se formaram muitas escolas de 
arquitetura, muitas vezes para atender ou-
tros interesses que não os da profi ssão. 

Julio Barretto: Mas analisando o Joa-
quim tem bastante projeto. Num espaço 
relativamente curto assim, de tempo. Mas 
você vê que começa com alguns edifícios... 
uma verticalização.. 

José Eduardo Tibiriçá: (48:31) O Joa-
quim era um professor que tinha projetos 
projetáveis... Agora você acha que precisa 
de 256 escolas? Todos os professores tem 
uma profi ssão como a do Joaquim?

O Mackenzie tem essa, alem desse horá-
rio, ele sempre teve um grupo... O Joaquim, 
o Bratke, a Miriam, mas era gente que atua-
va no mercado. Nunca viveram de dar aula. 
Julio Barretto:  Tem alguma coisa que você 
ache pertinente? E eu estou fazendo essas 
entrevistas para abrir meu horizonte. O TIM 
era meu Tio... 

Então eu estou fazendo estas entrevis-
tas para sair desta esfera familiar e ter esta 
outra visão mas ela falou assim, o negocio é 
você olhar as obras e ver o que... 

José Eduardo Tibiriçá: o Joaquim, ele 
realmente sempre foi um questionador, ou 
seja, fazia uma avaliação de todo, então ele 
pensava muito nesse jeito, o Joaquim não 
era um obedecedor de obras, no programa 
ele analisava profundamente, discutia.. e 
acho que a riqueza do trabalho e da convi-
vência era isso, essa coisa de questionar, e 
não é ser contra.. não, é você escutar o que 
eles querem dizer e escutar criticamente, de 
forma que você possa contribuir com uma 
solução melhor do que ele espera... 

Normalmente o cliente, não é profi s-

Ele inclusive conta que fazia serenatas, 
colocavam piano em cima do caminhão para 
fazer serenata, aquela coisa. 

Papai e mamãe viveram praticamente a 
mesmo coisa, pais fazendeiros que tinham 
dinheiro e tinham famílias grandes o papai 
era o primeiro, também, de oito irmãos, a 
mesma coisa que a mamãe que era a primei-
ra de nove, ou invertido.. papai de 9 mamãe 
de oito...

(6:50) Eu nem sei porque estou falando 
do vovo e da vovó... então o que aconteceu 
com o papai é que quando ele fazia faculda-
de ele não precisava trabalhar mas o vovo foi 
perdendo tudo, seu avo, meu pai, precisou... 
ai ele entrou no Banco do Brasil.. Passou ti-
rou as notas máximas em tudo e tirou 5 em 
datilografi a, a vida toda ele digitou só com 
o dedinho...

E entrou no Banco do Brasil para poder 
ajudar a família, os irmãos. Então a tradição 
do papai essa de ajudar a família, os irmãos, 
e pagar a manutenção da casa que era grande 
e tudo mais.

Julio Barretto: Depois que ele casou com 
a Vovó...

Maria Helena Barretto Gadelha: Então a 
mamãe, do lado dela é mais ou menos a mes-
mo historia... Vovo Quim também, eu acho 
até que era mais riquinho que o vovo Orlan-
do... Tinham umas 2, 3 fazendas... 

Ele era muito esportivo e atravessava o 
rio grande para levar remédio para o pessoal 
de la, tudo de graça, como sempre.. Foi até 
interessante, ele como farmacêutico... O vovo 
Quim perdeu as coisas dele mais por questão 
de amizade com os primos, que compravam 
fazendas, o outro era sócio, o outro vendia... 

Julio Barretto: O interessante é pensar , 
que duas pessoas a Vovó Didi e o Vovo Ota-
cílio se juntaram e tem a mesma fi losofi a de 
vida, a mesma trajetória na parte da compai-
xão...

Maria Helena Barretto Gadelha: isso e de 
serem os irmãos mais velhos, a mamãe é a 
mais velha de vários, porque a vovó não con-
seguia ter fi lhos e quando conseguiu, foi um 
atrás do outro... e o papai também.

(9:35)Os dois com a historia de que os 
pais foram perdendo dinheiro e eles assu-
miram a ajuda pra família, o papai ajudando 
os irmãos e a mamãe dando uma cobertura 
para o Vovo Quim. Menos para ele pois ele 
tinha a farmácia.

Julio Barretto: Tudo isso na época das fa-
zendas de café? Em 1929... 

Maria Helena Barretto Gadelha: é por-
que o Vovo Orlando por exemplo, fornecia 
muitos anos para o primo dele de Ribeirão 
Preto, Fabio Barretto, que tem até aquele bos-
que e tal... ele fornecia a carne  para o frigo-
rífi co  de Barretos. Durante muitos e muitos 

são dele criar o espaço, esse treinamento é 
nosso.

Julio Barretto: Tem muita gente que fala, 
ai como eu queria ter feito arquitetura...

José Eduardo Tibiriçá: Tem bastante! 
SEGUNDA GRAVACAO 
Julio Barretto: Então, o Jose Tibiriçá 

falou hoje que o Joaquim Barretto se fosse 
descrever era um personagem. O persona-
gem Joaquim Barretto. Eles foram visitar 
o Soares em Mococa, ele entrou na igreja 
tocou o órgão que estava lá.

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por Ju-
lio Barretto Gadelha 

Entrevistado: Maria Helena 
Barretto Gadelha

Data: Abril 2010
 

Maria Helena Barretto Gadelha: O Tim é 
o seguinte, ele é o fi lho do meio. Claro que é 
um meio relativo, pois nossa primeira irma 
é a Cleire. E o Tim nasceu depois do Cesar, 
ele foi o primeiro neto das duas famílias, e 
era todo certinho então o Tim já nasceu uma 
pessoa mais livre.

Julio Barretto: Mas existia uma cobrança 
do Vo Otacílio?

Maria Helena Barretto Gadelha: Existia 
sobre todos nos, por exemplo. Na nossa fa-
mília existia uma cobrança da parte cultural, 
educacional essas coisas, não havia uma co-
brança em cima de comportamento... pois a 
mamãe, para a época dela, era uma mulher 
selvagem... pois ela nasceu depois de 5 anos 
do casamento do vovo e da vova. Ela fi cou 
companheira do vovo..andava a cavalo com 
ele na celinha inglesa, e sempre foi uma mu-
lher muito livre.

Julio Barretto: Ela nasceu onde?
Maria Helena Barretto Gadelha: a ma-

mãe nasceu em Monte Azul, perto de Guai-
rá. O vovo Kim teve um fazendão la perto 
de Guairá. Ela nasceu em 1915, e o vovo em 
1910. 

Julio Barretto: E ele nasceu onde?
Maria Helena Barretto Gadelha: Ah o 

vovo era a coisa mais divertida. Ele tinha 
fazenda la em Barretos aquelas coisas. Na 
época do nascimento....

Julio Barretto: Eu to falando do vovo..
Maria Helena Barretto Gadelha: O meu 

avo Orlando, na época que se casou não sei 
o que ele foi fazer no RJ, algum trabalho, não 
me lembro, então papai nasceu no Rio... Ele 
é carioca assim, nasceu e depois voltou pra 
Cravinhos...
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anos. O vovo era do partido democrático, 
super envolvido em política e o Fabio, primo 
dele era do partido republicano... Então por 
causa de brigas políticas, esse numa época 
que o café estava ruim de vender, ele não 
renovou o acesso dele para fornecer o gado, 
pois ele tinha gado e café.. e foi aquele auê.. 
Ele não tinha para quem vender o gado, foi 
abatendo, perdeu o café e foi por isso que o 
papai teve que parar a faculdade.

Ele fazia engenharia na politécnica, no 
começo, estava acho que no terceiro ano.. 
para poder entrar no Banco do Brasil.

Julio Barretto: Então ta, tem essa parte da 
historia de vida dos dois.. E agora entrando , 
nos fi lhos, o convívio , a parte da historia da 
sua família. 

Maria Helena Barretto Gadelha: A vida 
inteira, papai e mamãe foram ligados a famí-
lia de um e de outro. 

Julio Barretto: Mas moravam você ou ti-
nha um... 

Maria Helena Barretto Gadelha: Quem 
veio morar com papai e mamãe logo pequi-
nininha foi a Cleire, pois a Vovó Alfredina 
mãe da mamãe, faleceu com 41 aos, e a Clei-
re era caçula.  Não se sabe ao certo de que 
ela morreu, mas a mamãe acredita que tenha 
sido câncer de traquéia pois ela foi perdendo 
a voz... 

Maria Helena Barretto Gadelha: Então a 
Cleire, desde que tinha 2 anos, dormia com a 
mamãe, pois ela era afônica.

Então a mamãe quase que terminou o 
noivado com meu pai, pois ela tinha os ir-
mãos...

Mas meu pai apaixonadíssimo, disse 
não, pois eles tinham a mesma historia e de-
pois de um ano que a mãe dela morreu eles 
se casaram. E fi zeram a viagem de núpcias 
deles num navio alemão.. 

Julio Barretto: (13:50) Nisso eles mora-
vam onde?

Maria Helena Barretto Gadelha: São Jose 
do Rio Preto. O papai começou a carreira 
dele de bancário em São Jose, ele pela sofi s-
ticação e tudo ele optou por São Paulo, e já 
começou como gerente...

Julio Barretto: Acho ate pela formação 
dele.. hoje o pessoal fi ca procurando enge-
nheiro para trabalhar em banco.

Maria Helena Barretto Gadelha: O papai 
era uma pessoa apaixonada pelo direito.. 
Isso esta mais na historia do meu pai e da 
minha mãe do que no Tim.

Julio Barretto: Não, mas vamos ai..
Maria Helena Barretto Gadelha: Então 

eram os três que moravam em casa, o tio Val-
ter fi cou menos tempo porque ele não quis 
continuar os estudos, mas fi cou anos para 
terminar o ginásio aquelas coisas... 

Agora o Tio Adalto fi cou mais, e depois 

uma ala e um menino em outra. Fui a única 
que nasceu em hospital. 

Quando eu nasci papai já era de Nova 
Granada, foi Rio Preto, Nova Granada, Jabo-
ticabal, Araraquara.

A mamãe foi para Rio Preto para os fi -
lhos terem uma sede. Então foi isso e eu sou 
a caçula.

O Tim em casa era sempre assim, eu era 
grudinha dele desde criança, pois a gente 
brincava junto. 

Eu me lembro mais de Jaboticabal. Eu fui 
para la com 3 anos, e la foi grande parte da 
minha infância, e eu era moleca. 

Julio Barretto: Então você foi com 3 anos, 
em 46, e fi cou quanto tempo la? 

Maria Helena Barretto Gadelha: Fomos 
em 56 para Araraquara. Eu tinha 10 anos, en-
tão foram 7 anos lá em Jaboticabal. 

Eu tonha 10 anos quando fomos para 
Araraquara, só que lá eu continuava mole-
ca, pois aquela vida que a gente tinha , nosso 
quintal em Jaboticabal era uma casa antiga, 
de pé direito alto, muito bonita. Tinha varias 
salas, tinha uma varanda na frente, alpen-
dre... e ainda tínhamos um quintal imenso 
que dava para o quintal...

E a lateral da casa dava para rua... então 
a gente, não entrava pelo portão.. a gente pu-
lava as janelas, e entravamos para os quartos 
pelas janelas. 

Era aquela casa que logo quando você 
entra tem um alpendre, e ao lado aquelas 
sala para receber visitas.

Julio Barretto: Você acha que essa casa 
teve alguma infl uencia nos projetos? 

Maria Helena Barretto Gadelha: (26:27)
Provavelmente. Deixa eu pensar um pouco 
mais.. Essa casa em Jaboticabal tinha essa 
sala que era a sala de musica. Sempre na 
nossa casa teve o piano. Tinha um violão do 
papai, um bandolim, ele tocava as valsinhas 
dele.. e recebíamos visitas que tocavam.

O Tim era o mais sabido da musica.  E a 
gente tocava junto. E o Cesar tinha bom ou-
vido e começava a sair da musica e o Tim – 
Cesar toca direito... 

Todo dia, a única coisa que a gente fazia 
era tirar o vazo de porcelana da mamãe de 
cima do piano. E eles colocavam em cima da 
mesinha para não quebrar.

A gente sempre se estapiava, e a Dona 
Ivone teve que desistir da nossa apresenta-
ção, porque a gente nunca terminava. Risos.. 
era a coisa mais engraçada.

Eu nasci com musica, o papai gostava, a 
gente tinha aquela vitrola sempre boa. O pes-
soal do banco sabia, e eles davam coleções de 
musicas para o papai.

 A gente fazia esporte na rua. Corria, jo-
gava bets...

Uma vez o Tim chegou chorando, ma-

foi ser bancário e foi para o Paraná.  Agora 
os outros irmãos tinham o apoio fi nanceiro..

Julio Barretto: Você lembra a data do ca-
samento dos seus pais?

Maria Helena Barretto Gadelha:  Da para 
fazer as contas pelo nascimento do Cesar, 
agora ele tem 72, então...

Julio Barretto: Se o Tim nasceu em 40, o 
Cesar nasceu em 38...

Maria Helena Barretto Gadelha: ele nas-
ceu um ano depois do casamento.

Julio Barretto: Então eles casaram em 36, 
37. Então o Cesar nasceu em 38, o Tim em 40 
e você em 43. Então vocês chegaram a convi-
ver com o tio Valter? 

Maria Helena Barretto Gadelha: sim, to-
dos. Eu que era menorzinha não muito mas 
por exemplo o tio Adauto era um pouco pa-
gem do Cesar, andava muito... o Tio Valter... 
o Tim toda vida foi muito ligado ao tio Val-
ter... 

O tio Valter sempre foi o selvagem, o 
Emilio, todo lugar que ele se sentia urbano 
ele buscava uma fazenda num lugar mais 
inóspito.

Ferias por exemplo eu e o Cesar fi cáva-
mos mais em Rio Preto com as primas. O Tim 
pedia para ir na Vila Gonçalo...

Mas então chegava as férias ele queria ir 
pra la, andar a cavalo essas coisas todas. Esse 
dengo com tio Valter foi a vida toda, tanto 
que o Tio Valter foi padrinho de casamento 
dele.

De fi lhos do papai e mamãe, eram Ce-
sar , Tim e eu. O Cesar era mais o dengo da 
família do papai, o mais velho de todos os 
netos. O primeiro neto. Então ele fi cou com 
uma pressão, por ser mais intelectual... e o 
Tim fi cou mais livre.

Mas ele sempre foi uma pessoa de criati-
vidade espetacular..

Julio Barretto:  Como assim.. essa criati-
vidade.

Maria Helena Barretto Gadelha:  Na hora 
de bolar brinquedos, brincadeiras, a gente fi -
cava na espera por ele.. E ele era bravinho 
também.. 

Papai já era gerente em Jaboticabal. Fica-
mos la por 7 anos..

Julio Barretto: Então foi Rio Preto, São 
Jose do Rio Preto, Jaboticabal e depois Ara-
raquara? 

Maria Helena Barretto Gadelha: Arara-
quara e depois Jaboticabal.

Agora a mamãe quis que nos tivéssemos 
o mesmo lugar de nascimento. Para não fi car 
judeu errante. Então o Cesar e o Tim nasce-
ram na casa da sogra da mamãe...

Julio Barretto:  (22:07)Parto em casa
Maria Helena Barretto Gadelha: Isso par-

to em casa. Eu que inaugurei em Rio Preto, 
havia duas crianças na maternidade. Eu em 
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mãe pega essa minha Irma e fi ca ai.. ela esta 
no meio da rua jogando bets, e ela vai fi car 
falada...

O Tim sempre foi dramático... ele quan-
do estava triste ele falava, eu vou morrer no 
mato. E ia atrás da erva sidreira... e ele fi cava 
olhando pelo matinho e a mamãe dizia, jaja 
ele volta,

Ele era meu guru... Eu me lembro uma 
vez a mamãe comprou uns sabonetes...

Sabe o envolotro do sabonete, ele tirou 
de todos e a gente colou tudo para enfeitar 
a casa, você vê, um friso enfeitado... E o Tim 
me deu a idéia, mas quem colou fui eu.. e 
mamãe chegou e disse, quem fez isso.. Isso é 
coisa de Joaquim... 

E eu corri atrás dela e disse – Mamãe eu 
acho que fui eu, para ele não apanhar...

Ai ela morreu de rir e acabou não ba-
tendo em ninguém.. mas era para enfeitar a 
casa, você imagina?

A gente fazia um circo e eu era a estrela 
maior, claro. Eu ganhava uns sapatinhos e o 
Tim me orientava.

Julio Barretto: E a parte da adolescên-
cia??

Maria Helena Barretto Gadelha: Essa 
parte também é muito interessante, a gente 
tinha um quintal cheio de arvores. O papai 
mandou fazer uma base la para eu ser a bi-
roca do Tarzan. A gente vivia em arvores, 
e a gente enchia muito os seminaristas que 
tinham la..

(35:25)E tinha uma mangueira e a gente 
fi cava dando comida para os seminaristas. 
Aqueles bolos que a mamãe fazia. Ai uma 
vez o seminarista mandou colocar caco de 
vidro... 

Ai uns amigos quebraram todos os vi-
dros, pois a gente podia cair ali.

Então papai se candidatou como gerente 
de Araraquara e foi....

Julio Barretto: é importante esclarecer o 
contexto dessas cidades naquela época. Hoje 
elas tem uma importância, mas naquela épo-
ca era uma metrópole.

(37:13)Maria Helena Barretto Gadelha: 
Ah sim, Araraquara era uma metrópole, 
cheia de gente rica, na ocasião, eu não sabia a 
diferença entre bancário e banqueiro, porque 
o papai tinha muito dinheiro... Eu via o cofre 
e achava aquilo uma maravilha.

Maria Helena Barretto Gadelha: Agora 
para mim foi diferente. Para mim a paixão 
foi quase que imediata, por Araraquara.  Já 
para o Tim e o Cesar foi mais complicado, 
eles eram adolescentes. Para eles a referencia 
maior era Jaboticabal. 

O Tim sempre foi muito talentoso. 
Para eles foi mais difícil pois eles já ti-

nham os amigos, então essa mudança foi 
mais difícil para eles.

eles achavam que a musica não dava para 
se sustentar... a mesma coisa aconteceu co-
migo com o desejo de ser bailarina. Quando 
eu tive aquele convite de Ballet de Moscou... 

Julio Barretto: é?? Pra que?
Maria Helena Barretto Gadelha: Para ser 

uma bailarina...
Julio Barretto: Pequenininha desse jeito? 

Risos...
Maria Helena Barretto Gadelha(46:00) é 

exatamente pois eu era muito lépida. 
Mas essa historia de ter que ter um di-

ploma...
Julio Barretto: Mas para entender o Tim, 

com o piano, continuou a fazer parte da vida 
dele...

Maria Helena Barretto Gadelha: Muito... 
intensamente, ele estudava muito.

Eu ouvia ele estudando...
Alem da parte musical, o Tim despertou 

muito a parte estética.. 
Ele incentivava a mamãe a comprar um 

móvel mais bonito, a mesa... sempre era 
mantida bonita. 

Isso na adolescência... ele ajudava a esco-
lher as toalhas de mesa. Cadeiras.. ele pedia 
para meus pais trocarem... por umas mais 
bonitas.

Julio Barretto: Mas ai ele foi para São 
Paulo, porque o Cesar irmão dele já estava 
la..

Maria Helena Barretto Gadelha: O papai 
ate comprou um apartamento la para eles 
morarem.. 

Julio Barretto: o da cardeal? Então o Ce-
sar já estava fazendo faculdade la na USP? E 
o Tim foi para fazer cursinho...

Maria Helena Barretto Gadelha: o Ce-
sar já estava na faculdade.... e o Tim foi na 
onda...

Primeiro o Tim prestou Medicina, por 
isso ele fez o curso ligado a biomédicas. E 
não passou, ai ele se inscreveu e entrou em 
Farmácia e Direito. Ele entrou e achou que 
era para fazer farmácia, e freqüentou uns 
meses..

Ai o papai percebeu que o Tim estava 
perdidasso. 

Julio Barretto: Ou era ser advogado, me-
dico ou engenheiro..

Maria Helena Barretto Gadelha: Isso as 
opções eram muito pequenas. Então o Tim 
o que ele fez.. O papai percebeu que o Tim 
estava perdido. Ai ele falou meu fi lho você 
já pensou em Arquitetura, pois ele vivia de-
senhando coisas... você esta ligado a parte 
estética da casa, você ajudou na construção 
daquela mesa...

Foi ai que o Tim começou a se interessar..
Julio Barretto: E essa questão do dese-

nho?
Maria Helena Barretto Gadelha:  Ele pe-

Eles sempre foram bons alunos, o Tim 
era aquele que estudava menos, mas tinha 
um rendimento maravilhoso. Ele teve alguns 
episódios do professor de química.. porque 
ele não gostava.

Ai ele teve um período que ele foi para ..
A gente freqüentava a igreja, mas tínha-

mos dois mundos, a mamãe era mais evo-
luída, a gente ia ao clube, dançávamos no 
carnaval..

O Tim adorava dançar, ele era o ritmo. 
E ele e o Cesar me levavam para dançar.
Julio Barretto: (40:33) Mas o que você fa-

lou da igreja que eu não entendi? Dos dois 
mundos?

Maria Helena Barretto Gadelha: Ah por-
que a gente freqüentava a igreja, e estudáva-
mos a bíblia. Mas não era uma coisa opressi-
va. O papai era de família católica e a mamãe 
era protestante.

O Tim um período tocou o órgão da 
igreja, e ele também namorava a Glaucia, do 
dona Gina, ela também era ....

Julio Barretto: Tinha essa convivência 
com a diversidade? 

Maria Helena Barretto Gadelha:  A fa-
mília tinha os ricos e os pobres.. o papai era 
uma das pessoas importantes da cidade, era 
o juiz, o prefeito e o gerente do banco.

Éramos da sociedade...com os nomes, e 
por ser gerente do Banco do Brasil as portas 
estavam abertas...

E a gente sempre teve um comportamen-
to de gente que tem berço, e nunca tivemos 
problemas de sermos aceitos, em lugar ne-
nhum, pelo contrario... 

A gente freqüentava tudo na maior liber-
dade. 

Julio Barretto: E essas etiquetas vieram 
da onde?

Maria Helena Barretto Gadelha: (43:41) 
A mamãe sempre teve a preocupação de ar-
rumar a casa, deixar tudo certinho. Nos para 
economizar a gente não ia nas costureiras 
mais conhecidas, mas mesmo assim a gente 
sempre se apresentou de forma justinha. A 
gente sempre teve essa consciência de que a 
gente tinha que dividir, vivemos um socialis-
mo familiar. Minhas primas herdavam meus 
vestidos, não se esbanjava. O dinheiro era 
valorizado.

Mulher de gerente de banco recebia pre-
sentes, o papai nunca aceitou... etc.

O Tim foi uma parte muito importante, 
alem de estudar piano tal.

Ele na verdade.. se fosse uma outra situ-
ação.. 

Mamãe falava que se arrependia de não 
ter incentivado o Tim a tocar piano. Pois 
todos os músicos que ele mostrava como 
ele tocava comentavam que ele tinha um 
dom.. Mas por ser uma família tradicional, 
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gava um lápis e desenhava. Nada com tinta.. 
não era pintura, era desenho.. e o papai in-
centivou..

Ai ele foi fazer cursinho... aquela maté-
ria, linguagem artística. No cursinho ele so-
bressaia... e entrou..

Julio Barretto: E nesse ínterim? Ele es-
tava morando em São Paulo... uma cidade 
grande.. E essa mudança? 

Maria Helena Barretto Gadelha: Ele já foi 
com esse foco...

O que perturbou um pouco foi o namoro 
com a Gláucia... Ela namorava um cara que 
fazia medicina em Ribeirão... e a família dela 
fez oposição, pois ele não tinha nem entrado 
na faculdade.. e ele terminou com ela.. pois 
era orgulhoso.. e disse que não ia dar o que 
ela queria..

Julio Barretto: E essa época de cursinho?
Maria Helena Barretto Gadelha: O di-

nheiro ia pro Tim.  Para controlar o apê.. O 
Chico Segnini morou la com eles Tb. Primei-
ro foi o Chico e depois o Cidão. Mas eles se 
conheceram em São Paulo, na época do cur-
sinho.

O Tim levava os amigos da faculdade 
pra la.. e todos fi cavam em casa.. uma casa 
imensa, boa para festa. Em Araraquara. 

Nossa casa em Araraquara fi cava em 
cima do Banco do Brasil, toda a extensão do 
banco era nossa casa. Expandiu o banco, e 
dessa expansão fi cou uma varanda.

O ano inteiro as amigas esperavam a fes-
ta do meu aniversario. Era dai que saiam os 
namoros... 

O Tim era meu companheiro, ele me aju-
dava a organizar a festa..

Ai em São Paulo, eu terminei a faculda-
de, era a USP, e a gente se formou em 66, 67. 
Em 67 foram as festas tal. Nos nos formamos 
juntos, ele entrou antes, mas ele demorou 
mais para terminar.

E eu freqüentava muitas coisas la com 
ele. Ele no terceiro ano da faculdade, ele 
montou um escritorinho.

Era um grupinho.
 
Julio Barretto: (1:00:28) Mas eu lembro 

que você comentou, que ele conheceu o Al-
miro no cursinho? 

Maria Helena Barretto Gadelha: Isso, e o 
Almiro perdeu o irmão.

E falou não o Almiro vai prestar, e ele 
fi cou estudando la. E eles entraram. E la que 
ele conheceu o Soares. 

Julio Barretto: Qual o nome dele?
Maria Helena Barretto Gadelha: Acho 

que era Luiz Roberto Soares.
Julio Barretto: Então o Joaquim entrou 

na faculdade, em 63. Fala um pouco do que 
você lembra.. a relação com a família tal.

Maria Helena Barretto Gadelha:  Em 

depois a separação da sociedade que ele fi -
cou na Themag.

Maria Helena Barretto Gadelha: Eu acho 
que a Themage foi anterior ao Chico..

Julio Barretto:  Não, o Chico é de 70... a 
Themag é 80.

Ai separou e fez a Joaquim Barretto e as-
sociados?

Maria Helena Barretto Gadelha: Foi ai 
que ele viu que aquilo na Themag ia fi car por 
aquilo mesmo.

Que mais bem?? Com relação a casa 
dele.. do Pacaembu. 

O papai quando  ele comprou o terreno, 
levou o papai para ver, e o papai chegou e 
disse, o Joaquim não comprou um terreno, 
ele comprou um precipício. Era aquele terre-
no que caia assim.

E um projeto lindo, e quando ele mostra-
va as coisas ele vibrava!

O quarto dos meninos, o beliche era 
como uma cabana para as crianças com a 
escada, embaixo eles tinham o quarto para 
brincar e a cama eram as fantasias das crian-
ças.

Julio Barretto: E o que você lembra dele 
falando sobre arquitetura?

Maria Helena Barretto Gadelha: (1:17:30)
Ele era uma pessoa que respeitava muito ... 
Ele gostava de conhecer as pessoas, para en-
tender como as pessoas gostavam da casa.

A questão de família para o Tim era mui-
to importante. A tendência dele não era ter 
espaços muito fechados, ele tinha uma vi-
são do convívio familiar, Dos espaços serem 
utilizados. Tudo precisa ser usado. Tem que 
existir o convívio da família, só que esse con-
vívio pode dividir a plástica, a beleza do ne-
gocio. Ele não desassociava a forma nem da 
parte estética.  A função da parte estética, ele 
falava que você também tinha que ter o belo. 
Só que não se podia pensar só na parte esté-
tica, a funcionalidade tinha que ser valoriza-
da. Os espaços tinham que ser valorizados.

Ele ajudava com o projeto a criar um mo-
vimento dentro da casa, ajudando o convívio 
das pessoas.

Lá na casa do Albanês, os quartos, faz 
uma espécie de uma curva que dava para 
uma sala de convívio.

Espaços generosos para desafogar. Mes-
mo o quarto que você não precisava gastar 
muito espaço, mas não podia ser um espaço 
opressivo.

Você tem a privacidade, mas tem tam-
bém o convívio.

Eu por exemplo sou uma fi lha única, que 
nunca tive um quarto só meu, eu sempre di-
vidi com a Cleire, etc.. 

Então ele puxou isso.
Ele fi cava na prancheta, ele me chama-

va... e mostrava. Ele ouvia as pessoas, mas 

casa, quando a gente foi para São Paulo, 
eles depois vieram morar conosco. Meu pai 
se candidatou a gerencia em São Paulo, em 
Pinheiros. Eu ia fazer a pós em SP, o Tim e o 
Cesar em SP. E papai prestou a gerencia em 
SP, e passou. Eu já namorava o Luiz Ernesto.

Eu me lembro do Tim procurando apar-
tamento em SP.

O papai até comprou uma casa em Ara-
raquara, mas com os ilhós todos em São Pau-
lo, ele se candidatou em SP para encerrar a 
carreira la.

O Tim foi andando com o carro para 
achar um local perto do Banco do Brasil, ele 
foi fazendo um raio e descobriu um prédio 
do projeto do Artigas, ali na Pedroso de 
Moraes, e ai para arrumar a casa la o papai 
comprou coisas que o Tim orientou. O apar-
tamento em São Paulo já se deveu a organi-
zação do Tim, já com uma visão de arquiteto.

Ai alugamos o apartamento da Cardeal, 
para ter uma renda... e todos foram morar 
com papai e a mamãe, na pedroso. 

Julio Barretto:  Mas ai o Tim saiu do 
apartamento da Pedroso para casar? 

Maria Helena Barretto Gadelha: Isso.
Julio Barretto: Você se lembra a data? 
Maria Helena Barretto Gadelha: (1:07:32) 

Ele viajou muito, foi para Europa. Eu fui com 
ele, em varias viagens. Mesmo na faculdade, 
a gente ia pra MG. Eu fui com eles e fi camos 
em republicas. Essas coisas a gente fazia 
muito. O Tim não participava daquelas bri-
gas na Maria Antonia.

Mas a faculdade do Mackenzie era mais 
de esquerda, mas ele nunca foi muito enga-
jado. Depois quando ele se formou, ele deu 
aula em São Jose dos Campos e conviveu 
com Paulo Bastos, e ele até teve um escritório 
ali na Cardeal. Então ele começou a ter uma 
postura mais política. 

Quando ele começou a dar aula ele tinha 
uma visão mais de esquerda tal, com uma vi-
são mais critica tal.

Julio Barretto: E você lembra quando ele 
casou? Faz umas contas ai..

Maria Helena Barretto Gadelha: Eu acho 
que eles casaram mais ou menos em 73.

Maria Helena Barretto Gadelha: Ele no 
começo teve escritório, mas depois ele traba-
lhou no Dellamano, ele queria ter um dinhei-
ro fi xo, Depois na Themag.

 Julio Barretto: Mas ele fez uns projetos 
autônomos... antes de entrar la na Themag...

Maria Helena Barretto Gadelha: Isso a 
Isa sabe mais do que eu, você tem que ver 
com ela t..

Julio Barretto: Acho que ele nunca dei-
xou de ter o escritório?Tinha gente traba-
lhando la...

Vendo as fases , teve o começo do escri-
tório com os amigos, depois com o Segnini, 
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ele também sabia convencer qualquer um... 
mas ele respeitava o que as pessoas pediam, 
mas ele punha a beleza. 

E sempre tinha a exigência de não deixar 
espaços ociosos.. e do convívio.

Julio Barretto: a maioria dos projetos 
dele foram residências.. E o que mais?? E ele 
como pessoa?

Maria Helena Barretto Gadelha:  Antes 
de pessoa... ele era uma pessoa que ele... lia 
muito comprava muitas revistas de arquite-
tura, estava sempre se atualizando, ele par-
ticipava de muitas palestras, como ouvinte 
mesmo. Ele estava sempre com o novo olhar, 
ele tinha esse gosto de estar sempre olhando. 
E ele gostava de pintura, de musica, não há 
duvida, ele é multi-arte. Você precisa estar 
aberto às coisas..

Eu me lembro do Zé Rubens, diretor de 
teatro, com várias peças populares, mas já re-
cebeu vários críticos.. com texto bom.

E ele falava assim, estou sentindo uma 
falta do meu amigo, para ele avaliar meus 
textos, ele fazia uma visualização da peça.

O Zé Rubens ... claro que a parte de ce-
nografi a podia falar algumas coisas, mas o 
Zé gostava da opinião sobre o texto mesmo. 

Ele gostava de pintura, leilão, ele ia com 
a Isa. 

A Maria Helena Meiberg, aquelas tias 
que estão em cima daquela peça. Ela pintou 
tudo. Sabe a Renina Katz, ela é uma boa pes-
soa para entrevistar. Ela esta viva ainda. A 
Maria Bonomi, não sei a relação deles...

Era interessante porque ele era uma pes-
soa que gostava de arte mesmo.

Ele como pessoa...
Julio Barretto: (1:2834) Fala um pouco 

do Joaquim como pessoa, ele com os amigos, 
com a família...

Maria Helena Barretto Gadelha: O Tim 
para mim...era uma pessoa que 

Julio Barretto: Tem um refl exo né, da 
vida pessoal e da vida profi ssional..que não 
da para separar...

Maria Helena Barretto Gadelha: Ele ado-
rava quando um aluno fazia uma coisa boni-
ta, ele vibrava...

O César também tinha isso.Sempre escu-
tei os alunos dele comentando isso.

O Tim também agregava. Aquele projeto 
do muro, que ele propôs como um lugar de 
encontro. Ele em contato com o Ignácio de 
Loyola Brandão.

Ele quis deixar uma mensagem no muro, 
e as pessoas também podiam deixar suas 
mensagens...

Isso foi uma inovação, o grafi te no muro. 
A gente sabia do pessoal que pichava, mas o 
grafi te o Tim achava que o muro pedia uma 
intervenção.. o muro era uma pagina em 
branco que pedia a intervenção.

pessoa educada, atenciosa.
As vezes ele resvalava no momento de 

querer ter a ultima palavra, mas sem ser ra-
dical. Ele procurava embasar muito, o que 
ele dizia, então ele ia tentando apresentar as 
razoes, mas se alguém apresentasse mais ele 
voltava a trás.

Ele falava que queria ter mais essa parte 
de fi losofi a mais consistente. Ele não gostava 
de ter isso como superfi cial na vida dele. Ele 
sentia falta do embasamento fi losófi co. Ele 
sentia defi ciência em literatura. Ele passou 
a ler literatura, pois ele deixou de ler num 
período que ele sentia falta,

A parte de línguas ele sentia falta tam-
bém, inglês ele sentia difi culdade. Italiano, 
Francês ele tinha costume. Mas o inglês ele 
não era da geração.

Mas ele era novo ainda, ele ia fazer 45 
anos... Isso estava na tese, esse tipo de leitu-
ra... t

Julio Barretto: Ele falava sobre o mes-
trado dele? Pois me pareceu uma coisa que 
fi cou meio esquecida...

Maria Helena Barretto Gadelha: Eu me 
lembro dele falar, agora eu tenho que fazer.. 
ele tinha muita facilidade.

A parte de criatividade, as idéias... ele ti-
nha um pouco de falta de disciplina.

Ele precisava estar muito envolvido para 
se disciplinar, ate casar com a Isa foi bom.. 
pois ela é mais disciplinada. Ele estava tra-
balhando nisso.

Julio Barretto:  Ela foi uma pessoa im-
portante desse lado, tem sempre o dedinho 
dela...

Maria Helena Barretto Gadelha: Todo o 
estudo sociológico, da Costa do Marfi m...

Ela admirava ele... ela começou a tra-
balhar com ele, escolher padrão de uma ca-
deira. Trabalhava no escritório com ele.. no 
fi nal.

Ela deixou a FAU e foi fi car com o Joa-
quim. 

Julio Barretto: Acho que é isso.
Maria Helena Barretto Gadelha: Ele era 

uma pessoa muito especial. A gente sempre 
falava que éramos almas gêmeas. A gente 
brigava tal, mas era uma coisa muito... algu-
ma coisa triste ou boa acontecia, enquanto eu 
não contava para ele... e a mesma coisa com 
ele..

Ele sempre pedia para eu ser a interme-
diaria, quando ele quis conversar que ia fi car 
noivo, eu fi z um jantar lindo em casa. Do jei-
to que ele gostava. 

Ele fi cou amigo do Luiz Ernesto.
E esse jantar eu fi z como se recebesse reis 

da Inglaterra. Fiz um jantar fi no, mostrando 
o ambiente do Tim para a família dele, assim 
ele já conhecia uma parte da família. 

Isso é para você entender a cumplicida-

Julio Barretto: E uma Zelma Zicotto?
Maria Helena Barretto Gadelha: a Zelma 

ela é uma pessoa interessante..
E o Rangel, a Maria Luisa sabe o nome 

dele..
Ele foi aquela época que trabalharam 

num concurso, e o Rangel estava junto com 
eles... ele é objetivo e pode dar um toque. Ele 
é do Rio.

 Julio Barretto: Acho que é isso, que mais 
que vc...

Maria Helena Barretto Gadelha: De ir-
mão é inesgotável. Ele era uma pessoa que 
tinha uma luz inesgotável, ele tirava o me-
lhor de cada um e tinha um autoridade com 
afeto, ele era altruísta e era também uma pes-
soa vaidosa, gostava dessa coisa de família, 
tradição, ele gostava de ser Pereira Barretto 
Sales de Oliveira, ele achava que isso era 
uma patrimônio.

Ele achava legal participar da historia 
brasileira, e também considerava uma porta 
aberta, para a profi ssão dele.. 

Eles, O Tim e a Isa, viajavam muito, tra-
ziam, praticamente uma mudança, eles par-
tilhavam deste gosto por arte. Eles gostavam 
muito de teatro.

Ele não gostava de mostrar as coisas ba-
canas que fazia para os outros...

Uma secretária que fi cou grávida, ele fez 
o enxoval inteiro, nem a Maria Luisa sabia 
disso.

Ele levava os alunos para ver a casa 
dele...

Ele fez um palco para apresentações, ele 
era muito amigo da sogra dele, ele adorava a 
Dona Laura, mãe da Maria Luisa, eles eram 
amigos. A perda dela para o Tim foi muito 
sentida. Ela faleceu em fevereiro.. o Beto ti-
nha um ano..

Por exemplo o Tim era uma pessoa que 
tirava o melhor de você, entendeu? Ele aju-
dava a gente a fazer um mergulho na gente 
mesmo para a gente se ver no que a gente 
tinha de bom.

As pessoas começavam a conhecer ele, e 
ele já conquistava. A primeira chegada não, 
ele precisava de um tempo para conquistar.

Ele era uma pessoa super generosa, isso 
você pode perguntar para as amigas, a Marli 
e a Marlene pode te passar essa parte mais 
humana...

Eram amigas nossas, da família a Marle-
ne e a Marli.

O Joaquim confi ava muito nelas.. foi 
uma coisa muito intima mesmo.

Ela tem muitas informações do jeito de 
homem do Joaquim.. 

Agora ele era uma pessoa objetiva, ele 
quando precisava ser objetivo ele era. E era 
sensível, muita emoção, mas ele sabia ser 
bravo quando precisava. Mas ele era uma 
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de.
E nos ainda casamos com pessoas que se 

gostavam. Pois eram pessoas cultas...
Então não quebrou... pelo contrario, só 

reforçou, as ferias passávamos juntos, sem-
pre. Era um convívio maravilhoso.

Ele era muito exigente..
A mesada que o papai mandava para 

ele, ele dava um jeito de economizar, então 
ele sempre guardava e me comprava uns 
mimos.. Era uma coisa gostosa, de ter um 
olhar gostoso, para as mesmas coisas, uma 
vibração. 

Uma pessoa muito verdadeira, muito 
gostosa, nossa relação era muito forte e ver-
dadeira. O carinho a cumplicidade, ate mes-
mo a braveza, nada camufl ado, tudo foi fala-
do. Essa sensação boa eu tenho pois a gente 
se curtiu muito. 

Ele ia levar um projeto... e passava em 
Campinas.. para a gente conversar, eu sabia 
as musicas que ele gostava... 

Eu fazia minhas coisas e ele fi cava tocan-
do piano. 

Tim aquela coisa de eu ser aquela que 
precisava tirar 10. E o do meio tem a vanta-
gem. E eu era muito inteligente gostava de 
estudar do meu jeito, ele era muito inteligen-
te... estudava de ultima hora. Mas a pressão 
não era em cima dele.. existia a pressão da 
mamãe em mim.

A Maria helena tira dez e eu dos.. para 
brincar.

Eu tenho inesgotável, meu companhei-
ro..

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por Ju-
lio Barretto Gadelha

Entrevistado: Ruth Verde Zein
Data: Fevereiro 2010
 
Julio Barretto: Uma coisa interessante foi 

que eu encontrei o exame de qualifi cação que 
ele estava fazendo sobre as próprias obras, 
em agosto de 84, e ele faleceu em janeiro de 
85. E com isso tudo eu formulei e entrei no 
mestrado...

Este foi o primeiro trabalho que eu fi z.. 
eu fi z um apanhado das obras dele, então 
tem desde a primeira residência...

Ruth Verde Zein: Essas fotos são de ago-
ra? Ou de época?

Julio Barretto: Estas são de época, ta su-
per bem conservada né? 

Ruth Verde Zein: Sim sim. Julio Barret-
to: Então ta vendo, isso é uma parte do tra-
balho de qualifi cação dele, que ele elege 17 
obras, residências, desde a fase do arquiteto 
Segnini, 78, 79, 80. Depois a fase, ele com as 
parcerias diversas, que é a trajetória dele fi ca; 

eu peguei todas as obras deste período e re-
cortei dentro do que eu considerei brutalista, 
mas comparando com obras de outros arqui-
tetos. Julio Barretto:  Da mesma época? Que 
ano que foi?

Ruth Verde Zein: Fiz estes cartões para 
apresentar. Então isso daqui é um resumo 
do trabalho, mas durante o trabalho eu fui 
fazendo fi chas. Eu pesquisei 300 obras e colhi 
80 para estudar... Então para eu não me per-
der eu fi z assim, eu fui colocando.. até aqui 
são todas que eu encontrei... a partir daqui 
o numero de obras aumenta exponencial-
mente, porque aqui tem 5 por ano, 2, 3 e de 
repente tem 50. Ai a seleção é diferente. Eu 
tive que criar um outro critério de seleção, 
aqui eram todas.

(7:50) Só em São Paulo e os arredores... 
uma do  Lelé – colina, como America Lati-
na, como obras do mundo, o Can, Hudolff, e 
algumas eu estou colocando como obras de 
contrastes, algumas do Niemeyer...

Então essa analise por linha do tempo a 
gente começa a perceber que tem algumas 
características. Que até aqui parece uma coi-
sa, e aqui elas nan, e depois zann... porque 
vai analisando cada obra, cada obra e vai fi -
cando um catalogo... depois como é que você 
relaciona todas estas obras? 

Você vai enriquecendo o seu trabalho 
para ele não fi car simplesmente um dicioná-
rio, uma enciclopédia com algumas analises. 
E um das ferramentas é você montar uma 
linha do tempo comparando o que esta acon-
tecendo. 

O que signifi ca não alinhados? Signifi ca 
que eles estavam achando que a arquitetura 
deles era diferente da que estava sendo pra-
ticada... 

Bom então o que se praticava no momen-
to? O que isso quer dizer? Qual é o signifi -
cado??

O mestrado ele tem essa coisa de que 
nada tem que ser obvio, de que tudo tem que 
ser demonstrado... Ok, não alinhados?? E 
isso quer dizer exatamente o que?

Julio Barretto: (9:39) Conversando com 
Carlos Bratke, ele falou que era esse questio-
namento de um grupo muito forte que exis-
tia dentro do IAB ali, então... 

Ruth Verde Zein: é por isso que eu acho 
que entrevista atrapalha ao invés de ajudar, 
porque isso é opinião do Carlos, isso não é 
realidade. Quando a gente fala isso, ele não 
estava se opondo a um grupo. Ele estava fa-
zendo uma arquitetura diferente e que este 
grupo pretensamente se pretendia hegemô-
nico. A questão da hegemonia é uma questão 
de narrativa histórica, ou seja, quem disse 
que este grupo é mais importante? Quem 
fala que este grupo é ou não é mais impor-
tante, menos importante, mais representati-

Joaquim Barretto Arquitetos Associados.
Ruth Verde Zein: (2:00)Bacana esse ma-

terial, umas obras bonitas né. Julio Barretto: 
Conversando com o coordenador do escritó-
rio, o Charles Marques, que é o era o braço 
direito numa parte da vida dele. E o interes-
sante é isso... ele primeiro tem o congresso 
de 77, que ele la com os não alinhados, eu 
conversei com Carlos Bratke em dezembro, 
e ai tinha essa discussão , dessa transição do 
moderno para o pós moderno. 

(2:52) Na casa dele ele fez o projeto bem 
com as características modernas e depois 
desse congresso com vários questionamen-
tos ele tem essa transformação que parece 
que ali é um divisor de águas... 

Ruth Verde Zein: Tanto no meu mes-
trado, como no meu doutorado eu adotei 
como uma premissa plausível o fato de que 
quando um arquiteto faz dois projetos para a 
mesmo obra com diferenças importantes de 
resultados formal e tal, que pode ser um in-
dicador, se outras coisas corroborarem, pode 
ser um indicador de um momento de infl e-
xão da obra  deste arquiteto.

(3:30) Eu acho até quando eu comecei a 
estudar a obra do Paulo, eu tinha na memó-
ria esse fato do Barretinho. Ele contava essa 
historia, e esse fato fi cou na minha cabeça 
anos matutando, então quando eu comecei a 
fazer um levantamento das obras das casas 
do Paulo e detectei em dois projetos – um de 
um jeito, e outro de outro -  sendo ele uma 
pessoa de obras muito homogêneas, mas ti-
nha diferenças signifi cativas... 

Aqui ta uma coisa, aqui ta outra... então 
eu acho que isso dai é uma das coisas que 
talvez eu tenha me direcionado para esta di-
reção, com o relato do Barretto. 

Parece que isso é verdade, pode não ser, 
digamos.. ah aconteceu por razoes externas, 
vamos dizer que mudou todo o programa... 
Mas se o programa se mantém o mesmo, se o 
programa se mantém o mesmo.

Se o cliente comprou um terreno e quer 
fazer uma casa, depois decide fazer um hos-
pital, ai se justifi ca uma mudança de progra-
ma... 

Eu acho interessante notar isso, e se você 
quiser no meu mestrado eu enfatizo essa 
questão.. que parece ser um ponto signifi -
cativo na trajetória... porque quando a gente 
faz a trajetória, você começa a perceber na 
linha do tempo, que é até legal eu usei mui-
to isso no meu trabalho dos dois estudos, 
porque chega uma hora que você viu 20, 30 
obras... Começar a colocar elas numa linha 
do tempo, numa margenzinha de cada obra, 
você começa a sacar certas coisas.  Julio Bar-
retto: No mestrado qual que foi.. 

Ruth Verde Zein: O das casas do Paulo 
Mendes da Rocha. E do doutorado quando 
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vo da arquitetura paulista, ou da brasileira, 
ou da arquitetura moderna, isso é sempre 
uma narrativa. Isso não é o fazer arquitetôni-
co.   Julio Barretto: Publicações...

Ruth Verde Zein: os autores, os historia-
dores. Quando ele diz assim – Eu estava em 
oposição ao grupo tal, isso é uma narrativa 
de uma questão de identidade... Quem era a 
verdadeira arquitetura paulista ou deixava 
de ser..

(10:40) Eu estou tentando ver no meu 
trabalho  de outro ponto de vista.. do ponto 
de vista do projeto, ou seja, concretamente 
em termos pragmáticos, em termos factuais.. 
o que diferencia a obra do Bratke dessa obra 
dessas outras pessoas, e se você procurar 
e não ver diferença nenhuma a diferença é 
uma questão de poder e não uma questão de 
arquitetura. Já é uma conclusão interessante.

Não, tem diferenças arquitetônicas im-
portantes, pois estes daqui não usam telhas 
de barro, já aquelas lá usam..

Ah então a diferença é essa. Legal.
Julio Barretto:  Constatar né...
Ruth Verde Zein: (11:32) A gente fi ca en-

trevistando as pessoas, e elas dizem as coisas 
que lhe passam pela cabeça e eu não sei em 
que isso... eu to fi cando ultimamente meio 
em transe, você é a segunda pessoa que vem 
me entrevistar.. eu não sei em que a minha 
opinião interessa, na medida em que a mi-
nha opinião ela vai estar numa narrativa. 

Toda questão do pós-estruturalismo que 
diz, não existe verdade nem mentira, existem 
narrativas. Julio Barretto: Eu estou em busca 
das entrevistas para eu conseguir de alguma 
certa forma – eu tenho uma ligação muito 
pessoal – ter um outro olhar... 

Ruth Verde Zein: Eu não estou critican-
do, eu estou dizendo assim... Qual é o foco 
de um mestrado de arquitetura? É a arqui-
tetura. 

Eu acho que a gente que começar a cons-
truir cada vez mais que o foco do mestrado 
é arquitetura, e não discurso. Isso é jogo de 
poder.

Julio Barretto: Mas também para enten-
der, e analisar – como eu não estava na época 
– tentar entender um pouco do contexto... 

Ruth Verde Zein: Ta só que geralmente 
os mestrados fi cam nisso e a analise da obra 
não acontece. Minha sugestão para você é 
que este contexto você faca as perguntas bá-
sicas e obvias e isso você não pergunta pro 
Bratke, você pergunta para a obra do Bratke. 
Você compara as obras deles, que ele diz não 
alinhadas, com as outras obras. 

Porque a questão deles era de que eles 
eram diferentes de um outro grupo, diferen-
tes em que? Diferentes como?

Isso aqui não tem nada a ver com o bru-
talismo inglês.. ué então vamos comparar 

palavra infl uencia e tentei explicar na minha 
tese de doutorado. 

Senão a gente não explica, fi ca essa coisa 
de que todo mundo é gênio. 

Não tem demérito nenhum em sabermos 
estabelecer as conexões. 

A trajetória do Barretinho é composta na 
linha do tempo. Você coloca as obras – nessas 
ele trabalhou sozinho, aqui em sociedade. 
Nota-se alguma diferença signifi cativa entre 
ele trabalhar sozinho, ou com outro colega?

Se sim temos duas hipóteses. Uma é que 
ele foi trabalhar com outro colega pois já es-
tava cansado daquela maneira de fazer, se 
associou com outra pessoa que tinha outra 
visão porque justamente ele se atraiu... E a 
outra é uma mistura dessas coisas interme-
diarias... Seja como for de fato estava acon-
tecendo uma mudança estrutural de pensar 
arquitetura naquele momento não só para o 
Barretinho ou para o colega dele. Para todo 
mundo. 

(22:08) Tem alguns pontos  de infl exão 
na historia em que existem rupturas, nem 
tudo é continuidade. Existem rupturas. Inex-
plicáveis. Todo mundo pensava Focoult é 
craque em dizer isso, todo mundo pensava 
assim no séc. 16. No séc. 19 se desenvolveu 
outra maneira de se pensar contraria a essa e 
que não parece ter vindo dessa. 

É o que ele chama de arqueologia né. Ca-
madas arqueológicas que as relações mera-
mente causais – isto causou isso que causou 
aquilo.  Como se fosse uma evolução biológi-
ca. Não se aplica no pensamento artístico de 
maneira simplória. 

Quando você estiver analisando a obra 
dele, eu acho que a gente tem que ser até 
bastante pragmático – olha acontece isso. Os 
porque do acontece isso não são dados pelo 
contexto.

O contexto histórico, político, etc etc aju-
da de alguma forma, mas não explica e se ex-
plicasse, essa conversa de sociólogos e que a 
arquitetura é um resultado...  Se arquitetura 
fosse resultado, não precisava de arquiteto, 
montava um software.

Existe um domínio da liberdade de pro-
jeto. Existe por mínimo que seja o teu cliente 
te obriga a isso. Ele tem pouca grana, terreno 
deste tamanho, o norte fi ca pra la.. mesmo 
assim existe um domínio de liberdade de 
escolha, eu posso fazer mais assim, mais as-
sado e esse domínio de liberdade de escolha 
indeterminado, ele não é mera conseqüência 
do padrão sócio econômico, então, eu sinto 
que os estudos de arquitetura pegaram esse 
desvio e não voltam nunca para o reio enten-
deu?

 Ficam nos estudos sócio econômicos, 
tem gente que fala – A arquitetura é expli-
cada pela condições sócio econômicas. Não 

para ver o porque... 
Todos os autores a gente tem que estar 

sempre questionando.
(14:51) Igual aquela serie de TV, o CSI, 

só pode ser com prova. E eu estou fi cando 
assim, só nas provas e evidencias... neguinho 
falou  eu não acredito. 

Eu não acredito no que as pessoas falam, 
eu não acredito nem em mim... Eu acredito 
em evidencias, o que as pessoas falam, cor-
robora ou não corrobora com as evidencias... 

 Vale o que esta escrito.Julio Barretto: 
então as vezes é mais interessante não o pró-
prio autor falar?  

Ruth Verde Zein: Pergunta para a obra. 
É interessante você conversar com a obra 
desde que você saiba o por trás porque as 
pessoas não falam a verdade, as pessoas 
falam a sua narrativa. Sobre a sua visão de 
mundo que é construída.  

E quando você pergunta para um arqui-
teto como é que ele projeta, ele não te res-
ponde como é que ele projeta, ele responde 
um discurso que ele acha aceitável  naquele 
espaço de tempo, da vida dele, de como ele 
acha que ele projeta.  

O professor Guedes ele ensinava que 
tinha que começar a projetar a partida fun-
cional, do bloquinho, do tamanho da cadeiri-
nha... ele não fazia nada disso

Eu entrevistei ele, fui la pegar o material 
dele, e essa casa ai.. e a infl uencia do Alvar 
Aalto? E ele – isso não existe... 

(16:08)Ai fomos visitar a casa e ele mos-
trou a janela com infl uencia de Aalto. Ai eu 
falei ai ó!

Então ele achava inaceitável falar a pala-
vra infl uencia. Todo autor forte quer negar 
as infl uencias.

Julio Barretto: (18:00) Todo arquiteto tem 
um momento que a infl uencia é quase ten-
tando copiar um certo mestre. 

Ruth Verde Zein: Como é aprender ar-
quitetura? Pelo método funcionalista você 
nunca vai fazer nada que preste. 

(18:09) A arquitetura é uma profi ssão 
de ofi cio..  Eu vejo um marceneiro fazendo 
e faço igual a ele.. Um belo dia eu aprendo a 
fazer melhor, mas é um ofi cio, você aprende 
vendo como é que se faz. Tem 10 mil anos 
de tradição, 200 anos de tradição moderna, 
mais 100 da modernidade brasileira. Tudo 
isso, você se familiariza e a infl uencia não cai 
sobre você como uma cassetada. Não, você 
escolhe.  

A infl uencia é uma escolha, eu olho 400 
obras de 300 autores e uma delas eu não 
vou com a cara. Já outras eu posso encon-
trar coisas legais. Dessa legal eu tiro coisas 
para mim... A infl uencia não é uma coisa que 
oprime. Pelo contrario, você escolhe, dentro 
da sua liberdade... é assim que eu entendo a 
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é, se a arquitetura fosse explicada pelas con-
dições sócio econômicas ela estava resolvida. 
E ela não é. 

Julio Barretto: E quando tem essas divi-
sões? Por exemplo eu estava aqui.. Pós Brasí-
lia.. mas tem assim rupturas bem defi nidas... 
Brasília chegou num momento  

Ruth Verde Zein: Não, não tem. Nos que 
analisamos e achamos que tem. 

As obras não têm ruptura nenhuma. É 
na hora que eu faço uma narrativa sobre isso 
que eu digo que isso parece uma emergên-
cia, isso parece uma consolidação, eu disse, 
eu acho que parece expansão, aqui eu acho 
que.... 

Isso não é a obra. 
A obra na maneira de se apresentar plas-

ticamente, alguns autores, eu entre eles, cha-
maram essa maneira...

O que seriam em si estas obras? São dife-
renças secundárias. Julio Barretto: A estrutu-
ra principal seria a mesma...

Ruth Verde Zein: Eu não uso o pilar apa-
rente, eu revisto ele. Veja bem isso é secun-
dário.

Todas essas obras compartilham o ideal 
moderno de racionalidade,  de estrutura mo-
dular, de estatura com menor custo e maior 
efi ciência, de fl uxos e circulações o mínimo 
possível confuso, mais ou menos organiza-
dos.  Essas são as características modernas  o 
resto são secundarias. Estilísticas, de facha-
da. Julio Barretto:  Mas você acha nessa fase, 
do cansaço da arquitetura moderna, esse pós 
moderno não vira um estilo? 

Ruth Verde Zein: Eu acho tudo isso uma 
besteira. E a Maria Alice não faz essa bes-
teira. Ela faz uma marcação temporal não é 
uma marcação estilística. 

(28:31) Porque ela da esta marcação? 
Porque o Bruan chega ate Brasília, ai ela quer 
ir alem.  

Essa idéia de que existe uns marcadores 
de que os pós modernos mudam completa-
mente é uma idéia que não observa as coisas, 
por exemplo..

Eu quero que você me diga exatamente 
em que diferencia as obras do pós e do mo-
derno. Em que exatamente? 

Para se dizer que se trata de um outro 
momento de arquitetura, eu sei que essas 
obras em relação às obras acadêmicas do séc. 
19 eu tenho várias diferenças importantes. 

Eu quero saber o que a arquitetura do 
séc. 21 diferencia basicamente do séc. 20. 
Naquilo que ela deixou de acreditar.  Julio 
Barretto: Esse é um discurso mais coletivo. 
Mesmo um individual 

Ruth Verde Zein: A minha linha de pes-
quisa é estar preocupada com eu sou arqui-
teta, eu não entendo nada de política, nada 
de economia nada de antropologia, então eu 

sileira. 
Seu problema é o que é a obra do Joa-

quim, como ela é, que questões ela levanta 
para a compreensão da arquitetura brasileira 
paulista nesse período em que ele esta atu-
ando, como ela se formou, como ela se cons-
trói? Que características ela tem?   

Como ela se relaciona com a obra de seus 
contemporâneos tanto por contraste como 
por continuidade?

Se você falar sobre isso, esta excelente 
e para você falar sobre isso você tem mais é 
que entrevistar as obras.

Eu acho legal conversar com as pessoas, 
pois abre a visão, mas não ache que você vai 
substituir o trabalho de analise da obra.

Ao fi m deste trabalho você vai ser a pes-
soa que mais entende deste assunto. Portan-
to a autoridade dele é você, então quem tem 
que falar alguma coisa é você. 

(51:00) O Umberto Eco falou, escolha um 
assunto que você tenha grande domínio. 

Assim a banca sabe menos que você, 
todo aluno começa o trabalho com uma vas-
ta historia da arquitetura brasileira. Não fale 
do panorama, fale do seu assunto, pois nele 
você esta qualifi cado para falar super bem. 
Você que conhece ele. 

Julio Barretto: O que eu tinha como ques-
tionamento, era essa leitura  do cansaço do 
modernismo, e depois a transição... Eu quero 
saber mais das coisas para entender... 

Ruth Verde Zein: Mas então você esta 
perdendo tempo, se você vai nesse caminho 
no fi nal você só tem materiais deste caminho. 
Isso é um erro metodológico. Julio Barretto: 
Mas também tem uma conseqüência...Ruth 
Verde Zein: Claro que tem, você pode dizer 
nesse instante que você já sabe o sufi ciente 
sobre esta vertente.Julio Barretto: Ele se for-
mou em 67. Também fazer uma analise des-
se período do Mackenzie, dos professores...
Ruth Verde Zein: Eu tenho uma amiga Euni-
ce Abascal, ela esta fazendo essa pesquisa... 
ha dez anos.. e como você ajuda essa pesqui-
sa? Fazendo o trabalho sobre o Barretinho.

O teu objeto é esse. Julio Barretto: Tem 
essa formação do Barreto  no Mackenzie e a 
do Segnini que é da FAU. Ruth Verde Zein: 
Não tem diferença nesse momento que te 
servira como ajuda. 

A pratica da arquitetura nesse momen-
to não é ideologizar, ela faz isso a partir dos 
anos 70. Julio Barretto: Mas o método de 
ensino da FAU e o método do Mackenzie... 
Ruth Verde Zein: Sim, existem diferenças...

Compara a obra do Barreto com outros 
arquitetos da FAU daquele momento.

Não estou querendo defender a FAU. 
Julio Barretto: A linha do trabalho esta 

bem pelo operacional mesmo. Catalogar e 
organizar todas as obras e contextualizar o 

quero saber, na arquitetura o que isso carac-
teriza. 

E a arquitetura esta la. Você pega as 
obras e vê.

Voltando para nosso amigo Barretto.
Eu acho fantástico esse material porque 

isto aqui é muito diferente disso, daquilo e 
daquilo outro. 

Então você pode pegar isso aqui numa 
linha do tempo e dizer, a atitude do Barre-
tinho é uma atitude eclética no sentido de 
que ele pega tudo o que interessa de cada 
fi losofi a e aproveita aquilo que lhe interessa 
e aplica em seu trabalho. Ele não é obrigado 
a ser fi el a apenas uma. 

Já outros autores, são autores mais clás-
sicos, ele trabalha reiteradamente dentro de 
algumas premissas que ele vai variando, va-
riando, mas elas tem uma certa continuidade 
visual, formal...

Quem esta certo? O Paulo ou o Barre-
tinho? Nenhum dos dois é irrelevante, são 
escolhas artísticas, inquietações até pessoais 

Então quando você analisa a obra dele, 
eu acho que buscar esses marcadores tem-
porais que não nasçam da analise da própria 
obra é continuar alimentando este circo de 
não estudar arquitetura e achar que entende 
dando etiquetinhas.

Ah então o Barretinho era pós moderno?   
Julio Barretto: A partir da obra dele ter 

a leitura do contexto e não.. ter o contexto e 
colocar ele...Ruth Verde Zein: Claro! Porque 
você é arquiteto, e esta fazendo um mestrado 
sobre arquitetura, se você fosse um sociólo-
go, um economista e tivesse estudado socio-
logia, com certeza esse não seria o enfoque 
adequado, mas você é um arquiteto. 

A arquitetura é que defi ne o contexto.
A sugestão da linha do tempo é a seguin-

te, coloca na linha e veja o que ela te da... que 
temas a obra te da?

Você coloca a obra do arquiteto e ela te 
sugere temas..

A leitura de um olhar que conhece a ar-
quitetura te dirá. 

Num mestrado a gente não precisa se 
preocupar em provar de mais, você esta trei-
nando, então você põe a obra do arquiteto e 
ela vai te sugerir temas.

(38:59) Uma leitura com o olhar de quem 
conhece a arquitetura te sugerirá o caminho.

Você tem um material fantástico, então 
aproveita dele realmente, profundamente. 

Quando a gente faz uma pesquisa, a gen-
te tem que acreditar nas evidências, e não 
nas historias que as pessoas contam.

O que o Barretto tem? Ele tem uma obra 
que tem uma importância, que tem uma qua-
lidade e você tem acesso a isso. 

Você esta trabalhando, goste ou não para 
quebrar a tal da unidade da arquitetura bra-
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arquiteto. 
(1:00.30)A questão da ideologia que a 

FAU é diferente, existem algumas questões... 
No meu doutorado... 
A diferença fundamental de formação 

das duas escolas era a maneira de dar urba-
nismo. A própria maneira de dar urbanismo, 
pelo Inhanha Melo é que ele achava que a 
parte de arquitetura podia ser feita de qual-
quer maneira e o que importava era o urba-
nismo. 

Quando eu estudei la já era assim, nos 
anos 70. Isso acontece com força quando são 
implantados os cursos de planejamento ur-
bano com a reforma de 68. 

Antes ainda é um curso basicamente. 
Não é porque vem a de engenheiros que não 
é acadêmico. Eles tinham formação acadêmi-
ca. Desenhavam. 

Tanto que você vê as obras do inicio do 
séc. 20 e eles tem conhecimento de arquite-
tura muito bom. Eles aprenderam na facul-
dade.

Se valorizava a estrutura racionalizada. 
Tudo isso mostra que existe uma interação 
do arquiteto. A questão da arquitetura racio-
nalizada acontece com os arquitetos da Belas 
Artes através da releitura do Le Corbusier, a 
estrutura do Dominó, que é separada, a es-
trutura do fechamento etc etc. Não através 
da formação politécnica. 

(1:05.00) Eu vejo diferenças notáveis en-
tre os arquitetos paulistas e os cariocas de 
formação até essa época. Tudo esta na inter-
net, você pode baixar a minha tese inteira. 

Julio Barretto: A arquitetura da escola 
paulista brutalista de 73 a 76.Ruth Verde 
Zein: Certamente existia diferença entre a 
escola politécnica e do Mackenzie College. 

Eu tentei estudar isso daqui para derru-
bar 3 mitos. Um que existe uma escola, para 
existir uma escola precisa de um mestre e 
discípulos e obras. Ela tem que ter uma dou-
trina a priori. Como o Lucio costa fez no RJ.

Isso a partir dos anos 70.
Essa casa aqui, 64. De quem é? É do Ro-

drigo Lefevre... ele resolve explorar abóbo-
da, deixar aparente as coisas... claro, como é 
que você vai rasgar, é até uma imposição da 
lógica, porque como você vai fazer uma pa-
rede como esta revestida... você pode rasgar 

Isso aqui é o nosso amigo, a Maison Jau. 
Ta la, vários detalhes aqui são de releituras 
Le Corbusier... não exatamente do Lê Corbu 
ou de Ronchan. É mais da Maison Joau, é 
todo mundo Le Corbusier

A gente tem que pensar a pesquisa como 
uma rede, qual a sua contribuição para esta 
rede de pesquisa em uma escala.

Julio Barretto: As obras do arquiteto Jo-
aquim Barretto.Ruth Verde Zein: Você tem 
em mãos material para contribuir para esta 

infl uencia, os outros são diálogos criativos.
Julio Barretto: Eles vão estar sempre nes-

sa raiz? Ruth Verde Zein: Hoje você não tem 
mais consciência de que estão copiando Le 
Corbusier. 

Agora estamos na decadência, ouvi fa-
lar, se projeta por ouvido. E não tem a me-
nor idéia do que esta fazendo, e quando você 
quer ensinar os alunos não se importam...
Julio Barretto: Mas essa discussão mais con-
ceitual do projeto, os porquês e as intenções? 
Verde Zein: A gente não pode generalizar. 
Tem os bons autores, Solano Benice, para-
guaio, era um cara culto, estudado, e o que 
ele faz é tentar transcender isso. 

Eu mando os alunos fazerem analise de 
obra e proíbo, eles de falarem com os arqui-
tetos.. porque senão fi ca no discurso, super-
fi cial.

Pega essa preciosidade que você tem na 
mão e explora a fundo. 

Desenha as obras, se você desenhar elas 
você consegue entender melhor, eu uso esse 
método com meus alunos.

Para você entender a obra, e conseguir 
demonstrar com profundidade. Compara 
com outros da época...

Entrevista para mestrado sobre 
o arquiteto Joaquim Barretto por 
Julio Barretto Gadelha

Entrevistado: Vera Luz
Data: Março 2010
 
Julio Barretto:(0:30) Eu estou fazendo 

um trabalho,né, sobre o Joaquim Barretto, 
um mestrado, e você chegou a comentar que 
foi aluna e trabalhou com ele então eu que-
ria saber, assim, um pouquinho da sua visão 
sobre o arquiteto. Pode ser uma coisa bem 
solta, pois estou fazendo varias entrevistas, 
para ampliar um pouco a minha visão do 
arquiteto assim, da pessoa, porque eu tenho 
também uma visão muito do tio. 

Vera Luz: Qual a diferença de idade que 
você tem do Barretinho?

Julio Barretto: Ele faleceu em 85 e eu ti-
nha 10 anos...

Vera Luz: Ele devia ter 45 anos no ma-
ximo...

Julio Barretto: Isso, ele nasceu em 40. E 
esse ano, teve até uma missa la na Cruz Tor-
ta, fez 25 anos da morte. 

Vera Luz: Foi um projeto dele né. Bom 
eu, é para falarmos dele, vamos precisar falar 
um tiquinho de mim...

(1:45)Eu fi z Mackenzie 74, 78... Por volta 
do 76 eu fui aluna dele e do Segnini. E foi 
muito bacana porque eles fi zeram uma coisa 
super interessante, na época não era muito 
realizado no Mackenzie, eles fi zeram leitura 

rede montando... 
O que a Maria Alice fez? Ela fez um le-

vantamento de tudo que foi publicado nesse 
período, ela é louca, que nem eu...

Ou seja, para fazer este panorama, ela foi 
montou os equipamentos para chegar aonde 
ela queria, que era esse panorama...

O que você pode fazer para entender 
isso? Ler a Maria Alice, ler a Ruth, Hugo, 
mas o seu trabalho, a sua contribuição tinha 
que se concentrar nisso.

O que você já sabe, esta bom. 
Julio Barretto: Biografi a do arquiteto? 

Contextualizar a vida pessoal também?Ruth 
Verde Zein: Eu acho o seguinte, coloca a li-
nha do tempo. Colocas as obras na linha do 
tempo. Você pode fazer varias linhas, a vida 
do sujeito, os acontecimentos principais da 
arquitetura que voce extrai do Bruam, Maria 
Alice e Hugo, coloca umas datas.

Acontecimentos principais na obra dele, 
nasceu, casou, teve fi lho, mudou de casa... e 
as obras dele.

Ha relação entre essas coisas? Você me 
diz...

Ah depois que ele teve aquele fi lho, mu-
dou a relação com a arquitetura, se a bio-
grafi a infl uenciou na obra, isso esta cristali-
zado na obra. Julio Barretto: E as datas? Eu 
coloquei data de projeto, de contrução.Ruth 
Verde Zein: Eu adotei as datas de projeto 
como referencia porque era o que convinha 
no meus estudos.  Julio Barretto: (1:33:46) 
Quando começa? Porque as vezes ele demo-
ra...Ruth Verde Zein: é por exemplo as vezes 
acontece que o arquiteto abre uma pastinha. 
Vai e vem, muda de terreno etc etc, mas o 
projeto mesmo é de outra época. 

A casa do Guedes de 58... ou ela é muito 
precoce ou ela esta mentindo.. e era de 58.  
Então ela é muito precoce.

E  Artigas botou a obra dele antes do Pe-
dro Paulo, na hora que eu coloquei na ordem 
certa... a proposta dos discípulos do Artigas 
vai por água abaixo, porque eles estão fazen-
do as obras brutalistas antes do estilo. 

O Artigas pegou vários moços talentosos 
e colocou embaixo do braço dele como seus 
discípulos.. então..

Ele começou um pouco depois, e tinha 20 
anos mais que os outros arquitetos, ele já era 
experiente, e faz uma obras primas, mas não 
é professor e discípulos, eles não estudaram 
com o Artigas. 

O Guedes vivia as tubas com o Artigas, 
ele não era da linha do Artigas.

O Artigas ia no que parecia bem. Inquie-
to, ele se dava liberdade de mudar de opi-
nião, claro que continuava a levar caracterís-
ticas dele...

(1:44:53) e Frank Loyd esta na base da 
arquitetura do séc. 20.. eles são as grandes 
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de projeto.  Então levava a classe inteira para 
o canteiro de obras, foram naquela ocasião, 
duas casas ou 3, e eu me lembro que era uma 
casa do Guedes, que era a casa do Marilou 
Bierd, se não me engano, na rua Jacupiran-
ga, e uma casa dele, do Barretto, creio que 
no Morumbi.

E ai a gente visitou, a casa do Segnini 
já estava habitada e a do Guedes era fi m de 
obra... E ai nós fi zemos uma discussão sobre 
as casas, na ocasião a gente fez um projeto re-
sidencial e foi uma discussão muito bacana, 
muito aberta, assim, porque eles colocaram a 
própria obra em discussão porque era uma 
coisa solta, então a dinâmica didática do Bar-
retinho e do Segnini era uma dinâmica muito 
corpo a corpo e muito no mesmo horizonte. 
Não tinha uma hierarquia defi nida professor 
aluno a priori. Era uma coisa que evidente-
mente eles tinham muito mais experiência, 
mas eles abriam aquilo como o projeto é uma 
coisa que se discute. 

(03:10) Então  foi uma coisa muito bonita 
essa experiência didática. Depois eu ate fui 
monitora da disciplina deles no semestre se-
guinte, e foi muito legal.

Então essa foi minha primeira experiên-
cia.. Anteriormente a isso o primeiro escritó-
rio que eu trabalhei foi do José e da Miriam 
Tibiriçá. Isso logo no primeiro ano, quem 
me apresentou-os foi o Contine e comecei a 
trabalhar la no primeiro ano de faculdade. 
E lá eu conheci o Barretinho, porque tanto o 
Barretto quanto o Segnini e eles fi zeram um 
banco, uma serie de agencia de banco juntos 
e eu os conheci e foi muito bacana porque a 
gente viu a dinâmica dos escritórios se jun-
tando etc e tal. Logo depois eles foram meus 
professores.

Eu me lembro até que a primeira vez que 
eu cozinhei na minha vida... eu fi z um jantar 
pro Segnini e pro Barretto, na minha casa, eu 
ainda morava com a minha mãe... e foi mui-
to bacana, cada um deles me deu um livro 
que eu tenho até hoje, e foi uma coisa muito 
carinhosa. 

Ai eu trabalhei com o Guedes também 
muitos anos, toda a minha faculdade. Eu 
sai do escritório da Miriam e do Zé e fui 
trabalhar com o Guedes até me formar, no 
escritório do Guedes. Então foi quase uma 
formação quase que paralela a da faculdade. 
A Faculdade de projeto era muito forte no 
Mackenzie, era meio carro chefe. 

Depois eu me formei, fui morar fora de 
São Paulo por um período e depois eu voltei 
a trabalhar com o Guedes em 81. Depois eu 
fui trabalhar com o Zanettine, trabalhei com 
Candido Malta, e fui para o escritório do Bar-
retinho já carreira solo la que eu conheci o 
Charles. Trabalhei um ano no escritório do 
Barretinho.Julio Barretto: (5:49) Você traba-

Guedes  e com a Eliana Cordeiro que foi a 
minha primeira cliente... 

E eu olhava aqueles hidráulicos dese-
nhados, aquela confusão de informações, e 
eu fi cava apreensiva. Eu sabia que aquela 
não era uma arquitetura clássica, mas eu não 
sabia situar muito bem...

(08:51) E eu só fui entender melhor o que 
ele estava fazendo quando ele fez uma expo-
sição no IAB. Eu já não trabalhava mais com 
ele, e eu cheguei na exposição e eu vi assim 
a obra... Não era completa, mas uma grande 
parte dela junto. Ai eu olhei e vi o tamanho 
da coisa... Nossa, agora eu entendi o que é 
que o Barretto esta fazendo.

Eu lembro ate que eu conversei com ele 
na exposição. Olha eu queria te falar que 
agora eu entendi o seu trabalho situando 
em relação aos demais... Ele tinha uma certa 
liberdade mas não era leviana, era uma liber-
dade muito profunda ele já sozinho e tudo 
mais. Então foi um aprendizado, e quando 
você se forma arquiteto, como são varias ma-
neiras de fazer até você entender a síntese de 
cada coisa no seu lugar são anos de conheci-
mento para você entender que cada arquite-
to tem assim, uma certa visão de mundo. E 
ele eu não tenho duvida nenhuma que tinha 
uma visão de mundo muito precisa.  Que 
tem uma certa alegria, uma coisa mais dio-
nísica do que clássica, então aquela coisa de 
energia dele, a arquitetura dele demonstra 
com muita generosidade assim.

(10:15) O escritório dele, quando eu tra-
balhei com ele, era na praça da Republica, 
era uma belezinha a sala dele tinha uma coi-
sa arredondada. Dava de fronte para a praça. 
Eram muitas conversar o Charles trabalhava 
la, também tinha a Iara Tassinari, e mais uma 
outra menina super bacana...

Era um escritório pequeno muito muito 
intenso, trocava-se muito coisa e tal. 

(11:00)Eu não saberia distinguir muito 
o período ele com Segnini, ele sem. Eu acho 
que ele se aprofundou numa coisa que esta-
va semeada, na questão da autoria, se apro-
fundou e claro que o Segnini também a ma-
neira dele.

 Então eu acho que foi uma oportunida-
de dele  fi rmar como autônomo de pensa-
mento, uma coisa quase fi losófi ca... 

Mas não é que eles seriam pessoas diver-
sas no sentido da linguagem, mas eu acho 
que aquilo se aprofundou com característi-
cas sutis de personalidade mesmo... Impor-
tante né? As vezes quando você trabalha 
com outra pessoa aparece uma outra pessoa 
que você não conhecia como profi ssional. 

Eu participei um pouquinho de uma di-
retoria do IAB que ele estava também, que 
era do Renato Nunez.Julio Barretto: Em 82, 
83.

lhou até o falecimento dele ou não?
Vera Luz: Não, próximo. Ai o que acon-

teceu... Depois que eu trabalhei no Barreti-
nho que eu fui trabalhar com o Zanettine.  A 
visão que eu tenho como arquiteta em pri-
meiro lugar, foi o fato de trabalhar nessas 
cozinhas né, nestes escritório todos, então a 
dinâmica era diferente, num certo sentido e 
em algumas coisas muito próximas...

Por exemplo, a linguagem, agora compa-
rando os escritórios que eu tive contato. 

(6:14) O escritório do Guedes era muito 
ortodoxo na questão da técnica da lingua-
gem, era um dos grandes mestres que a gen-
te tinha. 

O Zanettine, ele tinha uma visão do sis-
tema muito bacana, os sistemas do escritório, 
gostava de experimentar materiais, tecnolo-
gia. 

O escritório do Guedes, na época, a gen-
te trabalhou com cidades inteiras, fi zeram 
uma escala imensa. Trabalhava junto com 
a Figueiredo Ferraz no mesmo andar la da 
Paulista. Uma coisa de escala muito bacana. 
E eu acompanhei algumas casas ao mesmo 
tempo porque a gente via tudo o que o outro 
fazia e detalhava muito o escritório do Gue-
des, era 200 paginas. Casa tinha 30 paginas 
de folha tal...

Ai quando eu fui trabalhar no Barretinho 
eu levei um susto porque a primeira coisa 
que eu assustei foi assim... Eu falei -  Barreti-
nho o que você gostaria que eu fi zesse aqui 
neste caixilho.

E ele falou -  Resolva. Eu te contratei 
para resolver. (Mas bem assim daquele jeitão 
dele) Quer dizer ele liberava para quem tra-
balhava com ele já...  Eu já era formada tal...

Eu levei um susto porque no escritório 
ele tinha quase que uma linguagem, quase 
pequenas escolas, e la ele falou resolva.. ti 
vira. Eu falei nossa, então vou resolver né... 
mas foi uma coisa diferente em primeira ins-
tancia. 

Na universidade quando eu ainda era 
aluna eu estranhei muito no começo a lin-
guagem da arquitetura dele, porque tinha 
uma coisa que eu chamaria de Barroca, na 
ocasião, ele não tinha nenhum medo de or-
namento, ele não tinha medo de misturar 
materiais e técnica, tanto construtivas quanto 
de acabamento..  Ele arriscava uma serie de 
coisas que para a ortodoxia eram estranhas, 
então no começo eu não tinha muita certeza, 
eu era muito jovem ainda, então eu não tinha 
certeza que opinião eu tinha daquilo. Porque 
mau eu estava formada numa corrente mais 
rígida até, muito seria muito profunda, eu 
não entendia bem.. que será isso? 

Ai eu lembro que quando eu fui visitar 
a casa dele do Pacaembu, que estava recém 
feita, se eu não me engano, foi com a Liliana 
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Vera Luz: (12:07) Exato, eu participei 
como diretora cultural e a gente teve a pri-
meira exposição TFG, e foi muito legal, eu 
chamei um monte de estudante la para den-
tro e começou essa historia de opera prima 
do TFG naquela ocasião, meio que informal-
mente, eu nunca pensei que fosse dar nisso. 
Julio Barretto: Foi um embrião ?

Vera Luz: Sim, gente de tudo quanto é 
estado, enchemos o IAB de projetos, trouxe-
mos os alunos, um monte de gente fazendo 
palestras temáticas, cada dia um tema.. E 
aquilo foi assim, um susto porque a juven-
tude nessa atitude, eles queriam que a ju-
ventude tomasse cerveja, e tomou mesmo.. 
e o Barretinho sempre muito aberto, muito 
otimista, não tinha nada dessa natureza.Julio 
Barretto: Ele circulava assim nos... grupos... 
ele não fazia parte só de um...

Vera Luz: Totalmente, tranquilamente, 
ele não tinha militância fechada. Ele era um 
cara que circulava politicamente, ideologica-
mente, na questão da linguagem, na questão 
do trato pessoal, quer dizer, ele era uma pes-
soa muito afável, inteligente muito humora-
do muito irônico, livre. 

Eu acho que uma palavra que eu posso 
dizer era que ele tinha muita liberdade. A 
gente pode confundir liberdade com outras 
coisas, mas eu acho que a liberdade era o 
essencial. Então para pessoas que tem uma 
coisa mais rigorosa talvez a liberdade fosse 
demasiada... e me parece que não, quando 
eu vi essa exposição, eu vi que não... essa 
liberdade é fundamentada, é uma liberdade 
com consistência. Não era uma coisa leviana 
nem ao acaso, era uma coisa artística mesmo. 
Então essa liberdade me ensinou muito, já 
na  segunda fase da minha vida, já forma-
da, foi um negocio que me deu uma outra 
perspectiva com respeito as possibilidades 
de projeto. Talvez eu nem me identifi casse 
completamente mas eu poderia olhar aquilo 
e falar, nossa que bonito, que beleza de idéia, 
que beleza de gesto, né. Julio Barretto: (14:30) 
casa dele do Pacaembu, ele tinha um primei-
ro projeto que era bem  moderno concreto, e 
que ai fez um congresso estadual em 77 aqui 
em Campinas, que ate eu conversando com o 
Bratke, eu conversei com a Ruth Verde Zein 
que ela escreveu alguns artigos na  revista 
Projeto e que tinha os não alinhados..

Vera Luz:Isso os não alinhados. 
Mas olha quando começou essa discus-

são do pós moderno, o pessoal caiu de boca 
sem saber direito o que era aquilo, achando 
que era uma nova onda, e eu acho que o Bar-
retinho não era pós moderno... Eu acho que 
o pós modernismo ele tem uma característica 
que me incomoda que arbitrariedade, você 
faz o que você quiser, do jeito que você qui-
ser, com a historia com a forma com técnica...   

Quer dizer você esta fazendo quase que 
um trabalho arqueológico. É um trabalho 
que parou antes do que se suspeitava... ate 
por um outro lado tem uma grande densi-
dade, essa fase foi o começo da maturidade 
dele, então eu acho que assim, que é muito 
signifi cativo e eu tenho muita saudades dele 
como pessoa e como arquiteto, porque eu 
acho que ele iria dar varias voltas no parafu-
so, sabe, já fez o seu risco na vida aqui mas... 
se ele tivesse tido uma vida mais longa ele 
teria mais coisa para dizer... 

(21:00)A gente tem que fazer esse garim-
po que você esta fazendo, porque marcou 
um espaço, uma maneira de ver, infl uenciou 
pessoas... até por conta da atividade didáti-
ca... As publicações que ele tinha o cuidado 
de fazer, quer dizer, gostava de publicar 
quando possível, gostava de discutir, parti-
cipar do IAB, quer dizer ele queria estar em 
discussão.. que é o que eu falei, quando você 
entra numa sala de aula e coloca um projeto 
seu, você é uma pessoa que quer discutir... 

Ele estava querendo até entender o que 
ele mesmo estava fazendo.. pelo olhar do 
outro.

Eu acho que ele é um cara que foi muito 
importante para a cultura Paulista. A cultura 
não se faz sozinho, né? A cultura se faz na 
troca.

Eu acho que é mais ou menos isso que 
eu tenho como vivência...que eu posso dizer, 
inclusive eu gostaria muito ver seu trabalho 
pronto...

Vera Luz: (23:42) Roberto Loebe você de-
veria falar com ele, até hoje ele tem esse livre 
pensar... tem uma afi nidade com Barretinho, 
um cara muito afável, que tem também se-
melhanças que vale a pena investigar, o jeito 
dele ver... Julio Barretto: Ele também esta en-
tre os não alinhados...

Vera Luz: Eu acho que ele é ainda mais 
próximo do Barretto que o próprio Bratke... 
ele tem essa liberdade, ele encara a arquite-
tura como uma técnica, mas ele sabe que a 
sessão artistca é...Julio Barretto:  ele não tem 
um estilo né

Vera Luz: é você não reconhece, não tem 
cacuete.. então pode ser bacana se você achar 
tempo...  Julio Barretto: (25:45) Legal Veri-
nha, valeu a conversa...

Como se você tivesse livre poder de fazer as 
coisas de maneira casual e sem algum fun-
damento.

(15:40) Então eu acho que o Barretto 
não tinha essa arbitrariedade, ele tinha uma 
consistência apesar de ter uma  profusão de 
elementos ornamentais de misturar técnicas, 
de mexer com escalas de mexer com escolas 
diferentes, naquela ocasião orgânicas e na-
cionais... ele não era arbitrário, então não o 
classifi caria de forma alguma ele como um 
arquiteto pós moderno.

Em São Paulo é curioso aparecer isso né. 
São Paulo sempre teve uma arquitetura mais 
sóbria, e justamente um Paulista, Paulistano 
e Paulista por excelência então ele trás para 
São Paulo uma alegria que não era comum... 
Alias era muito pouco comum..Julio Barret-
to: Você acha que assim, essa relação dele ter 
nascido em Araraquara, no interior..

Vera Luz: Talvez ai tenha uma liberdade, 
eu acho que pode ser até sim... o fato de você 
não ser alinhado, porque você não é Paulis-
tano, os comprometimentos sociais eles são 
diferentes, ele entra no obliquo...

Mas assim isso te da uma liberdade, por-
que você não é totalmente de la... Você não 
tem que fi car engajado, então acho que isso 
facilitou muito no engajamento.

(17:43)E acho que este trabalho que você 
estava fazendo é muito importante. Porque a 
ultima coisa que eu vi reunida foi nessa ex-
posição do IAB, se não me engano foi em 84.  

Julio Barretto: 82, 83, porque ele morreu 
em janeiro de 85.

Vera Luz: Exato, 83... e foi a única vez 
que eu vi aquilo reunido, e quando você re-
úne uma obra você vê que tem uma coisa..

Tem um pessoal que esta fazendo isso 
com Milan, que também morreu muito cedo 
e tem uma obra fantástica ate no sentido de 
proposições que muito mais tarde seriam so-
lidifi cadas... 

E no caso do Barretinho eu acho que é 
muito importante essa reunião, não só dos 
projetos, mas esse depoimento, pois é uma 
historia que pode se perder no meio de 
tudo...

Julio Barretto: E eu procurando no arqui-
vo, ele estava fazendo um mestrado, ai tinha 
uns trabalhos..  tinha uma parte que ele ele-
geu 17 obras então ele ia fazer sobre as obras 
dele...

Eu acho que o papel da mulher dele foi 
fundamental, primeiro é uma mulher fi nís-
sima, com uma sensibilidade imensa e ela 
conservou esse material cuidadosamente, 
sabia que ele faleceu cedo demais, para ter 
esse reconhecimento mais incondicional que 
viria com o tempo, então ele teve esse cuida-
do de preservar e ela conservou aquilo, para 
o agora.
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