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Sumário
Vivemos a era da anestésica.O espaço
caótico, a estética alienante, a
hypertextualidade tornaram o homem
des-abrigado, simbolicamente. Abrigá-lo
significa permiti-lo que habite

novamente suas idéias
e seus sonhos estesicamente,com
sentimento,recuperando dessa forma
seu arquétipo ancestral de (AR)riscar
Viver e fazer é sempre um risco

abstract
We lived the era of anaesthesia.The
chaotic space, the alienating aesthetics,
the hypertextuality turned the men
uncovered, un-sheltered. To shelter him
again means allow him to inhabits their
ideas and their dreams recovering in his
ancestral way the archetype of risk.
Live and do is always a risk

epígrafe
“O ser humano, como todas as coisas
vivas, está dentro de um processo
contínuo. Devido a sua forma de ver
as coisas, só percebe uma parte desse
processo...de risco). O sufismo no
Ocidente1.

1
LEITE, Julieta (trad..) – O sufismo no Ocidente,
Edições Dervish, Rio de Janeiro, 1988, p.51.
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I

(uma anedota
No princípio,
só havia restado alguns
tocos de velas...

2
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anedota popular judaica

J

2

udaica)...

acó, resolveu dissolvê-los, transformando os pedaços
em novas velas. E conseguiu vendê-las a Moisés por 500 dólares.

Moisés, arriscando, decidiu empacotá-las em papel brilhante e as vendeu
para Isaac por mil dólares.
Isaac, por sua vez, arriscando, decidiu colocá-las em caixas sofisticadas,
vendendo todas para Salomão por 2 mil dólares!
Salomão, também arriscando, investiu numa campanha publicitária, para
divulgá-las. E acabou vendendo as velas para Fritz por 10 mil dólares.
Mas, quando Fritz foi acendê-las, descobriu que não havia pavio.
Revoltado, Fritz as devolveu para Salomão, que as devolveu a Moisés, que as
devolveu a Jacó, questionando-o:
- Jacó, por que me vendestes velas que não acendem?
Jacó, imperturbável, contestou:
- Mas, quem disse que as velas foram feitas para acender. Elas foram feitas
para se fazer negócio...!!!
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II

ARRISCAR
A PERENE ALQUIMIA DO ABRIG(AR)...
(anotações e reflexões sobre o
espaço em mutação)

“(Ar)riscar –Porque esse vulto
não é informe nem oco; é
concepção, estrutura, projeto;
é desenho e desígnio; é RISCO,
“ Nuno Portas, in “A cidade
como arquitetura” 3

3 PORTAS, Nuno - A cidade como arquitectura,
Editora Horizonte, Portugal-Brasil, 1969, p. 10.
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O

arquiteto e urbanista português Nuno Portas, em 1971,
trouxe através da poética
uma nova concepção
arquitetônica introduzindo
o modelo semiológico de interpretação do espaço: a cidade como arquitetura.
Mais precisamente a cidade - paisagem como dimensão simbólica vista lingüisticamente como polisemia 4
e arcabouço do sentido do edifício,
como elemento inevitavelmente integrado. A paisagem sou eu, você,
nossas tradições visíveis e invisíveis.
Com a semiótica, houve uma inversão total das idéias consagradas nos
modelos da École de Beaux-Arts e da
engenharia do fim de século XIX. A
arquitetura é também linguagem e
comunicação.
O urbanista português juntamente com os semiólogos franceses, os
argentinos Diana Agrest e Mario
Gandelsonas, herdeiros de Roland
Barthes e dos semióticos anglosaxões adeptos de Peirce, defendem
a idéia de que vivemos num espaço
em mutação rico em mensagens e
significados que interferem em nossa compreensão deste mundo.
O campo da semiótica se tornou um
espaço de iniciados ávidos de entender a grande mensagem que o universo encerra:
4
5

Nuno Portas introduziu a noção de
jogo como simulação e simulacro no
qual o homem passa novamente a ser
a escala. Não a escala métrica, mas a
simbólica. Hoje a cidade fala concretamente através dos meios da informação e o cidadão interage entendendo
sua linguagem ou transgredindo-a
como no caso dos grafiteiros.
Em 1970, participei da Bienal de
São Paulo com um trabalho que
intitulei de “Ludobrás, o jogo do Brás”.
Trabalho influenciado pelas idéias que
havia assimilado em Buenos Aires em
1967 durante o Congresso da UIA
quando pela primeira vez tive contato com obras conceituais na escala 1:1.
E também tive a oportunidade de assistir aos “inter-médios” onde as diversas manifestações artísticas se
interagiam permitindo uma compreensão diversa que tínhamos da concepção de projeto.
Esse foi o ponto de partida para
uma nova visão sobre este risco como
referência fundamental da mutação:
do (ar)ris(car). Visão que foi
enriquecida pelo livro de Charles Jenks
“O ano 2000” 4 e suas referências sobre o Adhocismo dentro de uma perspectiva futurológica. O Adhocismo
que vem da palavra latina ad hoc utilizada no Direito significa literalmente
“com o que se tem”, “diante das circunstâncias”.

Se não podemos
falar com ele,
ele fala por nós

polisemia: conjunto de signos e seus significados.
JENKS, Charles – O ano 2000, Editorial Blume, Porto, 1975.
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A pedagogia de Bernard Tschumi e
John Hejduck com quem convivi na
Architectural Association School of
London me convenceu de que a linguagem conceitual pode ser trans-criada6 numa linguagem arquitetônica,
que foi mundialmente reconhecida
através das “follies” do La Villette, em
Paris, de autoria de Tschumi.
Aprender a construir com o que se
tem “diante das circunstâncias” e com
arte é um desafio contemporâneo paradoxalmente ensinado pela árdua
luta dos favelados que fazem seus
abrigos e constroem seu espaço numa
configuração caótica ad hoc que é, por
sua criatividade, arte e fonte de
aprendizado.
O termo “efeito Édipo” criado por
Jenks para consagrar o personagem
fundamental da tragédia que é o oráculo, aquele que prevê e determina o
que será.
Jenks como semiólogo foi sarcasticamente chamado por Aldo Rossi
na revista italiana “Domus” de “ahistórico” e inventor de nomes, o
que de fato se confirmou através de
inúmeras publicações, entre elas, o
“Post-modernismo”, o “Deconstrutivismo”, o “Adhocismo” e o “Highttech” que se tornaram movimentos,
modelos e até estilos com um conjunto de signos comuns e significados similares.
6
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A noção de (ar)risc(ar) está claramente implícita porque o trabalho do
arquiteto, à semelhança do oráculo, é
uma empreitada de risco. Jenks, ao contestar Rossi, afirmou que dar nomes
era um ato poético que nos obriga ao
exercício de síntese que constitui esse
universo fragmentado.
Através do livro de Mircea Eliade
“O sagrado e o profano” 7 comecei a entender que o abrigo é uma hierofania,
uma revelação ou epifania de uma
dimensão muito maior que à da construção e que, a cada momento e lugar, existem sinais de um universo
transcendente que se revela a quem
procura.
Diversas experiências enriqueceram a idéia que algo está reservado
para nós e que o re-lembrar constitui a
percepção de um risco, de uma linha
que une as nossas ações mesmo equivocadas. E nossos pretextos, como os
da anedota judaica.
Com este preâmbulo, rabisco os
principais pontos de minha dissertação, incorporando e adaptando citações extraídas de diversas fontes, ao
longo do tempo e de um percurso.

trans-criar ou trans-criação: técnica segundo a qual a tradução de um texto não é literal, mas uma recriiação livre, poética.
7
ELIADE, Mircea - O sagrado e o profano, Edição Livros do Brasil, Lisboa, tradução Rogério Fernandes, p. 208-219
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III

ADAM KADMON: HOMEM PRIMORDIAL,
ARQUÉTIPO ANCESTRAL ASSOCIADO
À CONSTRUÇÃO E AO PRINCÍPIO
ORGÂNICO DA VIDA

12 ARRISCAR

Uma lenda cabalista
segundo uma
8
versão oral...

A

Ao nascermos, sabemos tudo. Mas, de repente, chega um anjo e silencia
nossa memória. E, daí, nossa história ou trajetória seria a re-memorização
ou a re-construção, através da arte, do que já sabíamos..., reunindo
fragmentos da racionalidade que nos separam da divindade. Reconstruindo,
enfim, nosso espaço original num tempo e lugar histórico e mágico.
O que implica, um percurso, uma trajetória, uma peregrinação. Um risco... 7

8

lenda, versão oral
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?

Risco pode significar um rabisco, uma marca,

Risco

um desenho. Ou designium, desejo, anseio,
como dizia Vilanova Artigas, quando em
1967 iniciava sua aula sobre “Desenho”,
indagando aos alunos: “que catedrais tendes
no pensamento?”

10
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9

9 ARTIGAS, Vilanova – Que catedrais tendes no pensamento?, revista AU, nº 5, Editora Pini, São Paulo, 1986, p. 11-16.
PESSOA, Fernando . Páfinas íntimas, cit. Leland Robert Guyet, em “Imagística do espaço fechado na poesia de Fernando Pessoa, Lisboa, p. 32.

A

palavra anseio nasce de
uma fonte materna: o
seio. Portanto, ao analisarmos nossas ansieda
des como motivadoras de
nossa ação criativa necessitamos de
uma compreensão maior sobre esse
ato ancestral que constitui o alimento que jorra desse círculo, no seu
ponto focal: um espaço vazio sempre potencial ou um espaço vazio a
ser preenchido.
Afora seu significado imediato de
fonte de alimento materno “no seio”
também significa sua mais profunda presença e, ao representá-lo como
círculo e um ponto, podemos deduzir dessa imagem duas opções: algo
em expansão ou centro de atração.
O espaço vazio é sempre potencial
de um novo risco.
O ponto como o yut hebraico é a
representação de Deus e, na cabala,
símbolo da construção. Um ponto de
luz, um colapso quântico da consciência.
Um risco que implica, no fundo,
um desafio.
Mas, afinal, o que seria esse desafio?

O espelho é um fenômeno
polisêmico, próprio dos seres humanos e, segundo alguns, dos anjos
também, pelo qual entram em jogo
um signo, seu objeto e sua interpretação. Lembrem-se do “Asas do Desejo”, de Wim Wenders, no qual os
anjos ouvem a consciência. A
semiótica ouve o que se percebe.
O que vamos ver ou ouvir, aqui, é
um jogo fragmentado acerca das imagens especulares onde o (AR)risc(AR)
é uma construção estésica11, que constitui, sem dúvida, uma reflexão paradoxal, radical, na contramão do pensamento vigente. Pensamento no qual
comumente a arquitetura é entendida como edificação, identificada como
espaço real, concreto, tangível e visível. Herdeira do pensamento de
Alberti e Bruneleschi enquanto manifestação estética 12, a arquitetura se
contrapõe ao reflexo caleidoscópico
da visão cinestésica13, de uma percepção transpessoal do espaço-tempo
onde podemos observar o universo
comum, ordinário, como uma complexa revelação de signos passível de
leitura e interpretação.

“Sinto-me
múltiplo. Sou
como um quarto
com inúmeros
espelhos
fantásticos que
torcem para
reflexões falsas,
uma única anterior
realidade que não
está em nenhuma
e está em todas”,
Fernando Pessoa 10

11

estesia: estado de superconsciência provocado por exercícios, práticas espirituais ou drogas alucinógenas.
estética: área da filosofia que estuda os princípios que regem o belo.
13
cinestesia: estado de percepção através do movimento similar à emoção que o cinema e as técnicas audiovisuais provocam.
12
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...
Espaço

O “ponto”, o ocara, onde se celebram os rituais
indígenas. A área, o território, o sítio, o chakra,
a distância, o cosmo, o infinito, o tabernáculo.
Pode ser, ainda, “o reino dos céus”, segundo
ensina a Teologia cristã. “Senhor, abri-me
espaço no meu peito estreito”, reza o Corão.
Pode ser ainda a tenda dos ciganos, as marcas
na areia, com as oferendas para Iemanjá, nos
cultos afro-brasileiros. Pode ser o labirinto, o
útero, o vazio. A imaginação...
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O

I.VAIDERGORN

espaço
objetivo-claro,
translúcido, o espaço subje
tivo, obscuro, opressor, o
espaço do sonho infantil, da
arte.
“O mundo - diz Maria Helena Lisboa da Cunha14, referindo-se ao espaço - é o lugar do encontro, onde nós
reencontramos os instrumentos que
construíram nosso próprio mundo.” O
mundo como referência do espaço simbólico que somos nós.

oferenda de Iemanja – Praia do Flamengo 2000
14

CUNHA, Maria Helena Lisboa da – Espaço real, Espaço imaginário,
Numem Editora, Rio de Janeiro, 1991
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IV

Sopro de vida

I.VAIDERGORN

Através deste texto, lugar de encontro-diálogo comigo mesmo, tento construir
um roteiro cinematográfico à procura de um sentido para o ser e o estar no
mundo: isso não seria a essência da própria natureza do que é arquitetura?
18 ARRISCAR

É

justamente no espaço imaginário, onde se formulam as
verdadeiras questões relacionadas com o campo simbólico: o ser e o estar, o espaço e o
tempo na arte, em todas as suas manifestações. Temas que são discutidos por
estetas, críticos e teóricos da arquitetura, mas que paradoxalmente continuam incapazes de habitar suas idéias,
como adverte Merleau Ponty, em “O
olho e o espírito” 15, quando afirma: “A
ciência manipula as coisas e renuncia a
habitá-las”, separando a parte do todo.
Sem dúvida, é o AR que lhes falta
para entender este risco (no sentido de
representar e no sentido de ousar). Sintetizando, seria: (AR)risc(ar)-se,
aventur(ar)-se, projetar-se, revelar-se:
viver. Morrer e ressuscitar.
Ar, que corresponde ao espírito, o
“soufler”, o respirar da alma. Um sopro
de vida, sem o qual nada sobrevive...
À semelhança da criança, o homem
arcaico consegue manter contato imediato com a natureza, o universo. Assim, o filósofo Heráclito, sem qualquer
constrangimento, podia dizer que o
“Sol é do tamanho do pé”. Da mesma
forma, que as crianças, como veremos
adiante no “Projeto Sol”, continuam
desenhando o Sol com expressão alegre ou triste, como se fosse humano.
Aos poucos, a natureza se transforma em res (coisa) do conhecimento. A

partir do Renascimento, particularmente – observa Neder – registra-se “a
quantificação da natureza e, dessa forma, o mundo passa a ser vivido como
“algo dominado”, rompendo-se de vez
a idade da inocência.17. A vivência mágica e simbólica. A mediação esvaziou
o aspecto mais rico do entendimento
de nossa realidade, cuja fronteira não
tem limites.
Andarilhos, peregrinos, imigrantes,
nômades, sem –teto, moradores e meninos de rua, favelados: os caminhos
se multiplicam, invocando-nos o filme
Stalker, que significa justamente
andarilho, de Andrei Tarkovski, o mesmo de Solaris. São três personagens: um
filósofo, um cientista e um sensitivo,
percorrendo caminhos tenebrosos em
busca de uma resposta, de uma saída.
A ciência e a filosofia jamais poderiam
entender a sutilidade dos sinais num
mundo aparentemente sem ordem representado por um cenário de ferrovelho, sucata, entulho e lama..
Tarkovsky que viveu os momentos
mais tenebrosos da repressão stalinista
mostra-nos através da arte, o exercício
possível de uma ressurreição a partir dos
dejetos. O desejo e a possibilidade de
encontrarmos a nossa Jerusalém (a cidade da paz), “a presença da ausência”
de que nos fala Rubens Alves acerca da
divindade e Peter Eisenman acerca do
mistério da arquitetura: do abrig(ar).

“Ao pensamento
das crianças se deu
o nome de
animismo, na
medida em que ele
aciona as coisas
percebidas até o
momento em que a
mediação fornecida
pela cultura
destrói o mundo
mágico da
infância. ” Oswaldo
Neder, in “A
aparição dos deuses
em Homero: o
inconsciente
cultural”16.

15

MERLEAU-Ponty, Maurice – L’oeil et l’esprit, Gallimard, Paris, 1979.
NEDER, Oswaldo – A aparição dos deuses em Homero: o inconsciente cultural, revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1968, p. 134-135.
17
– idem, p. 130.
16
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V

Arquitetura
vida e arte

Arquitetura, vida e arte se misturam, se
inter-ligam, se inter-agem, se completam.
Comunhão e conjugação de riscos.
20 ARRISCAR

A

arquitetura da qual falamos
não se confunde portanto
com edificação, mas constitui uma maneira peculiar de
pensar o universo, como a
literatura, a poesia e a pintura que vêm
demonstrando que o cenário de suas
imagens reconstrói em cada indivíduo
uma hermenêutica. Victor Hugo, em
o “Corcunda de Notre Dame” 18, referese à arquitetura como “livros de pedra”.
Atrás dessas pedras desgastadas pelo
tempo, há o registro de uma história,
ética, poesia, memória ou amor, como
vemos na arquitetura ciclópica19, na
qual o tempo invisível se torna visível.
Philip Boudon, ao perceber a necessidade de um termo que sintetizasse a
complexidade das novas tendências

construtivas decidiu criar um neologismo – arquiteturologia, que pudesse englobar esse universo de transparência do
espaço que a semiologia começava a estudar, encontrando peculiaridades próprias que definiriam uma epistemologia
própria, como linguagem do vulto, do
risco e da representação.
Deveríamos, talvez, encontrar um
novo nome para algo que ainda não
sabemos o que é e que dê sentido ao
incognoscível. Que pudesse, em síntese, traduzir esse mundo potencial
que deve ser desvendado por uma
ação de risco dentro desse universo de
vultos e fantasmas que o habitam,
cujos instrumentos se encontram na
arte, no “pensamento sensível”, conforme nos ensina Paul Klee.

Abrigos – exercicio Introdução ao Projeto 1980 FAU/PUC
18
19

HUGO, Victor . “O Corcunda de Notre Dame”, cap. VI, Abril Cultural, São Paulo, 1980.
ciclópica: construção feita a partir de dejetos, entulho através de uma forma preenchida com massa de concreto (ou barro)....
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VI

Cinemática
teletopologia
cronotopologia

RCVP cycles – diagrama de análise de performaces Lawrence Halprin
R – resources-recursos
P – performances-performaces
V – values-valores
S – score-risco

22 ARRISCAR

A

arquitetura cinemática e
cronotopológica, ou teletopológica, segundo Paul Viríllio20, não se limita à representação bidimensional,
tridimensional ou mesmo à simulação
em movimento 3D com a ajuda do
computador. É uma arquitetura re-inventada pelo cinema onde a luz dá lugar a uma recepção, a uma percepção
desta matéria, não só no que concerne
ao que chamamos de concreto, mas à
simultaneidade de tomadas, de atores
e de espectadores.
A arquitetura, à semelhança de outras
manifestações, constitui uma linguagem
com uma gramática própria de organização, escala, forma, mas a grande revolução que o cinema nos concede é o que
Benjamin chama de “olho obicuitário”, capaz de ver o todo e a parte ao mesmo
tempo, fenômeno que nenhuma outra
linguagem consegue manifestar.
O arquiteto Lawrence Halprin e sua
mulher, a coreógrafa Ann Halprin, no
livro “ The RSVP cycles, creative Processes
in the Human Environment” 21 desenvolveram uma teoria que chamam de
“motation” (mutação, em movimento).
Suas idéias se tornaram realidade, ao
demonstrarem pela primeira vez a necessidade de se perceber estesicamente
(e não esteticamente) nosso mundo. E
que não somente edifícios históricos são
merecedores de preservação ou conser-

vação, mas qualquer espaço mesmo comum, porém rico em significados, é digno de preservação, lançando, assim, o
conceito de revitalização.
Revitalizar significa perceber o potencial cenográfico que qualquer paisagem
ou edificação pode incorporar (mesmo
semidestruída), sendo os criadores do
que hoje chamamos de “calçadões” e de
todo um movimento que consegue perceber a vida da cidade em deterioração.
Dentro dessa perspectiva, podemos
lembrar o exemplo da “Casa das Ruínas”, no bairro de Santa Tereza, no Rio
de Janeiro, cuja intenção foi a de transformar uma construção abandonada
num grande cenário, no qual, através de
um percurso, foi possível resgatar a magnífica paisagem da baía da Guanabara.

Casa das Ruínas, Rio

Plano piloto, Lúcio Costa

20

VIRILLIO, Paul. La arquitetura improbable, revista l Croquis, Madrid, 1991.
HALPRIN, Lawrence – “The RSVP Cycles, Creative Processes
in the Human Environment”, George Braziler, New York, 1969, p. 28.

21
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Dança dos
símbolos

O

homem é um anfíbio que
vive simultaneamente em
dois mundos – o mundo da
realidade e o mundo por ele
próprio fabricado, o mundo
da matéria, da vida e da consciência, e
o mundo dos símbolos. Quando pensamos, fazemos uso de grande variedade de sistemas de símbolos:
linguisticos, matemáticos, pictóricos,
musicais, ritualísticos. Sem esses sistemas de símbolos não teríamos arte
nem ciência, nem lei, nem filosofia,
nem sequer os rudimentos da civilização; em outras palavras, seríamos animais”, Adous Huxley.22
O risco representa sempre uma experiência estésica, que envolve os
sentidos e a imaginação. A tentativa
de representação e tradução de um
conceito, de uma idéia ou desejo.
Arte, que nos faz pensar o tempoespaço, o percurso. Uma peregrinação. Uma linha, um traço ou vazio
que nos une no espaço, através de
uma linguagem de códigos, símbolos, signos e imagens.
Carl G. Jung, em “O Homem e Seus
Símbolos”23, mostra que utilizamos a
palavra escrita ou falada para expressar o que desejamos transmitir.
“A linguagem humana é cheia de
símbolos, mas o homem também,
muitas vezes, faz uso de sinais ou
imagens não estritamente descri-

“

22

tivos...O que chamamos símbolo é
um termo, um nome ou mesmo uma
imagem que nos pode ser familiar na
vida diária, embora possua
conotações especiais, além de seu
significado evidente e convencional.”
Assim, “uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além de seu significado manifesto e imediato”.24
Se nos atermos à origem grega da
palavra símbolo (syn, com balo, jogo) e
seu oposto, diabólico (dia, sem, balo,
jogo), vamos entender que a característica de uma atividade simbólica encontra-se em sua natureza lúdica,
partícipe, grupal. Ao contrário, da diabólica, cuja natureza é a separação, a
fragmentação.
A capacidade de criar relações é
a capacidade de criar símbolos, e o
ser humano é o único capaz de relacionar-se com coisas e outros seres
humanos, e de relacionar as coisas
entre si.
Todo cenário tem sua alethéia, seu
Sol. Configura-se como símbolo pela
interação de seus elementos em torno
de um objetivo num contexto ou lugar, seja no sentido de territorialidade,
de vizinhança ou edificação. Estamos
e somos a caverna de Platão, originando espacialidades modeladas de acordo com os graus e níveis de iluminação de cada um.

HUXLEY, Aldous. Krishnamurti: a primeira e última liberdade, Cultrix, Rio de Janeiro, 1976.
JUNG, Carl G. - O Homem e seus símbolos, Editora Nova Fronteira, 2ª edição, Rio de Janeiro, p. 93-103.
24
idem
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A vida é um
eterno relembrar
do que já sabíamos...
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O

núcleo temático da dissertação (ar)risc(ar) – ou seja, da
construção como abrigo, do
viver, aqui e agora, num lugar e espaço – implica uma
reflexão transdisciplinar, interativa,
existencial e dialógica (vários pontos
de vista) sob um olhar plural, envolvendo campos simbólicos, metafísicos
e complementares.
Uma abordagem que extrapola
qualquer leitura linear ou cartesiana,
atingindo inclusive a fronteira do “realismo fantástico” e mágico, de universos paralelos, do que denominamos
alquimia do espaço.
O conceito de alquimia do espaço
deve ser entendido dentro de uma
perspectiva psicológica, na qual o objetivo é o processo de syn-balo, jogo, ou
seja: lúdico. Portanto, a questão seria
entender como ocorre esse processo
lúdico de significação e, em que medida, passa a ser a referência de uma estrutura capaz de sustentar o indivíduo
e sua relação com o mundo, ao contrário de dia -balo, sem jogo, que fragmenta, reduz, limita, coisifica e aliena.

Gisela Pankov, em “O homem e seu
espaço vivido”, 25 cita o magnífico exemplo do personagem Derzu Uzala, que
se relaciona com seu universo dizendo que tudo é gente, tudo está vivo,
como são nossos símbolos. Derzu conversa com seu entorno, ao contrário do
cartógrafo que via o mundo como “coisa” (res), como representação, incapaz
de sentir a alma no mundo.
Um geógrafo ou etnógrafo pode
descrever os mais variados tipos de
habitação, mas somente aquele que
pode estabelecer relações entre imagens fragmentadas e, aparentemente,
desconexas, consegue compreender a
origem da felicidade, o matiz psicológico, o castelo submerso, o abrigo, a
concha, escondidos no espaço.
Conforme Gaston Bachelard26, “a
casa é o nosso canto do mundo, nosso
primeiro universo, um cosmos e até a
mais modesta habitação, vista intimamente é bela”.
Essa evocação de coisas simples expressa com sutilidade a amplitude da
espacialidade, o espaço potencial. Cada
elemento de nosso cotidiano – a casa, a

Nosso entorno está sempre a nos
falar e, através dele, falamos
25
26

PANKOW, Gisela – O homem e seu espaço vivido, Papirus Editora, Campinas, 1988, p. 12-14.
BACHELARD, Gaston – Poética do Espaço, Abril Cultural, São Paulo, 1975.
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Tenda Brasil Rock in Rio 2001; design eng. Nelson Fiedler
rua, a água, a luz, evoca a comunhão
da lembrança com nossa imaginação,
vivenciando a realidade e a virtualidade
através da fantasia e dos sonhos.
Somos todos pequenos arquitetos,
quando brincamos com diminutas peças
e simulamos em escala menor nosso
mundo interior. Alfaiates, tentando costurar fragmentos espaciais, como diz o
designer Nelson Fiedler27, discípulo de
Frei Otto, e autor de tendas tensoestruturadas, como as do Rock ín Rio’2001.
Roger Mucchielli 28 fala também
desse mundo sem escala métrica,
mas que expressa a profundidade do
eu. Para a criança, o jogo da construção é um meio de expressão do que
ocorre com ela. De sua fantasia e seus
desejos, de suas experiências atuais
e passadas.
27
28
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Já Melanie Klein, com olhar psicanalítico, vê o jogo como expressão de
uma dimensão arcaica possível de ser
interpretado à semelhança dos sonhos.
O que a criança diz sobre sua construção tem valor similar às associações livres na psicanálise dos sonhos29. A qualidade do espaço, enfim, refere-se à riqueza simbólica, aos mecanismos, que
permitam ao indivíduo transcender sua
mera função biológica.
Numa sociedade que privilegia
questões funcionais, temas de natureza simbólica, com certeza, parecem
supérfluas. Isto porque a educação é
considerada como conseqüência de
um programa de disciplinas pragmáticas. Trata-se de ma atividade diabólica (sem jogo), que tende a separar, a
fragmentar e, conseqüentemente, a
impedir a compreensão das relações
entre a parte e o todo.
As edificações educacionais, por
exemplo, se parecem mais com hospitais, prisões, com seus corredores sombrios e espaços fragmentados. Outras
vezes a fábricas ou bancos.
Embora alguns pensadores, como
Rudolf Steiner, o criador da Antroposofia e das escolas Waldorf, tenham se
referido à organização do espaço e à
forma das edificações como elementos fundamentais na formação do homem, a arquitetura, na realidade, nunca assumiu um papel determinante na

FIEDLER, Nelson – Alfaiate de espaços transitórios, revista Maisarquitetura nº 49, Editora Interamerica, São Paulo, 2003.
MUCCHIELLI, Roger – El juego del mundo y el test de la aldeia imaginaria – los mecanismos de la expressión en las tecnicas
proyectivas”, Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1964.

concepção de um modelo educacional
ou habitacional não-formal.30
Nascemos e vivemos em espaços
organizados, sofremos todo o tipo de
influência dos objetos, concebemos e
transformamos espaços segundo modelos clássicos aprendidos no dia a dia
da nossa casa, na vizinhança, na escola ou por meio da informação, mas
somos incapazes de entender o perigo
emburrecedor do espaço de que nos
fala Rubens Alves em artigo no jornal
“Correio Popular”31 de Campinas. Isso

ocorre, porque costumamos entender
a arquitetura como mera construção e
não como um fenômeno e um campo
constante de comunicação e mutação,
com profundos significados e relações.
O conceito de projeto, capaz de comunicar a idéia do arquiteto, não se restringe à concepção de edifício. Seu universo de intervenção se amplia, vai desde o pormenor construtivo ao desenho
(design) e ao desígnio (intenção), à sua
relação com a cidade, o entorno e o meio
ambiente, a comunidade. A vida....

O sol no imaginário infantil
29

SILVEIRA, Nise da. Jung, vida e obra, Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1971.
não –formal: estratégia educacional que parte de objetivos e temas diversos a partir do indivíduo ou da comunidade.
31
ALVES, Rubens. Casas emburrecedoras, artigo, jornal “Correio Popular”, Campinas, SP, abr. 2000.
30
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O risco
como roteiro
da incerteza
e da totalidade

O

cineasta francês René Clair
costumava dizer que “a arte
que me faz pensar o cinema
é a arquitetura”. Ao tentar,
compreendê-la, no campo da
teoria, ousaria dizer: o que me faz pensar a arquitetura é o cinema.
Tecer e decifrar o sentido de
(ar)risc(ar) eqüivale também a construir
um roteiro cinematográfico de nossa
própria vida e experiências, reconstituindo ou mapeando indícios e ressonâncias que se refletem na produção,
no tempo e espaço, que se transformam
em história, vivência, registro,
contemporaneidade e memória.
Jean Luc Godard dizia que o “cinema era a verdade 24 vezes por segundo”. Para Walter Benjamin, a câmara
pode construir essa verdade, substituindo o espaço no qual o homem atua
por um espaço virtual. Usando uma
expressão consagrada de Paul Virillio,
- demasiada justiça eqüivale à injustiça, demasiada precisão, eqüivale à inexatidão ou à incerteza relativa devido
ao delírio de interpretação do observador –espectador, que a indústria
cenematográfica tem sabido utilizar
muito bem, enquanto os meios de comunicação, a mídia, vem transformando a incerteza em verdade.2
Graças ao primeiro plano, o espaço
se amplia, graças à câmara lenta, o
movimento adquire novas dimensões.
32

Graças ao cinema, vemos novas estruturas da matéria, observa Benjamin,
confirmando o que dizia Gustav
Flaubert: “Quanto mais se aperfeiçoam
os telescópios, mais estrelas haverá”.
Ao ampliar o mundo dos objetos, aos
quais prestamos atenção visual e auditiva, o cinema tem como conseqüência
o aprofundamento da percepção – uma
síntese entre arte, ciência e técnica.
Benjamim começa em “L’homme, le
langage et la culture”32 com uma citação de Paul Valery extraída do seu texto “A conquista da ubicuidade” no qual
situa o espaço arquitetônico num
“ultramundo” do vulto que as técnicas cinematográficas conquistaram
após o invento da fotografia e que nenhuma técnica tradicional, seja ela a
do croqui, da planta ou dos cortes conseguiram antes expressar. As técnicas
de sobreimpressão múltipla (Abel
Gance, Sergei Eiseinstein), a câmara
lenta ou rápida (Painlevé) e a utilização sistemática de novos meios de
transporte, trens, elevadores, aviões
como suporte das câmaras (Vertov,
Griffith, Moholy Nagy..). A matéria
total, que o materialismo histórico quis
lhe dar sentido.
A arquitetura serve de “arquétipo de
revolução do cinematismo”, mas também o cinema serve de arquétipo revolucionário a uma dimensão diametralmente contrária que é a noção de tota

BENJAMIN, Walter – L’home, le lânguage et la culture, cit. Paul Virilio
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Uma teologia da
arquitetura do
vulto e do
desígnio signfica
a procura da
transcendência
na relação
espaço-temporal

lidade, de unidade presente na essência das religiões. Não é por acaso que
Benjamin chama a “arte pela arte”
como uma teologia da arte porque ao
contrario do materialismo histórico, a
arte pela arte procurava algo transcendente na criação humana.
Uma ameaça perigosa aos herdeiros das perspectivas mortas do
Quattocento, dos desenhos de corte e
fachada para dar lugar a uma
sobreexposição que permite ver através da TV, em circuito fechado, todas
as superfícies. O cinema revolucionário possibilitou, através de metáforas,
a criação de novos padrões e modelos
de linguagem, criando um desafio à
essência da arquitetura que era a
“ocultação”, o caráter estático. O abrigo que resguarda materialmente dos
perigos, das intempéries e da identificação o ser real que nela habita.
A teoria da arquitetura incapaz de
compreender a arquitetura contemporânea, através dos modelos tradicionais, se
transforma numa teologia do espaço na
qual até a materialidade é contestada,
onde os cheios constituídos pelas
edificações dão lugar aos vazios potencias
das danças virtuais e personagens ainda
não concebidos. A ela, como disciplina,
cabe reconhecer um novo universo que
se desenha e se prenuncia.
Lembraríamos que a Teoria e Filosofia da Arquitetura nascem na escola

de Belas Artes, em Paris com Julien
Gaudet no apogeu do enciclopedismo
do século dezenove, como crença na
democratização do conhecimento antes propriedade dos iniciados ou das
guildas ou através da relação mestrediscípulo nas academias de risco. A
compreensão e a construção foram
substituídas pela palavra impressa,
quando se iniciou uma grande revolução na concepção desse espaço.
Em qualquer parte do mundo o conhecimento pôde ser atingido através
do desenho ou da palavra. Nós ainda
somos filhos de uma arquitetura editorial que determinou conceitos e idéias presentes até hoje nas nossas prateleiras. Poderíamos dizer que o
editorialismo da arquitetura se transformou numa prospecção da qual
Charles Jenks é justamente o principal articulador ao moldar o termo
“efeito Édipo” em seu “Arquitectura
2000” 33 juntando manifestações
arquitetônicas através de rótulos como
“pós modernismo”, “desconstrutivismo”, “adhocismo” que não são
mais que a continuação do grande processo revolucionário que rompeu com
o academicismo.
O cinema, graças à dinamite de seus
décimos de segundo, fez saltar este universo concentracionário, da confinação,
possibilitando-nos empreender viagens
e aventuras, através da imaginação.
33

32 ARRISCAR

idem

COLLAGE FOR A BERLIN BUSINESSMAN, LÁSIO MOHOLY-NAGY, 1929.
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O risco, o cinema:
A arquitetura
total

H

á um novo modelo: o da
abstração compenetrada
onde o olho do espectador
se confunde com o objetivo da câmera. Ao ampliar
o mundo dos objetos o cinema tem
como conseqüência um aprofundamento da percepção. Arte total, matéria total, cinema total, arquitetura total
ou ambiência onde a compenetração se
transforma no ideal de síntese entre a
arte, ciência, técnica e industrialização.
A industrialização e a técnica de que
falamos não é a da multiplicação dos

objetos, nem a reprodução de fotos, mas
a “súbita multiplicação das dimensões
da matéria”.A “industrialização do belo
(arte) como temia Benjamin nos revela
uma dimensão inesperada a da “industrialização da verdade”-científica.
Benjamin usa a metáfora da explosão, da fragmentação dinamitada de uma
cidade, cujos escombros são atirados à
distância. Essa distância não é dimensionável na concentração urbana e industrial mas um sistema aberto cujos limites não são percebidos por ninguém.

VISTA DE FLORENÇA
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XI
A teologia
do delírio...
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O

cinema é uma técnica de imagem, luz e som, mas sua
interação com o ambiente,
reafirma sua condição de
arte, assim como a arquitetura é uma ciência e técnica, ambiência,
e sua interação com o espectador (ou
usuário) a reafirma também como arte
– a arte da incerteza.
Sendo arte da incerteza, do desconhecido, entendê-la pressupõe voltar
a seu aspecto metafísico: o da teologia
desse delírio. O surgimento de películas, como Matrix reafirma esse caráter
trans-pessoal que a linguagem do cinema permite e como metalinguagem
coloca sua condição de realidade ou
virtualidade onde a reposta, no campo da incerteza, é metafísica.
Uma teologia34 da arquitetura, do
vulto, do desígnio significa, como vimos, a procura da transcendência na
relação espaço-temporal mais do que
a construção de edificações concretas
relembrando que a arquitetura é a presença da ausência similar à revelação
divina que necessita ser identificada no
tempo pela contemporaneidade.
Gilberto Freyre, em “ Além do apenas
moderno”35, identifica a contemporaneidade como um movimento dinâmico de percepção das mudanças, que é
perene, rápido, como um caleidoscópio
no qual vemos e estamos sendo vistos.
Ser contemporâneo se assemelha à idéia

de ubiqüidade –de ver o todo e a parte
ao mesmo tempo, rompendo-se com a
noção de tempo linear, almejando a atemporalidade. Um exercício de
transcendência. De teologia.
À maneira de um roteiro cinematográfico registrei reflexões sobre um trabalho
de mais de 30 anos de profissão como
arquiteto e professor, projetando e construindo, principalmente, abrigos.
A experiência de construir num espaço e tempo histórico um habitat para
abrigar alguém – um grupo de pessoas ou um indivíduo, abrangendo também os espaços de convivência, por
meio de teorias e princípios, frutos de
uma vivência e de uma reflexão que
fogem aos canônes acadêmicos, mas
que podem fazer parte do “corpus” de
uma nova linha de pensamento..

... E do espaço em mutação

34
35

Um clip de fotogramas conceituais,
citações, relatos de viagens, exemplos
e indagações, arriscando alterar o sentido da arquitetura, do ato de projetar
e da vocação do ser arquiteto.
A palavra teoria, que vem de theorein,
de origem grega, significa contemplação,
templo, que tem a mesma raiz que a
palavra teatro, que significa reflexão ou
espelho (speculum, no latim): estamos no
mundo, assim como o mundo está em
nós. Antropofagia, que se confunde com
alquimia ou trans-mutação.

Teologia: estudo de Deus
FREYRE, Gilberto. Além do apenas moderno, Editora Universidade, 1973.
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Abrigo
(refúgio, teto, agasalho, cobertura, proteção)
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O

abrigo não se limita a uma
construção material, temporal. É também, “intenção”
(designium), arte, poesia, ven
tre, direção, espetáculo, na
medida que envolve elementos complexos e múltiplos, como a luz, o terreno, o vento, a chuva, o silêncio, os
ruídos, as formas, a paisagem, o sonho, a memória e a cidadania. Não
basta edificar o estar; faz-se necessário re-significar o ser.
O tema “abrigo” nos ajuda a entender a edificação e a construção do sentido que é a arquitetura, que se expressa através da cultura e do repertório de
quem a concebe e de quem usufrui dela.
Acredito que esse exercício de “habitar” possa responder às contradições
colocadas por Maurice MerleauPonty, quando diz, em “O olho e o espírito”36, que a ciência cria as causas, mas
não as habita. Ou mesmo Bachelard
(“A poética do espaço”)37, recorrendo a
metáforas do habitar, onde através dos
quartos, gavetas, cantos, ninhos, revelam-se as vivências do morar. Por
intermédio delas, o homem aprende a
morar em si mesmo - a alma é uma
mansão interior.
Os espaços de intimidade são, por
este motivo, mais importantes que os
espaços públicos, pois possibilitam ao
indivíduo estar próximo à infância. O
abrigo como refúgio do ser é o instru-

mento de comunicação entre o EU e o
mundo exterior.
O mesmo podemos afirmar em relação aos espaços da imaginação. A
imaginação é uma faculdade tão real
quanto a percepção. Ambas captam
valores, pois o sentido veícula-se no
próprio ato perceptivo. Contudo, não
sabemos se o mais verdadeiro é o percebido ou o imaginado. Daí, Bachelard,
perguntar: onde está o real, no céu ou
no fundo das águas?
Este trabalho que se parece a um ritual, a uma festa, mesmo tratando-se
de um produto real, acadêmico, aposta
numa reflexão no campo da psicologia
da imaginação. Que podemos entendêla, também, como experiência relevante no campo da educação. Educação
entendida como processo transformador no qual o mundo simbólico é objeto e objetivo. Intenção.
O aluno acostumado a pensar o fazer arquitetônico como edificação e o
exercício do profissional como projeto, tem a oportunidade dessa maneira
de transcender-se nesse processo educacional da arte entendida como pensamento do sensível dentro da concepção de Paul Klee. Como ainda não há
uma pedagogia da sensibilidade – na
qual a percepção é a matéria vital do
processo criativo, nasce este desafio
fascinante ancorado em estudos da
alma humana

“Não gosto da
arquitetura nova
Porque a
arquitetura nova
não faz casas
velhas
Não gosto das
casas novas
Porque as casas
novas não têm
fantasmas
E, quando digo
fantasmas, não
quero dizer essas
assombrações
vulgares
Que andam por aí
É não sei-quê de
mais sutil
Nessas velhas,
velhas casas,
Como em nós, a
presença invisível
da alma”,
Mario Quintana38

36

idem
idem
38
QUINTANA , Mario. www.galeria.jor.br/buscape-4.
37
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XIII Pedagogia da
percepção

“a percepção é o processo mais vital na matéria viva,
em particular no homem, e controlada mais pelo
instinto do que pela vontade...”Herbert Read39
39
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READ, Hubert – Arte e alienação, trad,. Edmond Jorge, Zahar, Rio de Janeiro, 1968.
40
idem

O

“abrigo” é uma manifesta
ção artística tridimensional,
espaço-temporal no qual se
pode contemplá-la e sua
construção determina, como
afirma Read, uma confusão de sensações estésicas e cinetésicas, liberando
uma profusão de arbitrariedades que o
prazer antes da estética pode permitir.
O desafio desse exercício de pedagogia da percepção poderia sistematizar-se pela consciência do produto que
não pode, evidentemente, ser julgado
segundo modelos da estética oficial,
parecendo-se, às vezes, aos “parangolés”, estandartes associados à música e à dança, do pintor e artista e escultor Hélio Oiticica, desvendando
valores ocultos de nossa cultura.
Para Herbert Read40, há uma distinção entre “estilo” e “forma”. O primeiro corresponde à vitalidade, às qualidades cinéticas e a segunda à beleza,
às qualidades estáticas. Ou seja: o estilo é pessoal e a forma, universal. As
formas já existiriam arquivadas no inconsciente, ainda que de modo caótico. O trabalho do artista seria o de
organizá-las, plasmando-as com as
experiências cinestésicas e, assim, projetando-as numa obra.
O abrigo se revela como um exercício de “nexos”, ligações de natureza
física, mas principalmente intuitiva.
Um nexo com sentido, como ensina

Victor Leonardi, que pertence ao domínio do eros, do mundo do não- poder, da criatividade e da inventividade,
responsáveis pelo nascer e surgir de
coisas e idéias novas. Do re-nascer. Do
re-lembrar. Do (ar)riscar.
A expressão “estar no fundo poço”
pode significar a ausência de água ou
a falta de motivação para a vida e o
risco. A água como metáfora, ao longo
da história, aparece como elemento
natural ligado à sobrevivência, à vida
e à saúde. Na liturgia crista, é utilizada no ritual do batismo, justamente
como símbolo de um renascer. O poço,
por outro lado, aparece no centro do
octógono do I Ching, comumente representado nas moedas chinesas
octogonais, com um furo no centro. E
é também associado à idéia de círculo,
de vazio e do receptáculo potencial.

Projeto Sol
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Mandala
“A entrada numa mandala desenhada no solo eqüivale
a um ritual de iniciação; por outro lado, a mandala
defende o neófito das forças exteriores nocivas e o
ajuda ao mesmo tempo a se encontrar, a encontrar seu
próprio “centro”, Imagens e Símbolos, Jung41
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JUNG, Carl G. – O Homem e seus símbolos, Editora Nova Fronteira, 2ª Edição, Rio de Janeiro.
mandala: em sânscrito, círculo, centro, desenho que simboliza o universo ou o receptáculo dos deuses, Julien
Tondriau, in “O ocultismo”, Difel, São Paulo, p. 249
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MANDALA KALACHAKRA, GOUACHE, TIBETE, SÉCULO XXVII

ras da existência: a subterrânea, a atmosférica e a celestial. Para Mircea
Eliade, o homem pode romper estes
planos e entrar em contato com o
mundo dos deuses e dos mortos, e
assim dominá-los.
Mesmo que não se possa afirmar
pelo histórico das obras e escritos de
Louis Khan que ele fosse influenciado pela cabala, podemos observar em
alguns de seus esboços e projetos
princípios cabalistas. A sinagoga
Mikveh Israel, na Philadelphia, com
suas torres periféricas – chamadas
“Quartos de vidro” ligadas por
deambulatórios, é a imagem da “Árvore da vida”. A árvore é o arquétipo
de qualquer existência e, ao mesmo
tempo, a imagem de um homem primordial – “Adam Kadmon43”
O projeto do Monumento Comemorativo, em memória aos seis milhões de mártires judeus, em Battery
Park, Nova York reflete também estruturas míticas, sem entretanto seguir o
diagrama tradicional.
A cabala é uma realidade essencialmente judaica: “estar em presença , receber, tradição”. A cabala é de fato a lei
oral que Moisés recebeu no Monte
Sinai, ao mesmo tempo que as tábuas
da lei (Tora ): ou seja, o ensinamento
divino transmitido do mestre para o
discípulo, da boca para o ouvido, a
mente e o coração.

mandala: em
sânscrito, círculo,
centro, desenho
que simboliza o
universo ou o
receptáculo dos
deuses,
Julien Tondriau,
in “O ocultismo”44

LOUIS KHAN

A

mandala42, diagrama composto de círculos e quadrados concêntricos transcende sua própria linha. Sua
função era a de curar doenças, entre os índios navajos e pueblos.
Lawrence Halprin, em “The RSVP
cycles...” mostra a relação de mandalas
indígenas americanas pintadas na
areia ou a composição de pedras e de
outros materiais como processo de
restabelecimento de pessoas fragilizadas pela doença, harmonizando-as
consigo mesmo e, principalmente, com
o cosmo. Encontra, aqui, uma pista
para uma visão nova do desenho da
paisagem e da habitação, para harmonizar o homem com seu universo.
Embora não seguisse uma metodologia ortodoxa, nos seus workshops
procurava incentivar a busca de sinais
do espaço, que pudessem compor um
novo risco (uma mandala), mais adequado ao universo simbólico daqueles que participavam de sua dança,
com as forças do universo.
A mandala (como deveria ser nosso
abrigo simbólico) é um espaço consagrado, um cosmograma, um desenho ou
projeto essencial do Universo em seu
processo de emanação e reabsorção do
“Axis Mundi”, no qual se apóia o céu,
tendo suas bases enterradas no subsolo.
O “Axis Mundi” constitui uma
imagem que simboliza as três esfe-

Adam Kadmon: arquétipo primordial do homem e suas metáforas orgânicas, representado como uma casa com diversos andares e funções
idem TONDRIAU, Julien - O ocultismo, Difel, São Paulo.
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Desenho/
desígnio/desejo

A construção estésica do abrigo
(a essência do ato criativo e as origens metafísicas do espaço)
44 ARRISCAR
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social, das distâncias humanas, até os
vazio urbano, das cidades, entre as
edificações. Vazios dinâmicos que abrigam espaços potenciais para uma perene alquimia da criação.
Quando nos propomos a entender
essa relação de cheios e vazios em nossa vida e produção arquitetônica, passamos a refletir sobre questões relativas à construção de nosso mundo material, mas a partir de uma perspectiva simbólica ou arquetípica.
O mito do eterno retorno, da eterna procura de um universo presente e
pulsante numa memória longínqua:
a arquitetura entendida como construção simbólica do que é edificado, do
que é materializado.
O ato de construir pressupõe criar
relações, articular elementos. E esta
capacidade de criar relações, através
dos vazios, representa a capacidade
mais humana de se criar símbolos.
Símbolos que projetam coisas, além
de sua dimensão física, material e visível, atingindo o imaginário, o fantástico, o sagrado.
Daí, Santiago Barbuy concluir que
o mais importante não é a realidade
ou a matéria, mas as tensões espaciais, pois só assim é possível uma virtual projeção imaginária no tempo;
aqui e agora. E, assim, surgem as
idéias, os projetos; a dimensão poética e mística.

AQUI E AGORA
“O espaço vazio se alimenta de futuro, por isso, no
espaço vazio, se alojam o sonho e a imaginação”,
Santiago Barbuy46

A

escritura entendida como
ato consciente de refletir
acerca do que somos e do
que fizemos seria, conforme
ensina Harold Bloom, em
“Cabala e Crítica”45, uma “transdução”
ou “transcriação” dos momentos que
constituem nossa vida. E, no pico de
nossas crises existenciais, ressuscitamos sob uma nova forma, descobrindo um novo caminho, uma nova dimensão do mundo e da vida. De uma
ressurreição: o gênesis (princípio)..
O Gênesis dentro do pensamento
cabalístico pode significar “o infinito se
fez nada” . Uma das mais lúcidas interpretações do Gênesis foi feita pelo rabino Bunam: “O senhor criou o mundo em estado de começo. O universo
está sempre em estado incompleto, na
forma de seu começo. Requer labor
contínuo e renovação incessante por
forças criadoras”
Poderíamos interpretar esse infinito como nosso inconsciente com suas
dimensões transcendentais e o nada
como nosso consciente, motor de todas as ações e atos humanos.
O filósofo e educador Santiago
Barbuy, que inspirou muitos de nossos
projetos, coloca como premissa fundamental para a sobrevivência humana a
existência e presença de vazios.
O vazio entendido nas suas mais
diversas instâncias, desde a relação

BLOOM, Harold .Cabala e Crítica, Imago, 1980.
SANTIAGO, Barbuy. El espacio del encuentro humano, ADGEA, Buenos Aires, 1978.
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Gershom Scholem
constata que
“qualquer tipo de
atividade mística
revela dois
aspectos
contraditórios:
um conservador
e outro
revolucionário”47

ERICH MENDELSOHM. DOMINE TE, BOCETO A LÁPIZ.
COLECCIÓN LOUISE MENDELSOHN, SAN FRANCISCO.

Com o objetivo de expressar suas
experiências, o “místico conservador”
utiliza-se de símbolos e da estrutura
formal da tradição, enquanto na sua
procura e trajetória, o “revolucionário”
procura a energia para revelar novos
símbolos e expressões.
O conservador, na realidade, representa um elemento de renovação de
suas próprias tradições, enquanto o revolucionário redescobre e recria elementos antigos e arcaicos.
Revolucionários ou conservadores,
os mestres espirituais do século XX
demonstraram coragem e simpatia
pela renovação e mudança, através de
outras formas de especulação e expressões do sagrado e do profano, que seriam duas modalidades ou situações
existenciais de se estar no mundo.
Na intuição mítica espacial do sagrado e do profano, são abolidas as
distinções geométricas, sejam elas percebidas empiricamente ou somente
pensadas, tendo como base um fundamento emotivo original da qual a
intuição mística é inseparável.
Nesse grupo de inovadores-tradicionais, podemos identificar algumas
características :
- o re-ascender do interesse pela
cultura oriental;
- a re-formulação de doutrinas espirituais do mundo ocidental através
47

46 ARRISCAR

de um novo enfoque de natureza sistemática e disciplinar, como a influência do masdeismo indo-iraniano na
Bauhaus;
- a renovação na maneira de viver
e pensar teológico e sua influência na
obra de Le Corbusier, principalmente
em Ronchamp e na La Tourette.;
- uma grande renovação espiritual
e litúrgica que exerceu enorme influência cultural sobre arquitetos de renome, entre eles, Mies van der Rohe.;
- finalmente, o renascimento da
mística judaica que influenciou não
somente nomes da literatura, como
Kafka, Buber, mas também artistas
plásticos cineastas e arquitetos expressionistas, como Erich Mendelson e
Louis Khan.
Também Frank Lloyd Wright e sua
esposa Olgivana foram influenciados
por Gurdjief, mentor do quarto caminho, grupo iniciático que se originou
na Rússia e se fortaleceu na França
expandindo-se pelo mundo, que inspirou a criação do Talliesin West, no
Arizona, EUA, que se tornou um marco clássico na história o ensino da arquitetura contemporânea.
A experiência se inicia, quando
Wright decide sair de Chicago e realizar uma longa viagem, com seus discípulos, em busca de um espaço no
deserto onde instalam tendas e, num

SCHOLEM, Gershom. A cabala e seu simbolismo, Perspectiva, São Paulo,1978.

E, ainda, o Tabernáculo, como universo simbólico e simulacro da arquitetura divina, conforme já havia pressentido Filon de Alexandria..
Acrescentaria outro exemplo, que
traduz a natureza transcendente do
abrigo: o Sucot, a festa de Pentecostes
judaico, uma das manifestações mais
ricas dessa noção de “abrigo
símbólico”, que tento desvendar em
meu trabalho.
Ao longo de uma semana os judeus
constroem uma “sucá”, uma cabana
seguindo um conjunto de códigos simbólicos, e ali celebram sua cerimônia,
relembrando o tempo em que se encontravam no deserto.
Aqui, podemos encontrar através
desta configuração razões de natureza ancestral. Reconhecer sua importância em nossa história poderia contribuir para entendermos
melhor nossos desejos na representação e organização de
nosso abrigo, que é a construção do mundo em que
vivemos.

F. L. WRIGHT

processo conjunto, solidário e inovador, começam a construir com os materiais disponíveis no local uma nova
escola. Uma escola que revolucionou
as concepções tradicionais de ensino,
da relação interpessoal e a consequente
concepção de espaço e forma.
Paolo Soleri também buscou, através de Arcosanti, em Phoenix, próximo a Talliesin, uma experiência de
interação entre o ritual da construção
e a relação mágica de pessoas com o
espaço. Devemos lembrar que Soleri
era também um construtor de sinos,
cuja sonoridade, assim, como a música, sempre esteve relacionada com a
concepção metafísica espacial.
Nos arquétipos bíblicos, podemos
encontrar exemplos magníficos de inspiração na criação de espaços. A começar, temos o exemplo da Arca de Noé,
arquétipo da Arca da Aliança.
A Torre de Babel, como arquétipo
de nossa confusão de línguas ou linguagens, produto de nossa pretensão
egoísta de se apoderar do céu desconhecido.
A escada de Jacó, como símbolo de
ascensão, de elevação.

Símbolo de Taliesin
West – uma espiral
encrustrada em um muro
de concreto ciclópico
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ViajAR

“ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que
não lembrava existir: a surpresa daquilo que você deixou de ser ou
deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, não nos lugares
conhecidos”, Ítalo Calvino, in Cidades Invisíveis.48
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CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis”, Companhia das Letras, São Paulo, 1990, p. 28-29.
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Cada viagem é um
retorno místico.
Um risco
I.VAIDERGORN

- Você viaja para reviver o seu passado ou viaja para reencontrar o seu
futuro?, pergunta o imperador.
- Os outros lugares são espelhos em
negativo. O viajante reconhece o pouco que é seu, descobrindo o muito que
não teve e o que não terá, respondeu
Marco Polo.
Viajando, conheci a obra de Le
Corbusier. Ao visitar a sua casa, na
Côte d’Azur, caminhando alguns quilômetros até seu ateliê, descobri a sua
cabana: um cubo de 3, 66 m x 3,66 m
implantado na paisagem, próximo ao
mar. Não se tratava de um simples
cubo, mas de uma expressão da humildade de um mestre diante da natureza. O cubo é uma figura metafórica recorrente na obra de muitos artistas. Qual seria o mistério dessa simples configuração que serviu de abrigo final para o grande criador?

Djenne, Mali

DIVULGAÇÃO

E

stabelecer uma conexão com a
ancestralidade pressupõe
miticamente reproduzir nossa
viagem libertadora a partir do
Egito. Na Páscoa judaica
(Pessach, passagem), nos lembramos
que se não fossem nossos antepassados ainda seríamos escravos.
A principal conquista de um viageiro é de se aproximar e descobrir acasos
e sinais de relações que determinam
nosso vínculo e ligação com o universo.
Viajar significa um exercício de liberação de ansiedades e angústias, e
a possibilidade de uma concepção de
vida nova associada a surpresas e
descobertas, que vamos encontrando. Sinais que vão revelando nossa
ligação com um universo capaz de
nos transformar.
Andando por qualquer cidade é
possível uma experiência de revelação e transcendência. Caminhando
por São Paulo, assistindo filmes em
antigos cinemas do Centro, freqüentando sebos, me transformei num
bibliófilo, num amante alfarrabista,
movido pela constante esperança de
descobrir sinais escondidos nas páginas de livros de velhas estantes de
livrarias e bibliotecas.
No livro “Cidades Invisíveis”49, o escritor cubano Ítalo Calvino relata o
encontro entre o grande imperador
Khan e Marco Polo:

Le Cabanom, Le Corbusier

idem p. 28-29.
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Re-lembrar
Há uma arte de se lembrar e uma arte de esquecer.
O sagrado como experiência nem sempre pode ser
representado. É uma lembrança incompleta, um
fenômeno de esquecimento...50

50
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Referência de memória, sem registro documental

gínqua. Depois de viajar por tantos
países, movido pelo desejo, fui
conhecê-la, estimulado pelos relatos de
meus parentes mais idosos.
Na Bessarabia, não há belezas naturais memoráveis. Sua paisagem é monótona, repetitiva, mas suas vilas guardam valores simbólicos que a
globalização não conseguiu, ainda, destruir. Ali, não há edificação que não tenha seu poço de água, sempre à disposição dos transeuntes e andarilhos. Com

Re-lembrar é uma maneira de sacralizar
o presente, de construir, de resgatar o fio
da meada de nossa memória original.

A

Bessarabia ainda existe
como território, com uma
cultura própria, rica pelo
sincretismo cultural de línguas, dialetos, costumes,
conflitos étnicos; ciganos, judeus, romenos, turcos, russos, ucranianos, preservados apesar de todo o esforço de homogeneização tentado pelos
soviéticos.
Essa Bessarabia, terra de meus ancestrais, só existiu como referência lon-

Hotim-1930
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Re-lembrar:
abrig(ar)-se!

Moti Vaidergorn
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a ajuda de recursos e sistemas arcaicos,
como os baldes puxados por cordas.
Em companhia do teatrólogo Silvio Fusso diretor do teatro etnofolclórico de Kishinev e um grupo de intelectuais e artistas, visitamos Hotin,
Tchernovisky, Nedelbovitz, encontrando pelo caminho resquícios de
velhas construções e vilarejos onde
viveram meus antepassados. Em
Nedelbovitz, cidade de minha avó
Brana, foi possível imaginar uma estrutura urbana bem diferenciada dos”
shtelech” que conhecemos pela literatura, fotos e pintura.
A cidade, dividida em lotes, com
casas de madeira ou alvenaria, com um
poço ricamente ornamentado, parreiras de uva, cerejeiras e papoulas. Em
toda a casa, havia uma adega onde se
produz um vinho suave, delicioso,
sem acidez. Assim, é comum o ritual
de se oferecer água, pão e vinho aos
transeuntes convidados a se abrigar à
sombra da parreira.
Em Hotin, além da sinagoga, fomos ao cemitério que são os únicos
patrimônios judaicos sobreviventes.
Apesar de abandonado, pude encontrar nas lápides lembranças
comoventes. Ao encontrar o túmulo
de meu tio Zolmen, entendi a luta
que tiveram para sobreviver e manter suas tradições. Isso me fez indagar também sobre os motivos que

teriam feito imigrar minha família
para o Brasil.
Não há dados precisos sobre a
quantidade de imigrantes da Bessarabia que chegaram com passaportes
de diversas origens, incluindo romenos, russos, ucranianos ou palestinos.
Acredito que a grande maioria dos judeus brasileiros é descendente dessa
região. Fanny Montag, em seu livro
“Gentes e histórias de Hotin”, explica
com riqueza de relatos a vida que tinham nessa cidade e vizinhanças,
como viviam nossos antepassados no
começo do século XX o cotidiano com
intensidade e alegria, entre plantações
de frutas, o comércio de aguardente e
a criação de cavalos. Então, por que
essa decisão profética de deixar suas
terras antes do Holocausto?
Meu pai Moti, jornalista do
“Neier Moment”, jornal judaico em
yidish, de São Paulo, ganhou duas vezes na loteria. Na primeira, ajudou
seus cunhados recém-emigrados a
iniciar seus negócios, Na segunda,
investiu na “Mosaik”, a primeira livraria e editora yidish do Brasil, que
editou um único livro “Mistério das
Letras”, de Elias Lippner, ilustrado
por Lazar Segall. Por isso, nossa casa
estava sempre repleta de amigos, intelectuais, artistas, formando uma
estranha confraria de sionistas, socialistas e comunistas!

- Mit yidish mit guelt ich guei tzu all der welt!... recorro a uma das frases favoritas de meu
pai, para lembrar que: “com yidish e dinheiro”, podemos ir a qualquer lugar do mundo,
e descobrir que há judeus em todo canto do mundo.
Há um ensaio publicado há muitos
anos na revista judaíca “Comentário”,
com o título “Haiti, país sem judeus”, que
narra as contradições de seu autor,
Herbert Gold, um eminente acadêmico norte-americano, distante do judaísmo, mas à procura de suas raízes.
Conforme comenta o autor “a aridez da história sem laços, transformase numa força tão exigente e imperiosa, como a fome e a sede”. Numa dolorosa crise de solidão, lembra-se de
sua condição, indagando-se sobre a
probalidade da existência de algum
judeu na ilha. Durante muitos anos,
procura vestígios dessa possibilidade.
Acaba encontrando numa praia deserta um alfaiate, que havia sido impedido de viver nos Estados Unidos e que
havia decidido viver ali, isolado, com
sua família e seus filhos mestiços
Não se trata de uma história de
Robison Crusoé, mas de um sério estudo antropológico e geopolítico, no
qual a relação com a cultura e a
modernidade revelam como podemos
nos sentir mais judeus em situações
extremas, de desespero, o que tem
ocorrido com freqüência na história do
povo judeu.

Essa obra transformou-se numa
bússola e âncora, uma fonte de inspiração de muitos desses riscos e escritos, que registro neste trabalho. Ao me
sentir só em minhas viagens, procurava sempre algum sinal de judaísmo.
Com isso, me tornei um colecionador de listas telefônicas. Se não encontrava um autêntico judeu (um judeu
é um judeu até quando nega sua condição, conforme escreveu Henry
Miller, em “Trópico de Capricórnio”),
acabava encontrando alguém próximo, que ao saber que se tratava de um
brasileiro, professor universitário, arquiteto, se abria, despejando suas histórias e toda a complexidade de sua
condição solitária.
Colecionei histórias fantásticas de
parentes reais ou fictícios, judeus ou
quase, em lugares onde jamais poderia imaginar encontrá-los. Esotéricos,
cabalistas, maçons, cristãos novos
queriam que eu lhes desse algum indício genealógico para se certificarem
de suas próprias origens.
Lembrar a nossa origem é deflagrar
um oceano de referências simbólicas
que determinam as nossas opções de
vida e nossos valores.
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Arquitetura
do tempo
I.VAIDERGORN

Tempo na Ayahuasca
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HESCHEL, A. J.. El Shabat, Paidos Buenos Aires, 1964.

S

ão necessários dez homens
adultos para formar um
miniam, um espaço de culto
no judaísmo. Não há a necessidade de um templo ou
edificação material, basta um grupo de
pessoas, para se desenhar o abrigo de
uma pequena comunidade. O resultado formal, a construção, representa
mera conseqüência dos laços e da religiosidade que resultam desse encontro.
O rabino e filósofo A. J. Heschel
chamou de “arquitetura do tempo”51

essa aparente realidade invisível em
oposição à “arquitetura do espaço”,
reflexo da ânsia que a civilização
tecnológica manifesta, tentando perpetuar-se materialmente, construindo
objetos, edifícios e monumentos. A arquitetura do tempo, ao contrário, é a
percepção dos ciclos da vida, a atribuição de significados, que pode estar presente na cultura, na arte, na
música, na poesia e nos valores que
dão sustentação a uma comunidade.
Ou seja: a religiosidade.

projeto sol paulínia
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XIX
A
experiência mística
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K

rishnamurti, filósofo educador nascido na Índia de
monstra que o pensamento
como produto do ser huma
no torna o homem cativo
de suas idéias e valores, tornando-o
incapaz de perceber o mundo, portanto incapaz de perceber a origem de
seus problemas e ações. O pensamento cria o pensador que cria o pensante,
uma lente por onde se vê a realidade
deformada.
Nos anos 40, na Califórnia,
Krishnamurti, junto com Aldous
Huxley e Charles Morgan, fundam
uma escola alternativa, cuja filosofia
disseminou-se por diversos círculos
intelectuais e científicos.
Filosofia, cujo eixo central mostrava haver uma perfeita continuidade entre os modelos e teorias científicas, de um lado, e os princípios místicos, de outro. Daí resultou,
uma série de livros, entre os quais,
“Tao da Física” de Fritjof Capra, que
se transformou numa referência alternativa ao pensamento cartesiano
dominante. Motor de amplas discussões e movimentos, em vários campos da ciência, da psicologia e da
religião, notadamente em função do
paradigma holístico.
O que teria motivado ou atraído
esses arquitetos e artistas para a experiência mística?
52

A ausência de respostas das grandes instituições religiosas ou científicas em relação ao significado da criação, da natureza e da verdade, além
do sentimento da existência de uma
ordem ou estrutura profunda sobre a
unidade das coisas.
Segundo esses mestres, a arte seria
um produto das pressões do mundo
material, mas também um ‘’salto” em
direção a uma realidade diferenciada
na qual o artista se torna co-autor da
criação divina. Dessa forma, ele se torna capaz de revelar a verdadeira origem das coisas, assim como desenvolver, qualificar ou melhorar a realidade
do mundo mineral, vegetal, animal, e
especialmente, a realidade do mundo
humano: a gnose.
Gnose, que consiste no conhecimento de um fenômeno supersensorial, que
estabelece o papel e o lugar do homem
em sua relação com a criação.
A criação, para o gnóstico, não constitui um ato definitivo, mas um exercício de renovadas criações.
Daí, a relevância no estudo da produção artística vista a partir da perspectiva das origens espirituais ou místicas que a engendraram.
Segundo o Judaísmo, desde o homem às nações, a humanidade se
acha fragmentada. E tão-somente
um instante no tempo – o fim
messiânico dos dias – devolverá ao

“o self é o
princípio e
arquétipo da
orientação e do
sentido...” Jung52

idem
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“em todo lugar
em que puseres
meu nome virei
a ti e te
abençoarei”,
Êxodo,20:24

homem o que lhe foi arrebatado.
Mais do que nunca é necessário entender o arquétipo da Torre de Babel,
onde o homem ao pretender trazer
Deus à terra, foi condenado a não se
comunicar e (voltando a MerleauPonty) a não habitar suas idéias.
A esperança de se restabelecer a
unidade entre os homens foi obtida
pela visão desse dia messiânico em que
os homens se reencontrarão para serem habitados por Deus, atingindo a
plenitude, o self.

G. VAN VREESWYK, DE GOUDE LEEUW, AMSTERDAM, 1676
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A consciência de que a santidade
não está ligada a nenhum sítio tornou
possível o desenvolvimento da sinagoga. O Templo se achava unicamente em Jerusalém, enquanto havia sinagogas em qualquer aldeia. Por isso,
há horas determinadas, mas não lugares fixos, para a oração.
Para encontrarmos a plenitude expressa nesta permanente presença devemos procurar na nossa origem os
dois pólos que nos compõem: mater/
pater, anima/animus.
A palavra mater vem do sânscrito
“matr” (útero) e pater, como a substância divina. Pai e mãe estão
intrinsicamente unidos em nós, em
nossa relação com o mundo e como
fulcro de percepção da sacralidade
ancestral e o futuro como elemento
de continuidade desta mesma fonte.
Segundo uma definição, o sagrado
seria o traço sutil entre o conhecido e
o desconhecido. Esta linha, desenho
deste risco, é que liga o passado ao futuro sob a forma de arquétipos ou
mitopoéticas em constante recriação.
O eu fragmentado é ameaçado de
dissociar-se, afundando o indivíduo,
enquanto as forças inconscientes da
psique se reorganizam para defendê-lo, evitando a ruptura, se manifestando em labirintos, mandalas,
aspirais, como um reencontro com
o nosso centro.

G. STENGELIUS, OVA PASCHALIA SACRO EMBLEMATA, INGOLSTADT, 1672
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O
moderno é risco
DIVULGAÇÃO

XX
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A

dado no desenvolvimento acumulativo
e linear da indústria, da tecnologia e do
conhecimento científico.
Na arquitetura moderna ou na avantgarde arquitetônica do século XX persistiu a visão racional e materialista,
que deveria refletir a expressão universal de uma nova sociedade industrial e
científica, livre de “superstições’’, voltada para a “alegria das massas”.

DANI KARAVEN

consciência moderna do começo do século XX partia de
três pressupostos, que se
transformaram em bandei
ras de muitos arquitetos: 1)
a idéia de uma ruptura radical com a
história como triunfo absoluto da razão
no tempo e no espaço e; 2) as idéias de
justiça social e de paz; e, por último, a fé
no progresso industrial indefinido fun-
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Críticos contemporâneos, no entanto, detectaram contradições nessa visão, marcada por excessiva simplificação, com a inexistência de uma
empatia pelo “genius loci” (o espírito
do lugar). E o mais grave: a total distância com os valores intrínsecos da
natureza humana, seja social, cultural
e, principalmente, em relação à dimensão espiritual.
Muitos arquitetos contemporâneos
recorreram à pós-modernidade ou cultivaram a fragmentação e o deconstrutivismo, como inovação, tentando
inutilmente vencer essa distância.
A polêmica suscitada por esses
movimentos pôs em evidência um
fato simples: a existência de uma nova
consciência artística e cultural póscartesiana, pós-industrial.
Entretanto, antes do século XX, surgiram importantes manifestações culturais em busca de uma nova referência ou unidade orgânica, para a produção do espaço, abrindo caminho para
um novo paradigma arquitetônico,
como mostra o trabalho de Ledoux.
A atividade do arquiteto sempre
esteve associada ao ato de projetar ou
seja ao controle do processo de concepção e construção de uma obra. Não
podemos esquecer que a arquitetura
surgiu com Fillippo Brunelleschi, no
século XVI, exatamente com o uso da
geometria e da matemática como ins-
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trumentos de desenho. A cúpula da
catedral de Florença (1436) é considerada seu principal trabalho, um feito
de arquitetura e engenharia.
Entre a concepção, construção e o uso
do espaço há um tempo no qual o peso
da reflexão mental se sobressai ao tempo sinestésico ou da percepção direta do
fenômeno da organização espacial.
Os modelos clássicos seguem
tipologias calcadas nos modelos do
pensamento determinista, cartesiano.
Romper isto seria o mesmo que enterrar a atividade profissional do arquiteto, como ele é visto hoje, exigindo
uma redefinição de sua função na sociedade contemporânea.
Situar e definir fatores e causas de
mudanças, transformações, no cerne
das quais ainda nos encontramos, em
plena era globalizada, representa um
desafio ou risco para artistas, pensadores e arquitetos.
Quando falamos em paradigma,
estamos nos referindo ao milagre ou
capacidade de habitarmos o universo
dentro de uma perspectiva diferente,
simbólica. Com certeza, não estamos
sozinhos nesta contra-ofensiva ao pensamento positivista e suas conseqüências, mas acompanhados e amparados
por pensadores, como Jung, Cassirer,
Merleau- Ponty, Mircea Eliade,
Koestler, Herman Hesse, Bachelard,
Krishnamurti ou Fritjof Capra.
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XXI Epifania
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53
epifania: revelação mística
WINES. James. De-Architecture,.Library of Congress Catalogy Publication Data, New York, 1987.

J

ames Wines, em “De-architeture”54,
ao citar a frase de Picasso, segundo a qual a “ arte é uma
série de destruições”, identifica-se ao que Louis Khan, em “
Conversation with Architects”, queria dizer, ao lembrar que, após todo o processo de concepção, criação, construção, uso e destruição de um edifício, o
mesmo ainda permanece na memória.
Qualquer um, ao passar pelo lugar,
pode ouvir ou contar histórias sobre o
que ali existia e não existe mais. A arte
transcende a materialidade e, às vezes,
só a destruição permite a sua epifania:
sua revelação.
James Wines, no seu “project
portfolio” 5 , cita um grupo de arquitetos, artistas e pensadores, como excelentes exemplos de arte pública e
arte ambiental, que apresentam um
paralelo com nossa experiência de
abrigo, porque conseguiram inverter
o conceito clássico da arquitetura
como obra acabada.
Os criadores desejavam estimular
a descoberta essencial do espaço público e habitado, como uma riqueza
de interpretações, redefinindo a relação do cidadão e ser humano com
seu espaço.
Não é por acaso, que o símbolo associado à essa desarquitetura seja a torre de Pisa, que se tornou famosa pela
circunstancial inclinação e seu caráter

de risco permanente, apesar de toda a
tecnologia para vencer o desafio.
O risco constitui o elemento
fenomenológico mais forte que a transformou, ao longo da história, num dos
monumentos mais discutidos, respeitados e emblemáticos da história da
arquitetura. Sua biografia está profundamente ligada ao mistério da preservação, o que lhe imprime um caráter
sagrado maior que o de muitos edifícios religiosos. Ou como diria Louis
Khan: seu espírito persiste, além do
tempo histórico...

BRUNETE FRACCAROLI

segundo a sabedoria
cabalista, é preciso aprender
não só as letras pretas, mas
as brancas também. Ou seja:
descobrir os cheios e vazios do
universo, onde a geometria
como ciência da estética será
substituída pela topologia e
sabedoria estésica e
cinestésica. Só, assim, surgirá
a dança da libertação...
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O hebraico não possui vogais e,
portanto, a leitura ou a compreensão
de qualquer texto pressupõe o universo de quem está lendo. Da mesa
forma, podemos dizer que cada palavra é uma construção e seu sentido, a sua arquitetura. A arquitetura
é a construção simbólica do que é
edificado.
A vida, segundo Barbuy, só tem
sentido quando se relaciona com outro ser humano e é, através desta complexa relação de comportamentos verbais e gestuais, que se revelarão os símbolos que se traduzem no espaço e no
tempo. E isto só é visível à medida em

55
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que a comunidade for descodificando
esse universo simbólico.
Gilberto Freyre, em seu livro “Alhos
com Bugalhos”55 revela a possibilidade
de uma ordem ou sentido na prolixa
relação de fatos, produtos e acontecimentos, que configuram o que chamamos de nossa vida real, imaginária ou
de ficção, que desejamos conhecer.
Nesse desejo, encontra-se a semente dos grandes sonhos, o desejo de
uma nova descoberta. O sábio como o
artista pode transformar uma folha de
papel em branco numa Mona Lisa ou
Gioconda, o vazio numa nova manifestação arquitetônica.

FREYRE, Gilberto. Alhos e Bugalhos, Editora Universidade.
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XXII

Educação
estésica e
cinestésica
Em artigo publicado
re-discuti a função da arte,
com base numa visão estésica
e menos estética:56

56
VAIDERGORN, Izaak. A arquitetura como educação cinestésica,
Boletim do IAB/SP-Instituto de Arquitetos do Brasil, nº 29, set.. 2002,p. 2.
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A

arquitetura deveria reconsiderar sua função corporativa que a constitui como arte
e profissão, num fenômeno
presente no cotidiano.
É um objeto estético, assim como
sua prática profissional se apóia no
princípio de que o desenho da
edificação é uma constructio, um pensamento estruturado, expresso por
meio da representação. Mas é fato
também que a organização do espaço
não é um fenômeno neutro que possa passar desapercebido.
Com o advento da educação
ambiental, surgiu uma série de mo-

vimentos no sentido de trazer a questão da qualidade do espaço para a comunidade e para as instituições educacionais.
Podemos citar os “architects in
school” (arquitetos nas escolas),
na Grã-Bretanha e o movimento
“learning by design” (aprendendo
com o projeto), nos Estados Unidos. Apesar da similaridade de
objetivos de tornar a arquitetura
objeto de discussão e consciência
do espaço -, a primeira tem como
proposta mostrar através da história as suas conquistas tecnológicas e projetuais.
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A segunda remete-nos a questões
de natureza prospectiva ou seja, quais
são os princípios de transformação do
espaço e os mecanismos de simulação,
que poderão desenvolver a noção de
projeto, de desenho do futuro.
Contudo, é a experiência “Renascimento da cidade”, em Portugal, que se
parece mais com as propostas estésicas
do prof. João Duarte da Silva Jr, autor de
“O sentido do sensível”57 tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp,
onde, através de exercícios sensoriais (caminhar, olhar, cheirar e tatear), os alunos
constroem representações poéticas dentro de um quadro de valores distintos dos
modelos apresentados pelas cartilhas e
compêndios de ensino oficiais.
Apesar do “ensino das artes” fazer
parte dos currículos escolares vigentes, o da arquitetura se assemelha na
realidade ao da música.
Música e arquitetura são constituídas da mesma substância : tempo e
espaço. Na música, permanecemos
parados e os sons, em movimento. Na
arquitetura, os elementos estão estáticos e nós, em movimento.
Na música, o sentido fundamental
é a audição. Na arquitetura, todos os
sentidos são essenciais. E escutar o
espaço é mais do que um simples exercício de audição – é a percepção
acurada e sensível de uma ordem, de
um sentido e uma harmonia abstrata.
57

JR., João de Oliveira. O sentido do sensível.
Dissertação (Mestrado de Educação), 2000, Unicamp, SP
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Constitui, portanto, uma percepção
estésica e cinéstesica através da qual
cabe ao indivíduo
percebê-la,
configurá-la como percurso.
O fenômeno foi detectado por Le
Corbusier, em seus cinco pontos fundamentais da arquitetura, na famosa
“promenade architecturale”, na qual o
mestre do Movimento Moderno afirma que o edifício não existe só como
objeto funcional mas como experiência estésica. Suas rampas magníficas e
todo o sistema de percursos e circulações transformavam a edificação
numa experiência cinestésica.

Pensar uma nova estratégia educacional que atenda a este novo
paradigma implicaria re-pensar as
metodogias de ensino vigentes, seu
conteúdo, a função da escola e o sentido da organização espacial. Com
isso, chegaríamos à necessidade de
uma re-educação, de uma re-visão
do espaço.
Grande parte dos educadores embora tenham vivido em espaços com
tipologias diversas , desde os tempos
dos bancos escolares, revela entretanto, total incapacidade de ler e refletir
sobre essas características espaciais, de

discutir e propor uma nova relação
entre usuário e ambiente.
À semelhança do educador, o arquiteto tradicionalmente tem se limitado
a uma postura distante da realidade
educacional, contribuindo para uma
imagem distorcida que o caracteriza
como um profissional de luxo. Imagem
que vem mudando, aos poucos, com
o surgimento da educação ambiental,
da preservação e de novas questões e
temas, como o da sustentabilidade e o
de um urbanismo configurando a arquitetura da cidade, conforme propõe
Nuno Portas.
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(risco como experiência pedagógica)
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Escala 1:1

C

omenta-se que a primeira-mi
nistra da Inglaterra, Margareth
Tatcher, encontrando-se com a
Madre Tereza de Calcutá, dis
cursou diante dos jornalistas,
afirmando que a escala da pobreza no
mundo estava assumindo proporções
catastróficas no que foi retrucada pela
religiosa, que segurava uma criança
desnutrida no colo.
- Para nós não interessa a escala
mundial, mas a escala individual, um
por um, ou pelo menos um pelo um...58
O artista contemporâneo intrigado por
suas limitações físicas não só procura o
exercício da magia analógica ou digital,
mas como um xamã (o grande feiticeiro)
usa seu corpo-referência para resgatar
forças telúricas, representando-as na escala que lhe parece mais adequada.
Muitos desafiam o arquétipo da
Torre de Babel, tentando alcançar o céu
pelo tamanho, dimensão... Cada um
percorrendo esse caminho ascensional
em diversas escalas que correspondem
a diversas etapas de suas obras.
O trabalho do “abrigo” representou
um desafio frente à ilusão do tamanho
maior, dando lugar à dimensão simbólica, única maneira para se entender
o que é verdadeiramente a escala 1:1.
Ou UM pelo UM.
Trabalhamos com modelos em escalas menores, uma das formas que o
homem conquistou para manipular e
58

controlar o processo de pensamento na
concepção de um objeto. Entretanto,
essa experiência é basicamente intelectual não permitindo que o corpo na sua
totalidade vivencie a experiência com
todos os sentidos.
A maioria das nossas ações, no entanto, são em escala real. Desde a nossa infância, o brincar ou jogar é uma
experiência na qual o corpo na sua totalidade se relaciona com o mundo simbólico. Em outras palavras, o universo
é vivido plenamente e não como uma
representação simbólica manipulável.

Versão adaptada.
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De novo, volto ao “O homem e seu
espaço vivido”, de Suzana Pankov,
7
que mostra essa diferença de sentir,
ao comparar Dersu Uzala e o
cartógrafo russo: enquanto o caçador
comunicava-se com a alma do espaço, o cartógrafo queria dominá-lo.
Dersu perdera tudo. Despojado do
mundo do Ter, vive doravante no
mundo do Ser. Para ele, não havia
todo o complexo de pensamentos e
lógicas, que nos dominam, impedindo-nos m viver pleno.
Um exemplo marcante, no filme
de Akira Kurozawa, que prova o sentido dessa relação, foi a resposta de
Dersu diante do furacão, quando
constrói, com a ajuda de parcos materiais, o abrigo-proteção e, assim,
consegue salvar vidas. Uma amizade se instaura entre ele e um oficial,
que comenta: “Derzu tem uma grande alma”, reconhecendo outra dimensão do universo.
Cláudio Naranjo, 59 psicanalista,
um dos gurus da nova era, afirma
que a nossa grande doença é a civilização, um criação masculina , filha
da razão. Somente através de uma
educação radical, que consiga resgatar o espaço do inconsciente, seria
possível estabelecer uma nova ordem
de apreensão e entendimento.
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Este, enfim, é um trabalho no qual
o exercício da ressurreição passa por
seis experiências sagradas. Ou seja:
- a experiência da construção de
meu próprio abrigo ou de minha casa,a
casa do Boi-falô;
- a experiência do Projeto Sol, uma
tentativa de reflexão sobre alternativas
de um novo modelo de educação e
percepção espacial;
- o projeto da Sinagoga Shalom;
- a praça “Arautos da Paz”, em
Campinas;
- O teatro-laboratório da Unicamp;
- e, finalmente, a experiência de 30
anos de exercício profissional, de ensino, na disciplina de Introdução ao
Projeto, quando procuramos estimular o aluno à descoberta dessa dimensão simbólica.
São, enfim, experiências sincrônicas,
que somente poderão ser percebidas
por meio de uma nova ótica.
Quando classifico de experiências
sagradas, lembro-me de uma história
africana, em que um discípulo chega
a seu mestre, perguntando
- Mestre, qual a distância entre o
sagrado e o belo?
O mestre responde:
- O sagrado tem tentáculos capazes de atingir grandes distâncias, enquanto o belo não possui nenhum.

NARANJO, Cláudio . Os nove tipos de personalidade, Objetiva, 1997.

O belo se nutre da luz, da força de
outros. O sagrado, não. Ao contrário,
expande sua força, nutrindo a luz dos
outros.
O belo e a arquitetura, segundo
o pensamento ocidental, se nutrem
dessa luz, numa longa história de
cumplicidades, enquanto o sagrado
se revela como força infinita de
transformação e mutação.
O arquiteto Charles Moore constatou:
“Se olharmos para as pessoas, vamos perceber que estão à espera de
algum acontecimento, de um milagre; desejam, antes de tudo, um abrigo, uma aldeia; sonham com a possibilidade de olhar, além de uma janela, de uma parede de concreto ou
alvenaria; anseiam por algo (que
Moore chamou de onda cósmica). Ou
seja, o anseio pela luz, o fantástico, a
beleza que emocionam e elevam a
condição humana; desejam re-ligarse à alguma raiz; à memória, desejam um novo ponto de referência,
uma identidade; desejam, em suma,
estar. E ser! Projetar-se60!
A idéia ou noção de projeto está ligada à noção de algo que está se lançando ou se projetando no futuro: o
designium, o desenho, o desejo, o risco; o (ar)riscar.

60

MOORE, Charles – anotações do jornalista José Wolf, Congresso Cidades do Futuro, VII Ciclo de Palestras e Debates, São Paulo, 1985.
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XXIV Templo do tempo
“O espaço é o tempo exteriorizado, objetivado; é o tempo projetado
para fora. O tempo...é o espaço interiorizado, subjetivado...Tempo e
espaço se relacionam mutuamente como o interior e o exterior da

PONTO E ESPAÇO DANO KARAVAN

mesma coisa”, Lama Govinda61

61
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BARBUY, Santiago. El espacio del encuentro humano, ADCEA, Buenos Aires, 1976.

O

u somos a repetição inconsciente de modelos diabólicos
ou somos xamãs, reveladores
de um universo que pode ser
representado através do
“templo do tempo”. Perceber o tempo representa uma das experiência mais
transcendentais. Estamos atrelados ao
tempo medido e superá-lo, portanto,
constitui uma experiência mística.
“O espaço é o tempo exteriorizado,
objetivado, o tempo projetado para fora.
O tempo...é o espaço interiorizado,
subjetivado. Tempo e espaço se relacionam mutuamente, como o interior e o
exterior da mesma coisa”, Lama Govinda.62
Há, portanto, uma distinção entre
tempo “vivido” e tempo “medido”, entre tempo subjetivo e objetivo. Considera-se que o tempo medido seja constante e exato, o tempo convencional. O tempo vivido é o tempo individual. Segundo a teoria da relatividade e o princípio
de incerteza, temos que avaliar essas
duas dimensões, quase em contradição
com a teoria clássica da Física.
Os gregos tinham duas divindades
do tempo: cronós e cairós. Cronós era
o deus do tempo absoluto, da eternidade, enquanto que, para Cairós, o filho mais novo de Zeus, o tempo era
simplesmente o momento favorável, a
“hora certa”, da coincidência.
A psicanálise interpreta essa diferença, afirmando que cairós representa nos-

so tempo feminino e cronós, nosso tempo masculino. O elemento masculino se
caracteriza pela rigidez, pela
racionalidade e objetividade, enquanto
o da mulher, sujeito ao ciclo menstrual,
a uma vivência intensa, subjetiva.
A origem da palavra grega metra
(que deu origem a metro) originalmente significa útero, o abrigo original.
Também o termo latino mater está
relacionado com matriz. Em sânscrito,
matr significa mãe e matra, medida. O
que se conclui que tudo teve sua origem em metra, útero. Metra gerou o
termo medida. E o útero era a medida
original e, ao prover-se do útero, através do pensamento, o homem se apossou e criou o processo de medição (razão), o universo da mater-ia.
O pensamento racionalista suprimiu o cairós. O tempo é cronometrado
e o mundo reconstruído a partir dessa
nova entidade: a matéria, que passa a
ser a origem de tudo, causa e efeito do
determinismo.
Paradoxalmente, a moderna Física
de partículas, impensável sem medições (isto é, sem cronós), não está distante do sentido de cairós. O tempo,
segundo a teoria quântica e o princípio da incerteza, é o momento correto, a medida justa. Para fótons, elétrons, quarks e létons, o tempo só existe como uma boa oportunidade ou
como o “momento correto”.

“não vivemos no
tempo, o tempo
vive em nós”
(Lama Govinda)

W. BLAKE, JERUSALEM, 1804-1820
62

idem
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XXV
Re-ligar

63

PIP-TEORIA DA ARQUITETURA,
ILUSTRAÇÃO DE E. G. BOCCARA
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religar: palavra derivada de religião significando ligar novamente o homem ao todo

A

religiosidade (de re-ligare em
latim) é a nossa capacidade
para captar a dimensão sa
cra. As religiões, como as
ideologias e a educação na
sociedade tecnológica, tendem a reprimir toda a capacidade individual para
a sacralidade, desviando todo o ardor
religioso para a profanidade linear e a
reprodução do óbvio.
Como seres em transição, estamos
à procura de um veículo para a
sacralização. Embora cativos da
tecnocultura, da modernidade, com
nossa religiosidade, já pressentimos
uma nova era que se anuncia.
Qualquer evento de educação nãoformal constitui um vulto em busca de
seu ar, da atmosfera para seu crescimento e evolução. Nasce como respiração, configurando-se como desígnio,
projeto. Através do risco, possibilita a
um grupo de pessoas verem-se e se
tornarem participantes de um processo, cuja meta é a esperança de uma
transformação espiritual. De uma ressurreição.
Na cultura Nagô, não há palavras
para definir a espiritualidade, a
transcedência ou a religiosidade porque elas constituem o que há de mais
profundo no ser humano. Tampouco,
no Judaísmo primitivo, havia uma palavra para definir religião, uma vez
que o sentido de sacralidade difere de
64

outras revelações ou hirofanias como
nos afirma Mircea Eliade64.
O sagrado é a capacidade de imprimir sentido e significado ao universo:
uma qualidade peculiar do ser humano, de simbolizar. O psicanalista
jungiano e rabino Yoshua bem Yakov
Halevi , num texto sobre o ato de memória, afirma que “re-lembrar” é um
ato de sacralizar o presente. Ver o presente não como algo estagnado, estático, mas cenário no qual cada de um
nós é personagem de um grande ritual, de uma dança de revitalização.
Platão, em “A República” nos fala do
homem numa caverna, interpretando o
mundo através de suas sombras. E, tentando, livrar-se do cativeiro, começa a
percebê-lo como vulto, a entendê-lo segundo as nuances da luminosidade, da reflexão, da inteligência, da lógica até vislumbrar a origem de tudo isso: os raios do sol,
a alethéia, a divindade e o próprio Sol.
À luz da metáfora da “caverna”,
podemos dizer que o homem contemporâneo continua à procura da luz de
seu espaço. Um espaço, que extrapola
qualquer limite ou fronteira geográfica, podendo significar um abrigo
desmontável, itinerante, mutante,
como são as tendas de ciganos ou de
beduínos no deserto, os caixotes de
papelão, de lonas e plástico dos moradores de rua. Um símbolo de estar e
ser no mundo: abrig(ar)-se.

“estamos e somos
a caverna de
Platão”

MIRCEA, Elíade – O sagrado e o profano, edição livros do Brasil, trad. Rogério Fernandes, Lisboa
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O útero como
abrigo vital
“Abre-me uma abertura/ não seja maior que o buraco
de uma agulha/ e eu te abrirei as portas celestiais”,
Sêfer haZohar (Livro do Esplendor).
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Ú

tero, em hebraico, é réhem,
matriz, como matr em
sânscrito, raiz da luz interi
or e medida do desenvolvimento do feto, da
pele, do abrigo vital.
Etmologicamente, desenvolver é
oposto a envolver. Quem se des-envolve, livra-se das matrizes, das prisões e
dos abrigos simbólicos
Encontrar seu lugar, rompendo com as
envolturas significa libertar-se das construções que erigimos para nos proteger da
dor do nascimento e do crescimento.
Para se livrar do primeiro abrigo, o ventre materno, bastam as forças naturais.
Para se livrar dos abrigos simbólicos
estruturados pelos laços familiares e culturais, é necessário uma brit milá, uma circuncisão, um corte, um pacto com Deus,
com o sagrado, que na transpersonalidade,
permitam nossa transpersonalidade ou
seja uma abertura para as portas celestiais.
Nove meses são necessários para a
construção do primeiro abrigo no ventre materno. Uma vida é necessária para
a abertura celestial constituída de desenvolvimentos que têm, segundo uma
perspectiva bíblica como matriz, Deus
e que se expressa em sucessivos abrigos – a mãe, a família, a sociedade.
O que deveria ser a matriz, nascente e fonte, torna-se projeto, molde e forma, prisão e esquecimento de que pertencemos a nós mesmos.

Ou seja: pertencer a nós mesmos é
perceber o tamanho da abertura da
agulha, para que possamos encontrar
nossa Jerusalém.
Simbolicamente todos somos chamados à circun-cisão, este anel de carne retirado do prepúcio. O pênis sai
do abrigo que o envolve e se separa
do anel, da carne. Cabalisticamente é
a des-união que se torna memória, a
lembrança do sexo oposto que está em
nós e que procuramos no outro.
Nós somos completamente invisíveis e só nos tornamos visíveis através de espelhos.
De-construir passa a ser um arquitetar, uma busca do sentido, configuração e gestalt desta cisão permanente
do des-envolvimento.
Muitas atividades não necessitam de
um lugar determinado para se estruturar
e se manifestar. Surgem como pretexto
na construção de um playground questões de cidadania, ecologia, qualidade
urbana. Com isso, desenvolvem um conjunto de atividades sistemáticas numa
linha de educação não-formal.
Ao mesmo tempo, podemos criar estratégias de encontro através de assuntos diversos em lugares diferentes e insólitos. Projetos, como os do “National
Play Bus Association”, na Grã-Bretanha,
que lança mão de “double deks” (ônibus
de dois andares) desativados, que circulam pelo país com propostas criativas

DESENHO ANATÔNICO DO ATO SEXUAL,
POR LEONARDO DA VINCI
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MAGDALENA ABAKANOWICZ

ANT FARM

JOSEPH BEUYS
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para atender crianças e idosos carentes,
dentro de um conceito de espacialidade
móvel, itinerante, nômade.
Ou o projeto Mala, nas praças de São
Paulo, destinado aos meninos de rua,
para livrá-los das drogas e da violência.
Há outras experiências referenciais
que foram desenvolvidas na
Architectural Association School, em
Londres, além das instalações feitas por
alunos do prof. John Hejduck nessa escola e na Cooper Union, em Nova York.
Todas essas manifestações já vinham
sendo anunciadas através de grandes
performances de artistas ambientalistas,
entre os quais Christo, nas quais havia
uma crítica aos métodos tradicionais de
se conceber o ambiente, o espaço. A partir dos anos 70, surge um conjunto de
obras realizadas em escala real nas quais
observamos um sincretismo entre a obra
pública, ambiental, o teatro, a dança, a
multimídia e a interatividade.
Entre outras, citamos os trabalhos
de Magdalena Abakanovich chamado
“Backs” (1976-82), englobando oito
peças construídas com material
reciclado. Segundo Magdalena, “só
nos conscientizamos quando estamos
em situação de risco (desafio), de fazer algo que não é considerado arte”.
Os Ant Farm, realizados com automóveis (cadilac’s) em fazendas à beira
das grandes rodovias (Texas, Ranch,
Route 66), com a participação de po-

pulares. Ou as habitações móveis de
Michele de Lucchi. E, finalmente,
Joseph Beauys, artista multifacetado,
anarquista, fundador do Partido Verde alemão, que politizou a idéia de que a arte é
um instrumento de transformação social.
Percebemos nesses trabalhos um
sentimento que traduz em parte questões que estamos levantando. Ou seja:
paradoxalmente, nas palavras de Madre Tereza, de Calcutá (escala 1/1),
podemos identificar sinais de avanços
de novos riscos.
O princípio, em síntese, seria o mesmo: encontrar-se na ação e no fazer.
Ou, como diz Morpheus, “não saber o
caminho, mas percorrê-lo”. Faz-se o
caminho ao caminhar, lembrando o
poeta espanhol Antonio Machado,
“caminante no hay camino se hace el
camino al andar”.
Dentro de nova noção de espacialidade,
abre-se uma nova abertura, confirmando
o que dizia Charles Moore. Não a janela
material, através da qual observamos o
dia-dia da rua, da cidade, da praça, das
estações do ano, da chuva ou do Sol, mas
da janela cósmica, dando origem a uma
arquitetura desmaterializada.
Quanto maior o desenvolvimento
tecnológico e industrial, maior o número de questões e inquietações sobre
o espaço, a vida, o ser humano, que
continua em busca da luz, para vencer a escuridão da caverna.

ALICE ADAMS

ALICE AYCOCK

VITO ACCONCI

CHRISTO

SIAH ARMAJANI
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Arquitetura
da alma
“se nós quisermos
esboçar uma arquitetura
conforme a estrutura de
nossa alma...é preciso
concebê-la como a
imagem do labirinto...um
labirinto de paredes
moles entre as quais
caminha, desliza o
sonhador. E, de um sonho
a outro, o labirinto se
transforma”, G. Bachelard65
65
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BACHELARD, Gaston. Poética do Espaço, Abril Cultural, São Paulo, 1974.

O

homem, segundo Cassirer, é
um animal simbólico, cuja
principal qualidade é unir. O
que o torna diferenciado é
justamente sua capacidade
de se relacionar com o universo. A palavra grega para “unir” é symbállein,
origem da palavra símbolo, que significa também ir à luta, interpretar, explicar, perceber, entender.
O ser humano tem todas essas qualidades que o tornam um ser diferenciado. Para
entendermos a definição de Bachelard “da
arquitetura da alma”, devemos colocar a
seguinte questão: em que medida a mentalidade científica e tecnológica contemporânea nos permite viver autenticamente
uma experiência simbólica?
Qual seria essa arquitetura tão enigmática, esse discurso expresso em filmes de
ficção científica, que sinaliza, como um
oráculo, um profeta da nova relação entre
as coisas, fugindo totalmente de nossos
padrões de estética, formas e imagens?
Quando perguntamos o que é a realidade, verificamos que o conceito diz
respeito não só à complexidade do fato
de ser a realidade um dado em si que
se propõe a nós como objeto de estudo
(no caso, o abrigo) – mas que “sentido”
ela tem, o que vai implicar a relação dos
elementos, consciência, corpo e mundo, como observa Merleau- Ponty.
O oráculo de Matrix não advinha
nada, apenas adverte sobre a ilusão.
66

O tempo em Matrix tranforma o corpo em res imaterial, como se fosse um
jogo de pura imagem, sem alma.
A percepção real começa pelas relações
que o corpo estabelece com o mundo,
constituindo, assim, o nosso mundo ou
“espaço próprio”, como percebemos
quando falamos da construção e da
vivência do espaço, do abrigo. Contudo,
para a passagem da percepção do vivido
ao pensamento, da presença à representação, recorremos `a imaginação, que faz
a ligação( re-ligare) entre corpo e mente.
Poderíamos pensar na existência de
um universo inconsciente permeando
as pessoas, os vazios e cheios. Mas,
como poderíamos fotografar, congelar
os momentos desse tempo vivido?
Em certos rituais xamânicos, a construção de máscaras se superpõe a diversas
camadas, representando os diversos estados de consciência do indivíduo e seus
universos múltiplos. A sua destruição permite a reintegração das partes com um todo.
O lixo e o entulho representam um tempo descartável, que está presente em nós,
em nossa volta como memória. É a expressão de cronós, que desejamos esquecer nos
depósitos porque representam aquilo que
temos de mais espúrio. O lixo, o entulho
ou a sucata podem se transformar em
matéria-prima para uma trans-formação.
Ao transformamos os dejetos num
novo objeto, retomamos o arquétipo de
cairós, do tempo certo, da criação e da arte.

Em que condições,
isso seria
possível?
Como a imagem
do... “labirinto que
se transforma” que se
parece com o
universo virtual do
filme Matrix66, onde o
sonhador não sabe se
é sonhador ou
sonhado, virtual ou
real e, ao longo de
seu caminho, a
própria noção de
labirinto se
transforma.

MATRIX, Larr Andy Wachowsky, Warner Bross. EUA, 1999, VHS.
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Profecia

VISIONARY ARCHITECTURE

I. VAIDERGORN
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construção com sucata se
inicia, quando começo a
guardar materiais recicláveis
das reformas e costumava
distribuí-los aos moradores de uma favela.
Fui convidado a orientá-los e
aprendi a imaginar o uso potencial
que poderiam ter esses objetos descartados, imensas vigas de aço e madeira, peças de caixilharia e placas de
vidro. Esse exercício significou um
grande aprendizado para uma nova
forma de projetar.
Bernard Rudolfsky 67, autor de “
Arquitetura sem arquitetos” foi um
dos grandes precursores de uma
abordagem antropológica da arquitetura. A este livro, seguiu-se uma
série de publicações complementares, como “Arquitetura Animal” e
“ A r q u i t e t u r a Ve r n a c u l a r ” , n o s
quais os autores registram exemplos de construções não planejadas,
mas que ostentam uma riqueza de
elementos estruturais e uma beleza estética e inventiva.
Rudofsky, que havia viajado pelo
mundo, viveu inclusive no Brasil e,
aqui, projetou diversas residências,
quando começou a contestar as teorias e princípios modernistas,
funcionalistas e racionalistas.
Djenne, Mali
67

RUDOLFSKY, Bernard. Architecture without Architects, University of New Mexico Press, 1987.
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Fazer e, em
fazendo, fazer-se
ARQUIVO AU

XXIX

A casa (ou abrigo) não se resume a uma solução técnica ou construtiva,
conforme muitos arquitetos e arquitetos têm defendido.
Mas, ao fazê-la, nos situamos. E existimos.
88 ARRISCAR

N

a reportagem “A perene alquimia do construir” publicada
pela revista AU, em 1985, re
latei essa experiência particular para encontrar ou descobrir essa dimensão sagrada e mágica da construção do espaço.
Foram quase 20 anos de trabalho,
centrado numa série de experiências
educacionaiss, em busca de respostas
para todas essas indagações, que estou registrando.
Dizem os bibliófilos que ao contrário do que se pensa é o livro que
nos escolhe. As vezes um texto pode
mudar nossa vida. Como amante dos
sebos e bibliotecas pratiquei a “garimpagem” que na verdade é uma alquimia que nos transforma a partir
das descobertas de textos, coleções e
até de capas.
Dessa aventura, surgiu esta experiência didática que estou relatando,
quando um livro me escolheu: “Le Jeu
du Monde et le test du Village Imaginairee”
(O Jogo do mundo e o teste da Cidade Imaginária) 68. O livro de Roger
68
69

Mucchielli mudou a rota de meu
olhar, de meu pensar e de mina maneira de projetar.
Desde esse dia, comecei a me interessar por temas que ainda me fascinam. Por exemplo o conceito de
ludicidade desenvolvido por
Huizinga e que deu origem ao meu
trabalho “Ludobras, o jogo da paisagem
do Brás”, no qual desenvolvemos a
interação homem –universo simbólico, através de uma série de jogos.
Posteriormente, desenvolvi o que
classifiquei de Complexo de Robison
Crusoé, fenômeno arquetípico que se
faz presente na produção do homem
e de muitos arquitetos. O complexo
que se inicia com uma viagem, um
naufrágio, a reconstrução de um
mundo a partir de valores existentes
e o encontro com o outro, o eros, Sexta-Feira,69 que traduz o reencontro e
a plenitude do livro “O mito do eterno retorno“ de Mircea Eliade: o útero
materno.
Movido por esse complexo, decidi construir minha casa, meu abri-

O JOGO DO MUNDO

A construção do abrigo com dejetos, lixo e sucata
constitui um desejo estésico de congelar o
deslumbramento de um dia. O resultado reflete o
que somos e nossa relação com o mundo.

MUCCHIELLI, Roger – Le Jeu du monde et le test du Village Imaginaire, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1964.
GILLES, Deleuse – Sexta-feira: nos limbos do Pacífico, Ed. Bertrand do Brasil, 1972.
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go, depois de viajar pelo Mundo,
quando conheci experiências de
construção vernaculares, nas quais
o ato de se construir com as próprias mãos é uma experiência de autoconhecimento. Em crise diante de
tantos croquis que não me satisfaziam decidi (ar)risc(ar) construindo
minha casa sem qualquer roteiro ou
projeto pré-determinado, ajuntando
e somando peças, utilizando materiais de demolição: vigas de madeira, , pedras, tijolos , janelas, portas
e telhas etc. Cada elemento dialogava comigo e escolhia o lugar que
deveria ficar.
Um dos exercícios a que me propus era o de comprar janelas, portas,
vigas, e retirar as camadas desgastadas até encontrar seu cerne. Esse
exercício valeu como um novo processo de conhecimento: do fazer, fazendo, do aprender, aprendendo.
No caso deste projeto, foi necessário descobrir onde estava o coração
desse organismo – a cozinha, a sala, o
dormitório ou outro espaço?
O aprendizado significou uma experiência extremamente dolorosa,
mágica e mística. Queria sentir o movimento e a mudança da Lua, o nascer do Sol, o poente, como se fosse
um observatório, algo parecido com
o que os hindus e os astecas expressaram em suas construções. Dese-

nhei uma cruz no terreno que dialogava com o poço, primeiro elemento
a ser perfurado e desenhado. E a partir daí comecei a perceber suas
potencialidades, a erigí-la.
Ao construí-la, travei um duelo interior entre os vários personagens
que me compõem e me
habitam: o profissional,
o artista, o racional, o lógico e o imaginário, o
real e o fantástico. Uma
viagem através da loucura, da realidade e do
sonho (designium). Vivendo na obra, em meio
aos materiais e entulhos,
vivenciando cada momento, cada detalhe da
construção, pulsando,
projetando-se, numa espécie de cenário de teatro, como um conjunto
de partes diferenciadas,
fractais, que, aos poucos,
se completavam num
todo. Como referência a
uma lenda do folclore de
Barão Geraldo, de Campinas, quando um boi reagindo, indignado, falou ao ver um escravo ser
castigado pelo feitor, decidi chamála “casa do boi-falô”. As crianças da
redondeza, porém preferem chamála a “casa da estrela”
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ntes se chamou casa Gaudi,
depois a casa do boi-falô ou
da estrela. Um abrigo dos
jogos simbólicos, dos “Jogos
Finitos e Infinitos”71 de que
nos fala James P. Carse. Não tem a
preocupação da finitude das obras, embora seja a representação espacial no
tempo. Ela é tão-somente o documento
de uma vivência não concluída. Narrála significa paradoxalmente congelá-la ,
pois seu estado de infinitude deseja
transformá-la constantemente. Mutação.
Alquimia.
Pode ser montanha, tenda, estrela,
pirâmide e, principalmente, teatro. Um
teatro mágico inspirado no “Lobo da Estepe”,70 de Herman Hesse. Ou o encontro da história, dos desejos e das insinuações (sinais) que a cada momento se
apresentam e a trans-criação numa história plástica . Diálogo com o Sol, os ventos e a natureza.
Antes de tudo, ela contesta a
finitude da obra. Não crê no controle
do tempo característico da prática
usual do profissional. Como jogo infinito, as surpresas sinalizam o roteiro desta história. Seu poço é a referência e o santuário que liga as
profundezas e a reflexão dos céus em
suas águas sagradas. O poço nos sacia mas principalmente rega a planta
que compõe o cenário que se transforma eternamente.
70
71

Ela se inspirou nos observatórios
astronômicos hindus e também no
desejo de continuidade ascendente do
terreno e da vegetação.
Num certo momento, foi uma
biotectura. A vegetação a cobriu e,
como uma montanha ou pirâmide, era
possível observar todo o seu entorno.
Seu interior foi construído, refletindo cada momento: o roteiro de uma vida
fragmentada. Na tentativa de encontrar
um sentido nas contradições há um desejo intelectual de continuidade entre
seus espaços que dialogam com o exterior através de amplas aberturas.
Uma casa construída em diversos níveis, mas basicamente são quatro os planos dominantes. Um semi-subterrâneo:
nossa toca protegida. Outro no nível do
terreno, onde se encontram as funções
elementares. Uma escada, com degraus
diferentes no tamanho e na forma, nos
ajuda a meditar, conduzindo-nos aos andares superiores. E, posteriormente, uma outra escada nos
leva ao último piso: um ninho
que se projeta para a paisagem
exterior semirural.
Um espaço dramático
onde o personagem em transformação não conhecendo o
roteiro de sua história, mas
tão-somente sua poesis, constrói , des-constrói e re-reconstrói seu cenário...

HESSE, Herman. O Lobo da Estepe, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1968.
CARSE, James P. Jogos Finitos e Infinitos, Nova Era, Rio de Janeiro, 2003.
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XXXI A educação como
risco de (ar)risc(ar)

O que difere o homem no exercício de sua cidadania, o arquiteto e o educador
em sua competência é a sua capacidade de identificar corretamente
os problemas e solucioná-los. Estamos nos referindo a programa espaciais,
seja uma casa, uma escola ou um campus universitário..
94 ARRISCAR
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arquitetura deve tornar-se
objeto de estudo e pesquisa
interdisciplinar e transdisciplinar. O exercício do projeto
deve se tornar uma atividade criativa, de re-criação ou ressurreição. Podemos nos basear em experiências anteriores, reproduzir modelos ou descobrir algo novo, um universo mágico.
Gilles Deleuse, ao comentar no
posfácio a obra “Sexta -feira, nos limbos
do Pacífico”,72 inverte a importância dos
personagens valorizando Sexta-feira,
como arquétipo da licenciosidade, do
prazer, destruindo as barreiras que nos
impedem de observar a dimensão
paradisíaca dos desafios do projeto.
Em todo o evento não-formal, há uma
ludicidade, dramaticidade, procura de
novos personagens, do discurso, gestos e cenários. Um ritual no qual a observação do outro faz com que saibamos melhor o que somos.
A leitura do espaço construído
pode começar com a identificação de
elementos simples – o banheiro, a
cozinha, a sala, o corredor, o pátio –
e o valor que o usuário lhe dá. Uma
nova concepção pode estimular idéias e funções inovadoras (uma nova
ornamentação, a disposição dos
móveis, um jardim, um forno para
pizza ou a transformação dimensional do espaço).
72

A experiência de arquitetos-educadores em escolas tem mostrado que as
crianças possuem uma sensibilidade
para perceber o sentido de seu espaço
e de propor inovações muito mais criativas que seus professores acostumados
a reproduzir modelos convencionais.
A presença desse novo profissional
pode permitir através de croquis ou
maquetes a representação de alternativas mais simples, de natureza simbólica ligada ao imaginário infantil.
Ao procurarmos paradigmas para
esse novo profissional da educação,
devemos examinar em que medida os
edifícios existentes são adequados ao
desempenho de suas atividades, se somos capazes de potenciais transformações e novas configurações espaciais.
A metáfora de Robison Crusoé ou
Sexta Feira pode nos ajudar a compreender a diferença de duas visões possíveis: uma que organiza o espaço segundo modelos tradicionais e outra,
que possibilita , através da interação,
o surgimento de questões, indagações
e inovações, que vão refletir também
numa atividade instigante.
Cada atividade não-formal se parece
à ilha do Desespero de Crusoé, após a
tormenta: uma paisagem emergente
cheia de desafios, cujas soluções exigem
constante criatividade e inovação, pois
não sabemos aonde vamos chegar e como
chegar. De novo, o desafio. O risco.

GILLES, Deleuse – Sexta-feira: nos limbos do Pacífico, Ed. Bertrand do Brasil, 1972.
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XXXII
Espaço
do risco, da liberdade
e do amor
“Nada habita o coração de uma
estrela, mas todos nós fazemos moradas
de seus reflexos”, provérbio sufí 73

Q

uando Giordano Bruno, no
século XVI, formulou sua te
oria dos múltiplos sóis, irma
nou o astro- rei à enorme
família astral.
Substituiu o arquétipo paterno pelo
fraterno, assentando as bases do
pluriuniverso que hoje a todo minuto
se amplia a cada olhar.
Vivemos o central e o excêntrico
com igual intensidade. No artigo “ A
dança do Sol”74 publicado pela revista
74
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AU, recorro à metáfora do astronauta indo à Lua e do guru indiano com
a mesma intensidade mergulhados
nos universos interiores; e pergunto aos alunos qual é o espaço da liberdade ?
Não se pode falar de espaço de liberdade sem considerar as duas dimensões fundamentais do tempo e
espaço porque os limites territoriais
não configuram um espaço virtual da
criação ou do conhecimento.

73
idem
VAIDERGORN, Izaak – A dança do Sol, revista AU –Arquitetura e Urbanismo, nº 10, Ed. Pini, São Paulo, 1987.

Como professor de Teoria procurei
responder à questão –o que é a arquitetura? Nas disciplinas de Projeto –
como se faz arquitetura?
Desde que o holograma nos revelou que a parte é o todo, e que o mais
pequeno e vibrante dos nossos desejos está sempre presente, percebemos,
por um fenômeno cósmico, que toda
memória ressuscita. Numa escala psicológica, aquilo que muda a cada segundo termonuclearmente faz com
que sintamos a presença do eterno.
A educação do espaço se dará pela
transpersonalidade, pela dialógica, pela
comunhão e pelo amor. Paradoxalmente, o bebê de proveta poderá tornar mais
claro o que é o amor. É assim que a ficção científica descreve o andróide à procura da essência mais humana, o amor
O amor é o motor da transformação
ou da existência e por analogia podemos afirmar que a relação interpessoal
que caracteriza a educação (do latim
educere “ex”, fora, “ducere” conduzir, literalmente ,conduzir para fora)
O amor é que determinou nosso
projeto Sol, como vulto, risco e projeto
em oposição à educação formal, cujo
monumento estático é a escola. É a
antiescola que formulou Ivan Ilich em
“Sociedade sem Escolas”, algo
inimaginável em nossa sociedade .
O observador reconquistado pela
consciência quântica como sujeito
75

como criador é reconduzido, como afirma Amit Gotswami, em “O universo
autoconsciente”75, à dimensão transcendente e é o amor como substância
negentrópica que devolve o sentido à
nossa vida. Um Ponto Omega de
Teilhard de Chardin que nos conduz
do desejo ao amor.
A experiência como professor nos
ensina que não há fórmulas para a
interação mas o fazer pode ser um instrumento da solidificação de relações,
da fraternidade astral.
A educação do espaço como deveria
chamar a arquitetura do cidadão contemporâneo não é a que treina o profissional
arquiteto, limitado a funções pragmáticas. A escola de Arquitetura cuja função
maior deveria ser o projeto, designium,
intenção, futuro, foi fragmentada em disciplinas estáticas que esgotou sua principal missão na sociedade .
Na disciplina Introdução ao Projeto,
insistimos que a construção do abrigo
deveria ser o ritual de iniciação no aprendizado da ciência topológica. Depois de
20 anos de experiências, acabei descobrindo, sob o olhar amadurecido, um
conjunto de santuários em escala real.
Deus manifestando-se através do brincar, da comunhão de um grupo de pessoas que exaustivamente construíram
um templo, a tenda, o tabernáculo
redescobrindo seu entorno, expressando seus desejos mais profundos.

GOTSWAMI, Amit – O universo autoconsciente, como a consciência cria o mundo material, Editora Rosa dos Tempos,1993.
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XXXIII A vida merece
ser vivida
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“Descobrimos que ou os indivíduos vivem
criativamente e sentem que a vida merece ser vivida
ou,então,que não podem viver de modo criativo e têm
dúvidas a respeito do valor do viver” D. W. Winnicot

W

innicot, psicanalista in
glês, afirmava que criar
e brincar eram termos si
milares e usava a palavra
criatividade em sentido
mais amplo,como sendo uma atitude
para com a vida e o viver. Acreditava
que a postura criativa surge na infância como brinquedo espontâneo, que
pode ou não ser acompanhada pelo
talento artístico.

76

Winnicot insistiu que a grandeza
do artista consiste na sua capacidade
de traduzir o áspero material não poético do mundo em poesia.
De maneira direta ele deduziu um
problema filosófico secular: a relação
entre o pensamento e as coisas. Com
sua teoria do brinquedo e do brincar
retomou as teorias de JohanHuizinga
(Homo Ludens)76 onde o brinquedo não
é oposto à seriedade mas um aspecto
fundamental da cultura

HUISINGA, Johan –Homo ludens: o jogo como elemento da cultura, Perspectiva, São Paulo
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XXXIV
A educação
como abrigo simbólico

Quem tem Deus e o Sol, é imortal como o Sol
O Projeto Sol foi uma reflexão fundamental
sobre a relação arquiteto e educador
100 ARRISCAR

N

ão se tratou de uma simples
tradução de um programa
baseado em alguma filosofia
pedagógica, mas uma experiência revolucionária na
qual o desenho é parte relevante de
uma nova filosofia que confirmou nossas idéias sobre o espaço como “abrigo simbólico”.
O projeto, objeto da coletânea “ Educação não-formal, cenários da criação”,77
do Centro de Memória da Unicamp,
contém análises feitas durante 15 anos
sobre os resultados dessa obra, em especial sobre o conjunto de símbolos
que a proposta traz: o vazio da arena,
a torre, a generosidade dos espaços de
múltiplo uso, as formas inusitadas da
arquitetura, mas principalmente o significado da palavra SOL no cotidiano
e universo das crianças expressos em
inúmeros desenhos,
Desde os primórdios da humanidade, o homem desenha, pinta e esculpe o Sol, símbolo arquetípico do
pai, enquanto a Lua, aparece como
símbolo da mãe, conforme verificamos nos desenhos das crianças. O Sol
é um dos mais antigos símbolos da
libido, energia criadora, fonte de luz
e calor e de elementos contrários: bom
e mau, belo e feio.
Como símbolo, transcende sua simples
existência física. Está presente em quase
todas as culturas, dos egípcios aos maias.
77

A criança sem qualquer noção de
astrologia, vive sua experiência, sentindo a luz e o calor. O fascínio pelas
bolhas de água refletindo sua luz provoca uma sensação de magia. Rodar,
correr, pular, escalar, dançar, iluminada pela luz do Sol, significa literalmente transcender o mundo temporal,
onde ela é autora do texto e coreógrafa do espetáculo solar.
No projeto, há uma fragmentação
intencional, porém é a forma que lhe dá
simultaneidade e fala. O caráter lúdico
da composição - espaço-volumetria –
em forma de Sol - procura intencionalmente contrapor-se ao espaço frio e convencional das escolas tradicionais.
O partido do “Projeto Sol” se inspirou nos sonhos expressos, em desenhos infantis, e na discussão com crianças, que costumam representa-lo
como círculo, roda e explosão.
Criou-se , consequentemente, um
simulacro desse universo com a
estruturação de vazios, espaços de
múltiplo uso ( sem uso definido)
opondo-se aos cheios (a escola, a cidade), disputando seu lugar no mundo.
Sol e solidariedade passaram a ser o
eixo das discussões da equipe, que a
princípio começou a usar a figura poética (SOL)idariedade e, finalmente,
“Projeto Sol”, introduzindo o conceito
de projeto, em oposição ao programa
pedagógico vigente nas escolas.

VON, Olga Simson – Educação não-formal: cenários da criação, Editora Unicamp, 2001.
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“O cheio, tridimensional, representa
previsão, segurança, controle, poder
autoridade, sistematização, princípios,
leis, aprendizagem e memorização. O
vazio, incerteza, instabilidade, acaso,
fantasia, utopia, insegurança, silêncio”.

Santiago Barbuy

À semelhança do fotógrafo ou do
cineasta que transforma as imagens do
cotidiano através de sua linguagem,
em mensagem, em arte, o Projeto Sol
recupera o sentido do templo sagrado
no qual o teatro representa a expressão crítica da realidade e dos desejos.
A arena é o foco de todas as energias.
A criança, nos seus desenhos, percebe o partido original, através da arena e
as salas de aula ao seu redor como espaços potenciais iluminados pela irradiação solar, como seqüência de elementos ou fragmentos que se estruturam.
Ou de elementos, como aberturas redondas, portas, janelas, textura da alvenaria e cores da caixilharia, integrando-a
ao mundo, à cidade, à natureza ou à
pura poética de sua fantasia.
O arquiteto contribuiu com seu repertório de análise e interpretação, na
leitura do espaço e com sua experiência crítica adquirida em outros eventos de educação não-formal.
É evidente que o projeto constitui
sempre uma obra aberta, constantemente a reconstruir-se como conceito e
espaço. Se a religiosidade (re-ligare)
inspirou seu partido, ao captar a dimensão sagrada do universo, cabe agora a
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necessidade de uma re-leitura (re-legere)
de sua dimensão real e das perspectivas de sua transformação espacial
Um dos desafios do arquiteto-educador é o de voltar à sua obra e procurar entendê-la. Com certeza, a sua importância não se deve ao projeto
arquitetônico, mas à metodologia
projetual utilizada, cujo resultado
muitas vezes não é melhor devido a
outros fatores de natureza política.
Nenhum projeto ou obra é definitivo
ou propriedade de seu criador, uma vez
que a comunidade e a equipe de educadores, que lutaram por ele, são os verdadeiros responsáveis pela sua alma,
respiração, atmosfera. E seu (ar)risc(ar).
A partir dessa linha de pensamento, tenho procurado nas aulas instigar
meus alunos em direção à pesquisa e
investigação de novos conceitos
projetuais. Através de exercícios de seus
desenhos e croquis, vão revelando a
noção que têm sobre o ato de construir.
Alguns repetem as soluções tradicionais, da casa de duas águas, do cubo,
dos espaços funcionais... mas muitos
recorrem à imagem ou simbologia do
caracol, do labirinto; do mistério.
Toda essa experiência está relacionada àquilo que classificamos de complexo de Robison Crusoé: a alquimia ( ou
teologia) do construir o espaço habitável e o espaço urbano. O singular e o
coletivo. O privado e o público. O local,
o regional, o universal ou global, o visível e o mistério, o profano e o sagrado.
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XXXV
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Shalom

C

onvidado pelo rabino Renee
Werner da Sinagoga reformis
ta Shalom em São Paulo, projetei sua nova sede . O rabino
me procurou depois de visitar o Projeto Sol e insistiu que as características do projeto deveriam expressar da maneira mais contemporânea e
conceitual as idéias do reformismo judaico que foram incorporadas em projetos realizados na Europa, nos Estados
Unidos, por arquitetos importantes,
entre eles, Louis Khan, Stanley
Tingerman e Peter Eisenman.
Procurei, com o arquiteto Joaquim Caetano de Lima, não reproduzir as tipologias
tradicionais que constituíram as salas de
orações judaicas, em geral influenciadas

pelos contextos de outras religiões e pelas
soluções construtivas locais.
Recriamos espacialmente o conceito cabalista do Tzimtzum ou “chispa
da criação” e do “Tohuvabohu” - o infinito se fez nada - representados na proposta por um grande cilindro vazio
com uma pequena abertura no teto.
As colunas, presentes em muitos
templos judaicos e que representam o
arquétipo da escada de Jacó , foram
expressas por dois paralelepípedos
que tangenciam o cilindro. E, interiormente, com um pé-direito exuberante
circundado por três mezaninos cobertos por livros que lembram as pequenas sinagogas ou salas de oração.
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XXXVI
Uma praça
78
para a paz

(Eucaristia * Fonte de missão * Vida solidaria)
78
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Projeto: Praça Arautos da Paz. Autores: Izaak Vaidergorn, Joaquim Caetano e José Roberto Merlin.
Menção honrosa, Premiação IAB/SP’2002 (categoria: urbanismo).

4

Quatro gestos determinaram este partido:
Primeiro: um gesto côncavo representando a frase
“Fonte de missão ”com o sentido de
ENVIAR
Segundo: um gesto côncavo no sentido
contrário que representa a frase “vida
solidária” com o sentido de ACOLHER
Terceiro: um gesto vertical articulando
as duas linhas côncavas configurando
duas cruzes, uma superior onde estaria
o altar e outra inferior ligando através
de uma passarela-palco a rampa de acesso ao altar representando o encontro da
igreja com a cristandade (RECOLHER)
Quarto: um PONTO no cruzamento das
hastes da cruz superior representando a ORIGEM de tudo
A ligação destes quatro movimentos
configura um terceiro símbolo: O GRÃO,
A SEMENTE, O PÃO, a origem da hóstia
O “vazio”, a grande praça
construída por estes elementos, só se
completa com sua utilização constituindo finalmente o que é a reunião de
muitos em um só CORPO ou seja o espaço onde as pessoas comungarão
durante a celebração da Eucaristia
Este lugar configurado pela construção de um grande muro linear côncavo
articulado ao altar-monumento foi pensado em principio para uso durante o
Congresso Eucarístico, mas com possibilidade de se transformar num marco perene para Campinas, depois do evento,

como
espaço para
outras manifestações e usos, de cultura
ou lazer da população.
O projeto, que recebeu premiação do IAB, foi concebido como um
grande vazio cortado por uma ponte que
liga o plano exterior da rua ao altar e ao
muro, que constitui a referência simbólica mais importante, pois trata-se de um
marco inspirado no gesto do papa João
Paulo II que, em viagem pela Terra Santa e, encontrando-se frente ao Muro das
Lamentações, pediu “Perdão” não como
uma simples palavra mas como a
metabolização da história registrada
naquele muro.
Nosso muro seguiu uma estratégia
que se desenvolvia indefinidamente
transformando o entulho, a sucata e
os dejetos num muro de concreto
ciclópico (concreto antigo feito com
sobras de outras obras, forma e massa de cimento, dando origem a um
objeto de plástica inesperada), como
registro do tempo e da história..
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XXXVII
A capela

AUTORES: IZAAK VAIDERGORN, JOAQUIM CAETANO E JOSÉ ROBERTO MERLIN.

O projeto, que concorreu ao concurso para a nova capela
do campus da PUCC, partiu de uma premissa, que se
alimenta das imagens arquétipas
108 ARRISCAR

O

primeiro a revelar a dimensão simbólica do tabernáculo
foi o filósofo Filo de Alexandria ao escrever os elementos que compõem o tabernáculo. Jan van Pelt, no artigo “Filo de
Alexandria e a arquitetura do cosmos”79,
mostra a importância da estrutura
simbólica na organização do espaço.
Poderíamos dizer que assim como há
uma construção material, há uma
construção simbólica, que expressa o
que consideramos arquitetura.
Ao longo da história, diferentes correntes religiosas e iniciáticas, como os
Templários, Maçons e Teosofistas, infundiram na consciência de seus adeptos leis cósmicas através de um conjunto de símbolos de natureza espacial. Uma dessas leis cósmicas se refere
às diferentes camadas de consciência
que estão presentes no homem identificando esta tradição sagrada a um
templo terrestre.
Mas, quando se construía um templo de pedra o mesmo era feito segundo normas e harmonias correspondentes a um corpo espiritual. Quando o
iniciado penetrava no templo imaginava entrar simultaneamente no seu
próprio corpo para poder meditar sobre as leis e princípios cósmicos
Há toda uma tradição hermenêutica
que associa a Arca ao corpo humano e
assim como existe uma relação métri79

ca
há
uma relação
simbólica entre o
homem e a Arca.
Jung refere-se à Arca
como a imagem “do seio
materno e do mar, no qual o Sol é
absorvido antes de renascer”12
A arca de Noé ou a arca da Aliança
como se referem os estudiosos para demonstrar que sempre existiu uma linha
de ligação arquétipica que se manifesta
simbolicamente na produção do homem
através da história como uma aliança
entre o visível e o transcendente.
Embora em outras culturas o símbolo da Arca, da nave que percorre o dilúvio seja recorrente, na cultura ocidental
ela aparece como uma grande metáfora
a ser decodificada pois são inúmeras
suas representações, tentando interpretar o texto bíblico original. Simulacro
detalhado expresso como se fosse um
projeto escrito, rico em significados.
É evidente que atrás desses significados está o homem com suas dúvidas e indagações diante do universo
Conceber um projeto como um conjunto de arquétipos e traduzí-los plasticamente em arquitetura foi o grande
desafio desse projeto.

PELT, Robert Jan van. Philo of Alexandria and the architecture of the cosmos
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XXXVIII
Sacralizar = re-ligar(lugar) = arche-tipo
Re-sacralizar = re-ler= arche-tectura
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U

m templo é um simulacro da
peregrinação espiritual,
onde se configuram elemen
tos simbólicos que reprodu
zem arquitetonicamente a
emoção do arquiteto original.
Um espaço de-sacrailizado (o
campus) pode se re-sacralizar, através
e sua re-leitura (re-legere) e re-ligação (re-ligare).
Reler o sítio do campus nos indicou como princípio a torre d’água existente e a paisagem.
A ligação entre esses dois marcos
ensejou uma geometria sacralizadora
direcionada para o Oriente, geometria
esta que estrutura o projeto. Cada gesto desse projeto ou percurso nos remete a um arquétipo com seu significado, que se estrutura com os demais,
desenhando um todo:

7 capela do Santíssimo = o Santus
Santorum
8 altar-ponte = Pontifícia Universidade de Campinas
9 missa campal = metáfora da Primeira Missa no Brasil; o encontro
entre culturas (o branco e o índio)
10 Via Crucis = as estações que
representam o designío de Cristo
em cada ser humano
11 paisagem, biosfera = Jardim do Éden
Sob um olhar acurado, seja de uma
maneira hermenêutica, seja de maneira
semiológica, cada elemento de uma obra
é a expressão de um desejo visível ou
invisível que passa a se constituir consciente ou inconscientemente num signo
passível de ser analisado e interpretado.

1 a torre-escada ascendente, escada
de Jacó = árvore da vida.,
2 espelho d’água =renovação e vida
(batismo)
3 acesso descendente e
deambulatório = Jonas e a baleia
4 rotunda = Santo Sepulcro
5 os seis blocos de pedra que
sustentam o cilindro =
“Petrus tu es petra”
6 as três naves ascendentes circulares = as Arcas da Aliança

ARRISCAR 111

XXXIX

Teatro:
a magia do risco

AUTORES: IZAAK VAIDERGORN E JOAQUIM CAETANO

“Com seu traço futuro
Oscar nos ensina
Que o sonho é popular”, Lições de Arquitetura, Ferreira Gullar80
80
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GULLAR, Ferreira – Toda poesia, 2ª edição, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1981.

A

o participar do concurso
para o Teatro-Laboratório
da Unicamp ampliamos
nossa dimensão conceitual
e reflexão sobre o abrigo, as
relações entre a teoria (theorein) e teatro, seu caráter mágico e simbólico em
nossa cultura
Entendemos que um teatro-laboratório não se limita a uma solução de
natureza funcional ou uma resposta
construtiva a um programa de atividades pedagógicas. Ao contrário, deve
ser uma configuração que por si só seja
a expressão do que se entende por um
processo educacional de criação inserido no contexto da história e da cultura da cidade e do país.
Essa configuração não deve ter um
caráter estático, uma forma definitiva,
mas uma estrutura dinâmica capaz de
possibilitar experiências e desdobramentos do ato de se representar e de
se expressar.
A arquitetura, como arte da organização do tempo-espaço, se encontra na contemporaneidade, com todas
as formas de expressão artística (
música, dança, multimídia ou
internet). Pensá-la significa conceber
um espaço numa escala na qual a cidade é cenário expressando as contradições do território, espelhando e determinando o comportamento dos
atores que somos todos nós.

Não basta considerar a edificação
isolada, mas todo o entorno, o contexto, em que se insere, sua paisagem
visível, sua hipertextualidade; universos virtuais que refletem a atmosfera
e a dinâmica do campus (pessoas e
não só as edificações e abstrações
programáticas): a comunidade, com
seus sonhos e desejos.
Mais que um projeto, um
metaprojeto, um projeto potencial, um
metaprograma, que configure o espaço de muitos textos ainda não escritos: metalinguagens, cenários a construir, metacenários, espaços potenciais
de outros cenários que possam ser
vivenciados corporalmente.
Adaptando uma expressão de
Pierre Weil, assim como o corpo fala ,
as edificações falam, o campus fala, o
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saber fala, a cidade fala e todos estão à
procura desse espaço- tempo de expressão livre, no qual não somos meros espectadores, mas autores desta
obra em permanente construção. Dessa perene alquimia.
Historicamente, o teatro como instituição nasce dos encontros, na religação, nos rituais, nas cerimônias,
na magia, na feira, na quermesse, na
praça, na rua. Não é ao acaso que o
teatro contemporâneo e, principalmente no Brasil, se confunde com a
alegoria, com as grandes manifestações como as procissões, os desfiles
de Escolas de Samba, os megaeventos como a Semana Santa em
Nova Jerusalém, quando não se sabe
onde começa ou termina o êxtase da
interatividade entre ator e público,
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reproduzindo o texto com profunda
sensação do sagrado.
O teatro como ritual se volta para a
cidade e pela interação texto-corpo-interpretação imprime novos significados aos espaços da cidade, recriando
novas arquiteturas, revitalizando-os,
dando-lhes uma nova alma, um suspiro de arte e desejo de vida.
Em nenhuma parte do mundo, a
passarela do samba se tornou a expressão mais popular do teatro de rua, da
procissão tradicional. Sua tipologia
arquitetônica, particularmente a de
Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro),
constitui exemplo do uso correto dos
espaços internos e externos, como a
PRAÇA DA APOTEOSE, culminação
mágica da celebração .
Ao fazer a leitura do contexto, não
se pode esquecer a origem e o significado do risco original da Unicamp.
Uma estrutura radial tendo como
centro o ciclo básico, cujo coração é
um pátio rebaixado onde a transição
entre o dentro e o fora se dá por diversos percursos com características
diferentes. A relação entre esta
edificação e as outras é centrípeta
como se as expulsasse, assim como
seus usuários, isolando o campus da
vizinhança e da cidade.
Não existiu pretexto melhor do
que esse concurso para repensarmos
o espaço do campus e a sua carência

de dramaticidade (entendida como
exercício de contemplação), carência
comum na maioria das universidades,
que deveriam se caracterizar pela indagação, prospecção e risco (entendido como constante ousadia).
Nossa intenção foi demonstrar a
possibilidade de desenvolvermos um
pensamento centrífugo através de
uma espiral ascendente, cuja função
fosse a de cooptar magneticamente os
diversos astros do planeta universitário, como se fosse um farol dando –
lhe luz e vida
Um raciocínio cinético no sentido
de que todo o projeto foi pensado
como um roteiro cinematográfica
como um story-board, cujos personagens, comuns ou heróicos, passam
por acessos (escadas, rampas, pontes,
passarelas) percursos, circulações ascendentes, detalhes visuais, mandalas
e labirintos espaciais, configurando
cenários potenciais até o encontro
apoteótico (o prisma) que constitui o
clímax conceitual do projeto.
O prisma deconstruído, a partir de
um cubo perfeito que pousa suavemente como um dólmen, um
megalítico sobre os dois blocos e intencionalmente procurando relacionar símbolos aparentemente dispares
como uma cabana, um observatório
astronômico, um fractal dialogando
com o espectador, com seus mais pro-

fundos sentimentos arquétipicos. Se
tudo FALA, podemos ouví-los e
respondê-los como o fizeram nossos
antepassados .
Solucionando as questões técnicas
contidas no programa, optamos por
criar dois grandes blocos lineares rebaixados para abrigar todas as atividades funcionais da escola-laboratório (salas, banheiros, centro acadêmico, restaurantes etc.), desenhando
através de uma perspectiva forçada
uma grande RUA-CENÁRIO onde
também seria possível o exercício experimental no sentido vertical e horizontal (o que é impossível em espaços menores).
A cobertura dos blocos constitui A
PRAÇA de onde emerge o nosso marco simbólico: o PRISMA. Esse espaço
emergindo livre seria apropriado, em
função de suas dimensões, para a descoberta interpessoal e a invenção de
grupos e espaços novos. Espaço livre
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como espaço positivo e não resíduo ou
sobra de volumes. Espaço como mensagem tratado semioticamente através
de um repertório de elementos simbólicos e indiciais. Tensão / repouso.
Acessível / reservado. Privado / comunitário. Exterior / interior. Visível
/ oculto. Próximo/distante. Íntimo/
relacional. Cheio/ vazio. Real/virtual. Movimento/estaticidade. Elevado/
rebaixado. Simétrico/assimétrico/
contrapontual. Circulação/percurso.
Espaço de uso/espaço de transição etc.
O projeto procurou atender às
exigências do teatro clássico e a todos os requisitos técnicos, como o
palco italiano e os palcos de múltiplo uso, que pudessem invadir a
platéia em megaeventos.Também foi
repensado como um cenário potencial com um grande fosso em seu
procênio que poderia ser usado
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como espaço alternativo para atividades teatrais ou circenses.
O foyer liga-se ao exterior por uma
ampla rampa escultórica e interiormente com suas partes inferiores por
outra rampa que poderiam ser utilizadas também para eventos cênicos e
corporais, homenageando os grandes
cenógrafos como Vitor Garcia que tão
sabiamente entenderam a relação entre arquitetura e teatro
Conclui-se que a idéia essencial
do teatro entendido na sua raiz arcaica grega como exercício de contemplação funde-se com o conceito
moderno de promenade architecturale,
da transcriação, transduzindo-a
como um cenário infinito de espaços, escadas, rampas e efeitos que
observam as partes e o conjunto num
espetáculo caleidoscópico de imagens e corpos.
Ainda que não saibamos exatamente o que será um Teatro - Laboratório do futuro podemos afirmar
que o artista e o cientista, com sua
sensibilidade e conhecimento, podem contribuir para a criação de espaços da contemplação ou prismas
dessa utopia experimental de que
nos fala Henry Lefevre, onde há a
exploração do possível humano com
o auxilio da imagem e do imaginário
acompanhada de uma crítica
incessante...E de risco.
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XXXX

“O que chamamos começo
é freqüentemente o fim. E chegar
a um fim é chegar a um início.
É do fim que começamos”, T. S. Eliot81

O risco da imortalidade
Oh, Deus!
Possa eu
estar vivo
quando
morrer!,82D. W.
Winicott
81
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Citação in Táticas e Técnicas Psicanalíticas, Artes Médicas, de Peter L. Giovacchini, Porto Alegre, 1995
82
idem

“Meus amigos, creiam, eu estou
dormindo... ”, epitáfio do Chevalier de

Boufflers em sua tumba no cemitério
de Père-Lachaise, França83.
O espaço funcional da cidade industrial que enriqueceu a literatura mórbida é denunciado fortemente pelos
poetas e filósofos que ressuscitaram a
idéia do estoicismo antigo, a idéia da
morte-sono. Na Mitologia grega,
Hypnos, deus do sono, é o irmão gêmeo de Thanatos, deus da morte.
Ambos são filhos da noite. A palavra
cemitério vem do grego koimêtêrion (lugar onde se dorme). Homero e Virgílio
designaram a morte como um “profundo repouso”. Já Lutero dizia que a
morte é um repouso profundo “forte
e doce” e a tumba o “leito de repou83
84

so”. O poeta pensa na morte como
uma viagem de retorno: um risco pela
imortalidade
Mal nascemos, começamos a morrer,
já anunciava Platão. O instinto de morte
– conforme comenta o teólogo Norman
Brown, no livro “Vida Contra Morte”84,
é o núcleo da neurose humana. “Começa com a incapacidade do recém-nascido
humano de aceitar a separação de sua
mãe, aquela separação que confere vida
individual a todos os organismos vivos
e, ao mesmo tempo, conduz à morte. O
homem arcaíco vence a morte ao viver a
vida de seus antepassados.
Para Brown , “a imortalidade – o desejo de ser pai de si mesmo – é conseguida
pela assimilação, no fundo, das almas
ancestrais, de onde provém cada geração...” O homem civilizado, por sua vez,
tenta afirmar sua individualidade e existência , através da acumulação (dinheiro,
posse, saber, conquistas) e da história, construindo cidades, edifícios, monumentos,
em busca de uma permanência, que acaba se transformando em memória...
Seguindo Herman Hesse, diria que
me sentiria feliz e gratificado, se cada
um de vocês pudesse perceber toda esta
saga ou relato de indagações, dúvidas
e buscas, que certamente não conduzem à destruição e à morte. Ao contrário, é um gesto ou desejo (designium)
de ressurreição. Com Drummond de
Andrade, podemos dizer:

(I)mortal. Um risco final?

U

m personagem imortal semelhante ao do teatro mágico de Herman Hesse em
“O lobo da estepe” nos ensina a interpretar o significado de abrigo em suas diversas dimensões. Entre as quais, a do fim: da morte.
Os homens da Renascença viam os
corpos humanos como uma arquitetura; enquanto a civilização industrial
nos compara a uma máquina que se
usa e na qual se repõem as peças deterioradas até que estejam completamente sem função.
Qual seria, então, o descanso ideal
dos filósofos e poetas?

RAGON, Michel – L’espace de la mort: essai sur l’’achitecture, la décoration e et l’urbanisme funéraires, AlbinMichel. 1981.
BROWN, Norman O.– Vida contra morte, Editora Vozes, Petrópolis, RJ, 1972, Cap. III, p. 97-109
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não queremos ser modernos,
queremos ser eternos...85

“o homem está no céu, assim como o céu está nos homens...”
Eis a lição de Bachelard, no livro “A poética do espaço”.

Quem entende só de arquitetura, não entende nada de
arquitetura...Quanto mais tent(AR)mos definir a arquitetura, mais
nos aproximaremos da filosofia....

“já que continuamos a sonhar, isso significa que a criação ainda
não terminou...”, Roger Bastide86.
*
O desafio do (AR)risc(ar )
portanto continua aberto...
Afinal, como lembra Clarice
Lispector87, relendo Bernanos,
“a salvação é pelo risco, sem o
qual a vida não vale a pena”.

85
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ANDRADE, Carlos Drummond de. Drummond Além da Imagem, São Paulo, revista Veja, p.86-93, 2 de nov. 1977.
86
BASTIDE, Roger – Le Revê, la transe et la folie, Flamamarion, Paris, 1972, p. 46.
87
LISPECTOR, Clarice – A Descoberta do Mundo, Editora Nova Fronteira, 2 a edição, Rio de Janeiro, 1984, p. 237.
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O FIM e o significado – memorial aos mortos no deserto de Neguev, Israel

?

Risco
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