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introdução
O presente trabalho final de graduação busca compreender
quais as relações que o projeto arquitetônico deve ter com seu
entorno imediato de maneira que o usuário possa desfrutar
da experiência legítima de ocupar determinado espaço. Para
exercitar os conceitos de paisagem, lugar e experiência, foi
escolhido o sertão nordestino como objeto de estudo, buscandose compreender quais os aspectos que envolvem a experiência de
estar em tal paisagem e, em projeto, propor arquitetura que auxilie
no conhecimento empírico do espaço.
O interesse pelo tema surgiu pela vontade de compreender
arquiteturas icônicas que sugerem uma lucidez do usuário quanto
ao lugar em que habita e sugerir proposta de intenção similar
em uma área de intervenção localizada em uma região pouco
conhecida pela população residente nas metrópoles dos litorais
brasileiros, sendo, portanto, relevante por colocar em evidência as
qualidades e problemáticas que envolvem o ambiente sertanejo.
Para tanto, a pesquisa investiga os conceitos de paisagem
de acordo com alguns autores, e a diferença com outros conceitos,
como espaço e lugar. Então, é abordada a relação entre o homem
e a paisagem e, posteriormente, entre arquitetura e paisagem.
7

Quando se investiga a discussão do papel da paisagem no Brasil,
se faz um panorama geral do modernismo brasileiro, que foi o
primeiro movimento a ver os elementos naturais como fonte da
identidade do povo e protagonista na formação da cultura. Nesse
momento, a paisagem não foi somente discutida, como estudada
e inserida na produção artística e arquitetônica, que a utilizava
como expressão da dita brasilidade.
Em seguida são discutidas as especificidades da paisagem
sertaneja e da área de invervenção escolhida. Nesse contexto
foi frisado algumas produções modernistas que trataram
especificamente do sertão, principalmente na literatura e cinema.
Para ilustrar as relações entre arquitetura e paisagem, são
analisados estudos de caso escolhidos por duas diferentes razões:
os dois primeiros apresentam soluções para se construir em local
de clima similar ao semiárido; e os dois últimos são projetos
que, de diferentes maneiras, propoem dialéticas com um entorno
natural.
Por fim, apresenta-se a proposta de projeto realizada na
área de invervenção estudada, que busca reunir as estratégias
arquitetônicas estudadas tanto na teoria, quanto nas práticas dos
estudos de caso, de maneira a trazer um projeto coerente com as
demandas da região, com conforto térmico e que possa auxiliar no
conhecimento empírico da paisagem semiárida nordestina.

arquitetura e a paisagem
definições: paisagem,
espaço e lugar

1. MELO, A. F. de. O Lugar-Sertão:
grafias e rasuras. Dissertação de
mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2006.

A arquitetura sempre está inserida em uma paisagem, e
deve ser entendida, também, como interventora ou criadora de
novas paisagens. A construção pode estar inserida em um lugar ou
pode criar novos lugares através da inserção de significância em
determinado espaço. Desta maneira, é importante para o presente
estudo investigar os significados que os conceitos de paisagem,
lugar e espaço assumiram ao longo do tempo para, então,
relacioná-los com a arquitetura.
Em sua dissertação de mestrado O Lugar-Sertão, a
geógrafa Adriana Ferreira de Melo1 explica que a geografia
surgiu no século XIX como o estudo das paisagens. Atrelado ao
pensamento determinista-positivista, o entendimento da paisagem
era relacionado aos relatos de viagens da época. Porém, tal
conceito foi variando conforme a história do homem, chegando,
na contemporaneidade, a abranger significados subjetivos e
simbólicos, tal como é visto nos estudos de Milton Santos.
Segundo o autor:
“Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão
alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o
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domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é
formada apenas de volumes, mas também de cores,
movimentos, odores, sons etc.”2.
Assim, pode-se compreender que a paisagem é resultado de
uma percepção, visto que é formada pelo domínio do que é visível.
E o visível não se reduz apenas à visão, mas ao tato, audição,
olfato, paladar e até mesmo ao estado do observador, seus valores
culturais, modos de vida. É um conjunto dinâmico construído
a partir do olhar do observador sobre um ponto qualquer do
espaço em determinado momento. Em sua obra Topofilia, Yi-Fu
Tuan3 aborda desde os órgãos sensoriais humanos até a influência
das culturas e do próprio meio físico para defender que, apesar
possuírem de anatomias semelhantes, as pessoas compreendem a
paisagem de diferentes maneiras de acordo com a cultura na qual
estão inseridas ou dos próprios elementos presentes no ambiente
em que habitam.
É importante, no entanto, diferenciar a paisagem do
conceito de configuração territorial, que é mais abrangente e não
se refere apenas a um ponto de vista. A paisagem é uma porção da
configuração territorial compreendida pelo observador.
A paisagem é definida por um conjunto de formas
resultantes das relações entre homem e natureza, enquanto o
espaço é configurado por essas tais formas somadas à vida que as
anima4.
Enquanto a paisagem é um conjunto transtemporal que
junta objetos passados e presentes, o espaço é sempre referente ao
presente e à intrusão da sociedade em tais objetos. A paisagem é
um sistema material imutável, e o espaço é um sistema de valores
em constante transformação. Milton Santos explica que não se
pode pensar em dialética entre homem e paisagem, mas apenas
entre homem e espaço.
10

2. SANTOS, M. Metamorfoses do
espaço habitado. São Paulo: Hucitec,
1998. p. 61.

5. SANTOS, M. op. cit. p. 109.

3. TUAN, Y. Topofilia: um estudo da
percepção, atitudes e valores do meio
ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980.

4. SANTOS, M. A natureza do espaço:
técnica e tempo, razão e emoção. 7ª
reimpressão. 4ª edição. São Paulo: EDUSP,
2012. p. 103

6. SANTOS, M. op. cit. p. 63.

“Uma casa vazia ou um terreno baldio, um lago,
uma floresta, uma montanha não participam
do processo dialético senão porque lhes são
atribuídos determinados valores, isto é, quando
são transformados em espaço. O simples fato de
existirem como formas, isto é, como paisagem, não
basta. A forma já utilizada é coisa diferente, pois seu
conteúdo é social. Ela se torna espaço, porque forma
conteúdo”5.
Segundo o mesmo autor, o espaço geográfico é composto
por sistemas de objetos e sistemas de ações6. No início da história
da humanidade, a natureza era composta apenas por objetos
naturais, que aos poucos foram sendo substituídos por objetos
fabricados pelo homem, o que torna o espaço cada vez mais
artificial. Tais objetos interagem com as ações, de maneira que
condicionam a forma como se dão as ações e, ao mesmo tempo,
somente são produzidos por meio de ações.
É importante diferenciar os objetos das coisas, de maneira
que as coisas seriam fruto da natureza e os objetos seriam produto
de trabalho. De acordo com Milton Santos, hoje tudo tende a ser
objeto, já que as próprias coisas, quando utilizadas pelos homens,
passam a ser objetos.
Já o lugar é um espaço dotado de significação, onde os
homens reconhecem sua história, universo de relações, vivências,
lembranças. São espaços que foram afetivamente compartilhados
em determinado tempo e que geram a sensação de pertencimento
e identidade. Não são necessariamente urbanos, pois qualquer
espaço revestido de memória para um indivíduo pode assumir a
condição de lugar, podendo ser uma casa no campo para veraneio,
um rio onde jovens se banham, um ponto de encontro à beira da
estrada, entre outros.
11

9. NORBERG-SCHULZ, C. O fenômeno do
lugar. 1976. In: NESBITT, K. (org.) Uma
nova agenda para a arquitetura:
antologia teórica (1965-1995). 1ª edição.
São Paulo: Cosac Naify, 2006. pp.
444-461.

relações: humano e
espaço

Yi-Fu Tuan afirma que a consciência do passado é
elemento importante na afeição pelo lugar7. Dois exemplos dessa
relação seriam o senso de patriotismo advindos de batalhas
históricas vividas naquele solo, e o senso de origem de alguém
que passou a infância em determinado local e conhece bem os
elementos físicos daquele espaço.
Visto que os lugares são paisagens afetadas pelas formas,
funções e fluxos, é passível de transformação através de sua
própria dinâmica. No entanto, a transformação do lugar não deve
ser confundida com sua supressão, pois supressão das paisagens
e dos lugares implicaria a supressão da história e, portanto, a
supressão da humanidade8.
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7. TUAN, Y. op. cit. p.114
Figura 1. A beira de um rio se torna
um lugar quando passa a ser ponto de
encontro e fonte de recursos, ganhando
significado e memória. Na foto,
pescador em Tefé, Amazonas. Fotografia:
Araquém Alcântara. Fonte: Revista Prosa
Verso e Arte.

Christian Norberg-Schulz9 discorre sobre o lugar enquanto
ambiente de fenômenos e um fenômeno em si através dos estudos
da fenomenologia. Quando o autor delibera acerca da natureza,
afirma que sua totalidade e amplitude formaria um “lugar” com
identidade peculiar de acordo com as circunstâncias de cada
local, o que compreende o conceito de paisagem. Assim, seu
entendimento se opõe ao que os geógrafos Adriana Melo e Milton
Santos apresentam, visto que, nesse caso, a existência do lugar não
é limitada apenas à presença humana.
Norberg-Schulz define a relação entre o humano e o lugar
como “habitar”, ação essa que demanda uma relação amistosa
entre o usuário e seu ambiente. O autor exemplifica que os
nórdicos devem se relacionar bem com o nevoeiro assim como
os árabes devem “ser amigos” do deserto e do calor. No entanto,
Schulz pontua que isso não significa que o assentamento humano
não deva proteger o humano das forças da natureza, mas sim que o
faça sem perder o significado.
O mesmo autor pontua três formas através das quais o
homem se relaciona com a natureza. A primeira seria através
do mimetismo, de modo que em locais onde a natureza insinua
uma delimitação, se constrói uma área fechada, e onde indica
uma direção, se constrói um caminho. Em segundo lugar está
a simbolização do modo de entender a natureza, de maneira a
traduzir para as propriedades da construção o caráter identificado
naquela paisagem. Por fim, a reunião de significados que transpõe
sentidos para um lugar. Tais formas são parte do processo de
habitar um determinado lugar. De acordo com o mesmo autor, os
lugares criados pelo homem se caracterizam como assentamentos
e são sempre “interiores” que se conectam com o exterior através
de aberturas.

8. MELO, A. F. de. op cit. p.69.
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“O propósito existencial do construir (arquitetura)
é fazer um sítio tornar-se um lugar, isto é, revelar os
significados presentes de modo latente no ambiente
dado”10.

Figura 2. Em alguns roteiros turísticos,

10. NORBERG-SCHULZ, C. op. cit. p. 454.

Complementando esse entendimento, Schulz explica
que o genius loci é um conceito de origem na Roma Antiga que
remete à essência do lugar ou, como diria Louis Kahn, o que “ele
quer ser”. Ao longo da história, a relação humana com o genius
de determinado lugar vem sendo estudada, e o autor afirma
que, apesar de se esperar que a tecnologia poderia diminuir essa
relação, na realidade o turismo moderno se baseia no interesse
pela experiência de diferentes lugares.
Yi-Fu Tuan relaciona o turismo à apreciação estética da
paisagem, que, segundo o autor, é efêmera, ainda que seja intensa,
a não ser que haja outra razão que prenda os olhos ao cenário,
como por exemplo a lembrança de fatos históricos vivenciados ali
pelo observador. Nesse contexto, o autor apresenta uma crítica aos
circuitos turísticos, que, segundo ele, geram contatos superficiais
com a natureza.
“O turismo tem uma utilidade social e beneficia a
economia, porém não une o homem à natureza. A
apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura
quando está mesclada com lembranças de incidentes
humanos. Também perdura além do efêmero, quando
se combinam o prazer estético com a curiosidade
científica”11.
Norberg-Schulz explica que, dada a identidade da pessoa
em função do lugar, é importante que a estrutura espacial seja
constituída de objetos que permitam a identificação, visto que esta
é a base do sentimento de pertencer12.
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registrar a presença da pessoa no
local é mais importante que vivenciar a
experiência de estar lá. Na foto, pessoas
dando as costas para as Cataratas do
Iguaçu enquanto fazem fotografias.
Fotografia: autoria desconhecida. Fonte:
Portal da Cidade de Foz do Iguaçu.

13. LYNCH, K. A imagem da cidade. 3ª
tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

14. LYNCH, K. op. cit. p.5.

11. TUAN, Y. op. cit. p. 110

15. TUAN, Y. op. cit.
12. NORBERG-SCHULZ, C. loc.cit.

Tal visão se relaciona com o que Kevin Lynch13 denomina
como a legibilidade dos espaços. Tal aspecto seria essencial no
processo de significação do lugar, visto que se refere à percepção
do ambiente através dos sentidos para então orientar-se no
espaço. O processo de orientação é composto pela imagem que
o observador tem sobre o mundo físico exterior somando-se sua
percepção imediata às suas lembranças de experiências passadas.
Kevin Lynch14 defende que um cenário físico claro e legível
desempenha também um papel social, visto que fornece matériaprima para os símbolos e memórias coletivas do grupo. Além
disso, oferece sentimento de segurança emocional, por auxiliar por
exemplo na identificação de uma terra natal, e também reforça a
potencialidade da intensidade da experiência humana, visto que
as mesmas ações executadas em ambientes de diferentes clarezas
podem assumir significados díspares.
Complementando tal conceito, Yi-Fu Tuan15 afirma que os
elementos do meio físico da paisagem influenciam diretamente no
modo de vida e visões de seus habitantes.
15

“O meio ambiente natural e a visão de mundo estão
estreitamente ligadas: a visão de mundo, se não é
derivada de uma cultura estranha, necessariamente
é construída dos elementos conspícuos do ambiente
social e físico de um povo. [...] Como meio de vida,
a visão de mundo reflete os ritmos e as limitações do
meio ambiente natural”16.
O autor exemplifica tal afirmação dando exemplo de
povos que vivem em florestas equatoriais. Como a mata é densa,
fechada, não há horizonte, divisão entre céu e terra, portanto não
há o entendimento da perspectiva e a paisagem carece de marcos
visuais. Assim, os habitantes de tais ambientes comumente
se atentam aos ruídos mais do que à visão para realizar suas
atividades diárias. Tal percepção é diferente de um povo que
habita um local semiárido, composto por amplas vistas e
proeminentes marcos visuais, além do contraste do azul do céu,
o marrom avermelhado da terra, o verde da vegetação dispersa.
Nesse caso, as percepções se voltam para a localização e direção,
baseada em pontos cardeais marcados por casas construídas pelos
habitantes.
Tal percepção seria intensificada pelo o que Kevin Lynch
denomina como imaginabilidade. Esta seria a probabilidade que
um objeto físico possui de evocar uma imagem forte em qualquer
observador dado, no sentido de facilitar a criação de uma imagem
mental clara e estruturada, auxiliando na orientação no espaço.
Seria a legibilidade em um sentido mais profundo, visto que
se refere não apenas à visão, mas à nitidez e intensidade ao ser
percebido pelos sentidos17.
Com relação às interações entre sociedade e espaço,
Milton Santos explica que se observa na história a substituição
uma relação mais direta com a natureza por uma interação cada
16

16. TUAN, Y. op. cit. p.91.

Figura 3. Os índios Zo’é vivem
isoladamente no norte do Pará e são
um dos poucos povos que mantêm
integralmente suas tradições sem a
influência da cultura ocidental. Suas
atividades diárias são moldadas pela
cultura, passada de geração em
geração, e pelo meio em que vivem,
a Floresta Amazônica. Na imagem,
integrante da tribo Zo’é caçando.
Fotografia: Araquém Alcântara. Fonte:
Medium.com.

17. LYNCH, K. op. cit. p.11.

18. SANTOS, M. op. cit. p. 234.

vez mais instrumentalizada18. O autor divide a história do meio
geográfico em três etapas: meio natural, meio técnico e meio
técnico-científico-informacional.
Quando tudo era meio natural, o homem escolhia as partes
da natureza que eram essenciais ao exercício da vida, utilizando-as
17

sem grandes transformações. As técnicas e o trabalho casavam
com o meio natural e se relacionavam sem mediação. De acordo
com o autor, quaisquer transformações impostas às coisas naturais
já configuram técnica, como a domesticação de plantas e animais.
A diferença desta técnica com as etapas posteriores é sua falta
de autonomia, visto que sua simbiose com a natureza era total.
Nessa etapa a relação entre homem e meio era respeitosa, visto
que buscava preservação e continuidade do meio de vida, através
de técnicas como a rotação de terras e agricultura itinerante, que
tendem a conservar a natureza para que ela possa ser novamente
utilizada.
Já na etapa de meio técnico, os objetos que constituem
o meio são culturais e técnicos ao mesmo tempo, e o espaço
passam também a ser composto pelo material artificial e não mais
somente do natural. A razão do comércio preside as instalações
dos sistemas técnicos, e não mais a razão da natureza. Ou seja,
sua presença é cada vez mais indiferente às pré-existências. Os
impactos ambientais já passam a ser notados em grandes cidades
europeias. Porém, tal efeito era limitado a certos países e regiões e
seus efeitos ainda não eram generalizados.
O advento da máquina propõe uma nova relação do
homem com a natureza, visto que as tecnologias passaram
a representar não mais uma imitação da natureza, mas um
complemento e, posteriormente, um substituto da força mecânica
dos seres vivos.
O terceiro período, considerado após a Segunda Guerra
Mundial, se distingue dos outros pela interação íntima entre
ciência e técnica, que ocorre sob o amparo do mercado, o qual se
torna global. A ciência, a tecnologia e o mercado global devem
ser encaradas em conjunto e apresentam uma nova abordagem
à questão ecológica, visto que as mudanças na natureza se
subordinam à essa lógica. Nessa etapa, a ciência e a informação
18

estão na base da produção e tendem a reger o funcionamento do
espaço.
No meio técnico-científico-informacional, os objetos
artificiais estão presentes não somente em grandes cidades, mas
também no ambiente rural, através de fertilizantes, colorantes e
agrotóxicos, por exemplo.

19. SANTOS, M. op. cit. p. 239.

“Podemos então falar de uma cientificização e de
uma tecnicização da paisagem. [...] a informação não
apenas está presente nas coisas, nos objetos técnicos
que formam o espaço, com ela é necessária à ação
realizada sobre essas coisas”19.
É importante notar que, dada a instrumentalização das
relações com o espaço, existe uma tendência a se valorizar as
paisagens menos modificadas pelo homem. Sobre isso, Yi-Fu Tuan
afirma:

20. TUAN, Y. op. cit. p.118.

21. TUAN, Y. op. cit. p.131.

“Quando uma sociedade alcança um certo nível
de desenvolvimento e complexidade, as pessoas
começam a observar e apreciar a relativa simplicidade
da natureza. [...] Esta apreciação romântica da
natureza é privilégio e riqueza da cidade. Nos tempos
arcaicos o prazer do homem pela natureza era mais
forte e direto”20.
De acordo com os estudos do autor, existem na literatura
elogios à privacidade rural, ao isolamento que estimula estudo e
contemplação, e até mesmo um entendimento de que, enquanto
as cidades abrigam corrupção, o campo possui virtudes e alegrias
genuínas. “Na atualidade uma cabana na clareira da floresta
continua atraindo o homem moderno, que sonha com um retiro”21.

19

relações: arquitetura e
espaço

Figura 4. Museu Histórico ChikatsuAsuka, na cidade de Osaka, Japão.
Projeto de Tadao Ando. Fotografia: autoria
desconhecida. Fonte: WikiArquitectura.

22. ANDO, T. Por novos horizontes na
arquitetura. Nova York: Museum of Modern
Art, 1991. In: NESBITT, K. (org.) Uma
nova agenda para a arquitetura:
antologia teórica (1965-1995). 1ª edição.
São Paulo: Cosac Naify, 2006.
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Desde os primórdios da humanidade, a relação do homem
com a natureza é dualista: ora a natureza é ameaça, ora é recurso.
Os seres humanos sempre buscaram elementos de seu entorno que
pudessem complementar as capacidades do próprio corpo. Assim,
a arquitetura surgiu com a função de defender o homem da própria
natureza, ainda que tal arquitetura tenha sido concebida com
elementos da mesma.
A arquitetura sempre está em um lugar, e, ao mesmo
tempo, cria outros lugares. Essa relação entre o criado e o
existente pode se dar de diferentes maneiras, pois há edifícios
que propositalmente contrastam seu entorno e outros que buscam
respeitar o genius loci, alguns provêm experiências independentes
do exterior e outros buscam trazer elementos do entorno para os
ambientes internos.
Nota-se desde o início do século XX que as discussões
estão mais direcionadas em defender que a arquitetura deve
respeitar e se adequar ao seu entorno, e não o inverso, colocando
o lugar como fator importante de influência nas relações humanas
que podem ocorrer ali.
Tadao Ando22, em seu contexto pós-moderno de crítica
ao funcionalismo, defende que a arquitetura deve contemplar a
complexidade e riqueza do mundo. O autor descreve que, em seu
exercício projetual, busca propor arquiteturas que não desfigurem
a paisagem local, a exemplo do Museu Histórico Chikatsu-Asuka
(Figura 4), onde as exposições acolhem a paisagem ao seu redor.
Tadao Ando afirma que um projetista sério deve questionar
sempre a proposta projetual que lhe é apresentada afim de se
descobrir qual a lógica intrínseca àquele projeto. Já com relação
à natureza, o arquiteto afirma que busca instilar a presença
da natureza através da presença de elemento naturais como
água, vento, luz e céu, que trazem um contato com a realidade
circundante.
21

“A tradição japonesa abraça uma sensibilidade para
com a natureza e não se empenha em controlá-la, mas
antes busca uma associação íntima com a natureza a
fim de unir-se com ela”23.

23. ANDO, T. op. cit. p.496.

O autor enfatiza que, em termos de projeto arquitetônico, a
fronteira física entre a residência e a natureza circundante deve ser
mais sutil, sem uma demarcação clara entre interior e exterior.
Tadao Ando defende que é papel do arquiteto se
responsabilizar pela pesquisa de todas as características formais
de determinado sítio, além de tradições culturais, aspectos
bioclimáticos e de meio físico natural, para então ser capaz de
fazer um projeto que seja o mais adequado possível a todas essas
condições.
“A presença da arquitetura – a despeito de seu caráter
autossuficiente – cria inevitavelmente uma nova
paisagem. Isso implica a necessidade de descobrir a
arquitetura que o próprio sítio está pedindo”24.
Relacionada a essa visão oriental de importância da
natureza, o livro Design with Nature, de Ian McHarg, considerado
um marco do movimento ecológico, defende a avaliação dos
fenômenos naturais presentes em determinado local para, então,
descobrir-se qual abordagem seria a mais adequada.
O autor aborda a relação entre homem e natureza, dizendo
que “nós precisamos da natureza tanto na cidade quanto no
interior”25. Ele ainda afirma que, a questão não é prover um fundo
decorativo para as atividades humanas, mas a necessidade de ver a
natureza como uma fonte de vida.
Yi-Fu Tuan26 afirma que a população cada vez mais
crescente de meios urbanos possui contato físico indireto e
limitado a ocasiões especiais, gerando envolvimento com a
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natureza mais recreacional do que vocacional. De acordo com o
autor, o que falta aos habitantes das cidades é um envolvimento
suave, inconsciente com o mundo físico, do qual as crianças ainda
desfrutam e que era mais presente no passado, quando o ritmo de
vida era mais lento.

27. TUAN, Y. op. cit. p.111.

“A natureza produz sensações deleitáveis à criança,
que tem mente aberta, indiferença por si mesma
e falta de preocupação pelas regras de beleza
definidas. O adulto deve aprender a ser complacente
e descuidado como uma criança, se quiser desfrutar
polimorficamente da natureza”27.

24. ANDO, T. op. cit. p.497.

25. McHARG, I. Design with nature.
New York: Doubleday & Company, 1971.
p.5.
26. TUAN, Y. op. cit.

Figura 5. Crianças e adultos ocupando
o espelho d’agua do Museu da Criança,
na cidade de Himeji, Japão. Projeto
de Tadao Ando. Fotografia: autoria
desconhecida. Fonte: WikiArquitectura.
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Frank Lloyd Wright também observou essa escassez de
contato com elementos naturais e, por conta disso, propõe um
reencontro com a natureza através da arquitetura orgânica. Tal
contato se justifica pela visão de que a natureza concilia o lugar, o
homem e o tempo, sendo, assim, a raiz de qualquer cultura.
De acordo com a tese de Luis Antônio Jorge28, Wright
entendia que cabia ao arquiteto desenhar a paisagem para revelar a
Natureza. O projeto deveria representar a natureza através de uma
abstração de suas qualidades. Na identificação das semelhanças
estavam os princípios da arquitetura da paisagem, e as ideias de
verdade, integridade e autenticidade fundamentavam o conceito
de orgânico.
“Aonde se encontrem, os edifícios orgânicos estarão
em seu lugar, solidamente baseados na natureza
humana da Natureza essencial. [...] Ideia a ideia, ideia
a forma, forma a função: edifícios desenhados para
liberar e expandir, não conter, nem confinar, os mais
ricos, mais profundos, elementos da Natureza”.29

28. JORGE, L. A. O Espaço Seco:
poéticas e imaginário da arquitetura
moderna na América. Tese de Doutorado.
FAUUSP: São Paulo, 1999.

29. WRIGHT, F. L. Testamento. Buenos
Aires: Compañia General Fabril Editora,
1961. p.84. In: JORGE, L. A. op. cit. p.61

Figura 6. O Museu Guggenheim de
Nova York é exemplo emblemático
da arquitetura orgânica de Frank
Lloyd Wright por trazer continuidade
espacial, em que cada elemento da
edificação é parte de um todo e não
um módulo separadamente projetado.
Fotografia: JimBab. Fonte: flickr.com/
people/48523798@N07/
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30. SERRA, R. Arquitectura y climas.
Coleção GG Básicos. 6ª tiragem.
Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

Já Rafael Serra, em seu livro Arquitectura y Climas, dá
prosseguimento à abordagem ecológica da produção arquitetônica,
com a particularidade de enfatizar as condições climáticas como
conhecimento essencial a ser buscado pelo arquiteto. Porém, além
do sentido térmico, o autor discorre sobre o clima também de
maneira abstrata, relacionando-o ao bem estar do usuário.
Rafael Serra30 explica que nos seres vivos existem
mecanismos que regulam as respostas internas à estímulos
externos, em um processo denominado “homeostase”. O autor
faz um paralelo e compara esse fenômeno com a relação entre
o interior e o exterior dos edifícios, onde a regulação se daria
por meios mecânicos e artificiais. Ele defende que tal regulação,
apesar do advento da máquina e da computação, não deve ser
automatizada a ponto de tornar o usuário inerte ao seu entorno
e limitar sua capacidade de escolha e atuação, priorizando uma
relação estreita entre a arquitetura e o homem que a habita.
Ainda sobre essa relação entre a arquitetura e seu entorno,
o mesmo autor exemplifica diferentes interpretações do mesmo
fenômeno. O Feng Shui, por exemplo, é uma técnica oriental que
visa equilibrar os fluxos energéticos do espaço construído com
os que estão estabelecidos naquele terreno. Ou seja, mesmo que
sejam teorias difíceis de comprovar cientificamente, ou medições
muito complexas para realizar, o autor defende que os fenômenos
presentes no local devem ser, ao menos, considerados no projeto
arquitetônico. O autor exemplifica como aspectos a serem
observados e incluídos:
“A opressão das montanhas, o dinamismo da água

31. SERRA, R. op. cit. p. 93.

corrente, as tensões dos campos eletromagnéticos
criados pela fiação elétrica de alta tensão, a pressão
psicológica das aglomerações urbanas, etc.”31.
Ou seja, não se limita a ações decorrentes dos meios
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naturais, mas também todos os fluxos e dinâmicas presentes de
origem humana.
Além do mais, Rafael Serra afirma que a harmonia do
edifício com seu entorno não se relaciona necessariamente com a
utilização de materiais e técnicas locais.
“Isso [a harmonia do edifício com seu entorno]
não implica em utilizar adaptações forçadas em
materiais ou formas construtivas locais, muitas
vezes remanescentes de formas sociais e técnicas
construtivas hoje inexistentes, mas algo mais
delicado, recuperar a atitude sensível a respeito do
lugar onde a arquitetura se situa, em lugar de concebêla como algo abstrato, que começa e acaba no papel
no qual se projeta e no que é reproduzido como
fotografia”32.

No Brasil, o lugar passou a ser protagonista das
discussões no âmbito artístico desde o início do século XX,
quando o modernismo voltou os olhares aos aspectos naturais e
culturais legítimos do país. Assim, para compreender o conceito
e importância da paisagem nesse contexto, deve-se antes
compreender o modernismo artístico brasileiro.
Desconfiados do romantismo de então, os artistas da
época passaram a adotar uma postura cética e contra todo
provincianismo. Para tanto, passaram a buscar a definição
de brasilidade para então embuti-la em suas obras, fazendo
a produção artística brasileira tomar rumos próprios
independentemente das tradições europeias. O conceito de
brasilidade, em muitas das obras, foi relacionada à paisagem
natural.
Lisbeth Rebollo Gonçalves define a produção artística
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33. GONÇALVES, R. L. Arte brasileira
no século XX. São Paulo: ABCA, 2007.
p. 24.

34. JORGE, L. A. op. cit. p. 69.
32. SERRA, R. loc. cit.

a paisagem brasileira

moderna brasileira como a busca de equilíbrio entre tradição e
ruptura, a busca das raízes culturais ao mesmo tempo em que se
tenta inovar a linguagem artística. Ao mesmo tempo em que há
uma referência à modernidade das vanguardas europeias, há uma
preocupação com o contexto local, e o olhar se volta para o lugar.33
Luis Antônio Jorge, em sua tese de doutorado, compara
essa postura do modernismo brasileiro com o discurso da
arquitetura orgânica de Frank Lloyd Wright. De acordo com
o autor, se Wright buscou evidenciar a conquista e posse de
um território através da identificação das qualidades naturais
do mesmo, o que ocorreu no Brasil foi a busca pela posse do
nosso passado paralelamente à construção de uma nova cultura
amparada pela busca de temática, questões e materialidade
brasileiras.34
Havia uma visão do presente simultâneo a uma observação
do passado. A posse do passado não era de viés conservador, mas
sim a releitura do passado sob novos valores e pontos de vista,
recusando a história bacharelesca que caracterizava a então jovem
República.

Figura 7. A exposição organizada pela
artista Anitta Malfatti, em 1917, é
considerada uma das primeiras mostras
modernistas do Brasil. Na imagem,
quadro Tropical, Anitta Malfatti, 1917,
óleo sobre tela. Fotografia: Rômulo
Fialdini. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural
de Arte e Cultura Brasileiras.

27

Visto que a tarefa autoimposta era a de reinterpretar a
própria história para emancipar-se culturalmente das tradições
europeias, não poderia ser executada por um olhar estrangeiro.
A questão que perseguiu todo o trabalho crítico artístico da
experiência modernista no país era a permanente indagação sobre
o que é representativo da nossa cultura, o que há de singular no
nosso comportamento e o que pode nos diferenciar dos outros
modernismos.
Dessa maneira, o desafio era apresentar distinção da
influência europeia instaurando um ponto de vista diferente que
pudesse expressar o que o europeu não podia. Para tanto, deveria
ser utilizada a escrita e o vocabulário de um povo que nasceu e
viveu no Brasil e com os recursos que lhe eram disponíveis.
“Reconhecer virtudes nas nossas características, sem
nos envergonharmos delas, emancipados de qualquer
complexo de inferioridade, subvertendo a condição
colonizada, era o cerne de um projeto redentor e
construtor de uma cultura própria, mas ao mesmo
tempo, contemporânea”. 35
Duas referências fundamentais dessa postura da
modernidade brasileira são as obras da Tarsila do Amaral e
manifestos escritos por Oswald de Andrade.
O quadro A Negra, de 1923 (figura 8), foi pintado por
Tarsila em Paris. Na obra observa-se uma deformação expressiva
agigantada da moça que toma quase toda a tela, se apresentando
contra um plano abstrato. De acordo com a análise de Lisbeth
Gonçalves, a imagem da Negra simboliza a terra. Seu seio
pendendo sobre o braço denota fertilidade que, relacionandose com a folha de bananeira ao fundo, traz uma idealização da
brasilidade.
No Manifesto Pau-Brasil, de 1924, Oswald de Andrade
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35. JORGE, L. A. op. cit. p.72.

Figura 8. A Negra, Tarsila do Amaral,
1923, óleo sobre tela. Fotografia: Rômulo
Fialdini. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural
de Arte e Cultura Brasileiras.
Figura 9. Abaporu, Tarsila do Amaral,
1928, óleo sobre tela. Fotografia: Rômulo
Fialdini. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural
de Arte e Cultura Brasileiras.

36. GONÇALVES, L. R. op. cit. p. 30.

defendia que nenhuma expressão artística seria válida se não fosse
original e puro em sua época. O Manifesto Antropófago, de 1928,
trazia a antropofagia como a lógica de onde advém a expressão
individual e coletiva, sendo o “conhecimento em comunicação
com o solo”.
A tela Abaporu (figura 9), uma das principais referências
do Manifesto Antropófago, reafirmava a consciência do lugar já
anunciada pelo quadro A Negra.
“A antropofagia, prática de canibalismo de algumas
comunidades indígenas, simboliza conceitualmente o
ato de deglutir informações para transformar, dominar
e fortalecer-se. Em alguns casos, na organização social
indígena, a consumação de carne humana respondia à
crença de que determinadas qualidades do indivíduo
comido eram assimiladas pelos que a ingeriam. A
antropofagia revestia-se de caráter ritual, importante
para nominação e a iniciação.” 36
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Para apropriar-se de todos os aspectos presentes na cultura
e paisagem brasileiras, era de suma importância conhecer melhor
os lugares presentes no interior do país. Para tanto, vários artistas
realizaram viagens que desbravaram cidades cujas paisagens
rurais contribuíram com referências para suas produções
seguintes. Segundo Abílio Guerra, tais artes contribuíram para
que os interiores do Brasil e suas culturas diversificadas fossem
conhecidas por parte da população.
“Quase nenhum resquício dessa aventura turísticocultural pelo Brasil é visível hoje em dia. Há algum
vigor exploratório no turismo ecológico e vinculado
aos esportes radicais, [...]. E a própria paisagem
não ultrapassa a condição de suporte para a fruição
subjetiva dos turistas”.37
É interessante notar que, naquele momento, a paisagem
era conhecida empiricamente através de viagens exploratórias
que explicitamente trouxeram resultados na produção artística
posterior, sendo, portanto, um exemplo de como esse tipo de
turismo ainda pode ser retomado. Sobre isso, o mesmo autor
afirma que “uma nova redescoberta do Brasil pode ser uma
alternativa interessante para turistas com curiosidade pelo
desconhecido”38.
Roberto Burle Marx foi um desses artistas que passou a
explorar o interior do país e, além disso, catalogou novas espécies
botânicas a serem utilizadas em seus projetos paisagísticos. O
arquiteto realizou tal estudo por defender que os jardins deveriam
utilizar espécies autóctones em sua composição, não somente
por motivos de adequação climática, mas por implicar em uma
observação profunda do lugar que leva a criar algo relacionado
com o preexistente.
Da mesma maneira, Lucio Costa realizou estudos de suma
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37. GUERRA, A. Arquitetura e
natureza. São Paulo: Romano Guerra,
2017. p.42.

38. GUERRA, A. op. cit. p. 45.

Figura 10. Burle Marx foi um dos
principais artistas a produzir
conhecimento acerca dos elementos
da paisagem brasileira. Na imagem,
ilustrações botânicas produzidas para
catalogação das espécies encontradas
nas viagens realizadas pelo autor. Fonte:
Veja São Paulo.

relevância para a compreensão da arquitetura colonial através de
viagens à Minas Gerais.
A produção arquitetônica de então reunia o regionalismo,
embasado nas viagens exploratórias e pesquisas, e a racionalidade
moderna, que considerava como falsos quaisquer elementos que
não fossem derivados do sistema construtivo.
Assim, houve uma reinvenção do trabalho de Le Corbusier
com a inserção de elementos do que viria a ser uma linguagem
brasileira, demandados pelas condições climáticas tropicais:
brise-soleil, ventilação cruzada, desenho a partir da orientação
solar e ventos, e revestimento cerâmico na fachada para aplacar a
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violência das intempéries. Assim, pela primeira vez, a arquitetura
brasileira se preocupava com nossas necessidades específicas,
gerando o que Luis Antônio Jorge denomina de “arquitetura
mestiça”.
“Uma arquitetura tão mestiça quanto seu povo,
cujo natural talento em apreender a informação
de primeiro nível, estrangeira, e reformulá-la,
incorporando, para além das adaptações necessárias,
uma grande dose de inventividade, parecia se
comprovar nas mais diversas manifestações: na
literatura, nas artes plásticas, na música popular, no
futebol, na arquitetura. Mestiços”. 39

39. JORGE, L. A. op. cit. p. 80.

Essa nova linguagem arquitetônica foi consagrada com
a publicação do livro Brazil Builds, em 1943, em ocasião da
exposição realizada no Museum of Modern Art em Nova York.
Philip L. Goodwin, autor do livro, justifica esse interesse em
conhecer a arquitetura brasileira por conta das soluções às
condições climáticas tropicais compatibilizadas à linguagem do
modernismo europeu.
“Embora os primeiros ímpetos modernos tenham
chegado por importação, bem logo o Brasil achou
um caminho próprio. A sua grande contribuição para
a arquitetura nova está nas inovações destinadas a
evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies
de vidro, por meio de quebra-luzes externos,
especiais.” 40
Na década de 50, num contexto onde Oscar Niemeyer já
havia se consagrado como o grande nome da arquitetura nacional,
a produção brasileira se mostrava favorável ao regionalismo
crítico.
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40. GOODWIN, P. L. Brazil Builds:
architecture new and old, 1652-1942.
New York: MoMA, 1943. p.84

Figura 11. O Ministério de Educação
e Saúde, de 1936, foi um icônico
exemplo de releitura dos cinco pontos
da arquitetura moderna de Le Corbusier
adaptados ao contexto climático e
cultural brasileiro. Reconhecido na
publicação Brazil Builds, o projeto é de
autoria de Lucio Costa com participação
de Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo
Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira, e
Ernani Vasconcellos, com paisagismo de
Burle Marx. Fotografia: G. E. Kidder Smith.
Fonte: Brazil Builds, MoMA.

Burle Marx produziu um trabalho que expunha a
materialidade brasileira, evocando uma paisagem nativa,
descoberta por suas viagens exploratórias, deixando-se possuir
pelo que há de inesperado e selvagem de nossa flora. Em conjunto
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com as conhecidas alusões de Niemeyer aos aspectos macros
da paisagem, como as silhuetas que as montanhas geram no
horizonte, obtinha-se uma proposta de noção de brasilidade.
“Esta [brasilidade], por sua vez, era concebida como
resultante da interação entre o homem e o meio físico
natural, portadora portanto da alma profunda de um
povo”. 41
Dessa maneira, podemos compreender duas possíveis
interpretações acerca das reflexões apresentadas. A primeira se
relaciona a um movimento observado internacionalmente que
tomou força na segunda metade do século XX de valorizar as
paisagens naturais e preservar a natureza.
No campo da arquitetura, esse movimento se une ao pósmodernismo, que critica o excessivo funcionalismo da arquitetura
modernista e exalta as relações do projeto arquitetônico com o
entorno, sendo ele natural ou não.
No Brasil, o modernismo toma força principalmente após
a Semana de Arte Moderna de 1922, onde os artistas buscavam
definir o que seria a brasilidade de maneira a trazê-la em suas
produções e exaltar a cultura brasileira. Aplicada à arquitetura,
essa brasilidade se traduziu em conhecer melhor os diferentes
assentamentos presentes nos interiores do país, valorizar
vegetação e materiais locais e reunir o homem e a natureza.
Entendeu-se, então, a paisagem não somente como cenário
do objeto arquitetônico mas também como elemento cultural
importante por ser importante influência na formação do povo
brasileiro.
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41. GUERRA, A. op. cit. p. 76.

área de estudo
definição de sertão

O local escolhido para se aplicar as deliberações do
presente estudo foi a cidade de Várzea Alegre, que se localiza
no subdistrito do Cariri, no estado do Ceará. Por estar inserido
no sertão, é importante compreender a história e aspectos dessa
região.
Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras
e fundaram os primeiros povoados no litoral, todo o território
que se estendia para além do litoral conhecido era denominado
sertão. Desse modo, o interior do continente foi preenchido por
uma significação ambígua, de atração e repulsa, maravilhoso e
tenebroso, riquezas e perigos advindos de uma natureza bruta.
Conforme a colonização avançava para o interior do continente, os
espaços conquistados deixavam de ser considerados como sertões.
“Conceito grafado, no princípio, pelo imaginário do
colonizador português, é, portanto, do seu ponto de
vista que o sertão apresentava estas características:
distante, longínquo, em relação ao litoral
colonizado e à Metrópole; desconhecido, bárbaro,
selvagem e incivilizado para os homens brancos;
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desabitado, apenas de homens brancos; isolado,
física e culturalmente, de uma cultura específica, a
europeia”42.
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Segundo os estudos de Darcy Ribeiro , a população
dessa região desenvolveu uma subcultura própria marcada pela
especialização ao pastoreio, dispersão espacial, modo de vida,
organização familiar, vestimenta, culinária, visão de mundo e
religiosidade propensa ao messianismo. Historicamente, esses
lugares passaram a ser habitados conforme desenvolveu-se uma
economia pastoril associada, de início, à produção açucareira,
produzindo insumos que auxiliam tal produção. De acordo com
Ribeiro, essa economia sempre foi pobre e dependente. Além do
mais, tais atividades eram mais vantajosas a serem executadas por
brancos pobres e mestiços, visto que os mesmos não possuíam
capital para atuar no ramo açucareiro, o que explica o fenótipo do
sertanejo.
A atividade pecuarista foi gerando um espraiamento ao
longo das buscas por novas terras para alocar o gado, além de ir
desenhando novas vias através das batidas das boiadas. Os locais
onde haviam feiras de gado e, posteriormente, festas religiosas,
foram se transformando em cidades. Assim, nesse momento, o
sertão foi entendido como conjunto dessas manifestações culturais
advindas das fazendas de gado.
Dessa maneira, é difícil limitar o sertão a uma fronteira
geográfica, ou a determinada paisagem, visto que assumiu diversas
significações ao longo do tempo.

44. MELO, A. F. de. op cit. p.84.
42. MELO, A. F. de. op cit. p.81.

por que passa a sociedade e o espaço que ela
produz”44.
Em complemento, a mesma autora também afirma:

43. RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a
formação e o sentido do Brasil. 2ª edição.
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
45. MELO, A. F. de. op cit. p.89.
Figura 12. O fotógrafo Noilton Pereira
procura registrar os costumes, estilo
de vida e cultura do povo sertanejo
para que o restante da sociedade
possa conhecer a realidade da região.
Fotografia: Noilton Pereira. Fonte: Metro
Jornal.

“Uma cartografia convencional, aquela que traça
mapas feitos de pontos e linhas, não é capaz de dizer
onde se localiza o sertão e muito menos do que ele é
feito”45.
Assim, pode-se compreender que o sertão hoje é ainda
visto com um olhar relacionado ao do colonizador, de local
distante, pobre e selvagem, ainda insuficientemente conhecido
pelos habitantes de locais próximos ao litoral – onde se encontram
as metrópoles brasileiras – e que abrange uma pluralidade de
manifestações culturais e paisagens naturais com grande potencial.

“O sertão não aponta para um lugar único quando
se pensa no lugar apenas como um ponto do espaço.
É um sistema complexo, feito de representações,
imagens e discursos que se alteram ao longo do
tempo, como resultado das próprias transformações
36
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De início o sertão surgiu como algo desconhecido e
negado. Porém, com a proclamação da República ao fim do século
XIX, houve um desejo de ocupar todo o território da nação,
fazendo nascer comissões geográficas com o objetivo de mapear
e reconhecer os terrenos até então inexplorados. De acordo com
Melo, essas políticas viam nos sertões e em seus habitantes –
índios, negros e sertanejos – um obstáculo à modernidade. Assim,
foi reforçada a compreensão do sertão como o oposto da cidade,
do litoral, da civilização e do avanço.
Porém, em paralelo à essa postura, é importante salientar a
produção dos modernistas, que em sua busca por novas paisagens
naturais e cultura legítima, voltaram seus olhares ao sertão
buscando vangloriar suas particularidades por compreendê-las
como parte fundamental da dita brasilidade.
Em 1902 foi publicado Os Sertões, de Euclides da Cunha.
De acordo com Luis Antônio Jorge, o autor foi a maior voz no
impulso do nacionalismo republicano brasileiro, visto que
promoveu uma análise sobre a paisagem brasileira entremeando
informações científicas a uma virtuose narrativa e, mais que tudo,
evidenciou o lugar sertão, que até então era pouco conhecido.
A secura e isolamento retratados na obra foram semente de um
conjunto de imagens poéticas que estiveram presentes por toda a
literatura moderna brasileira.46
Além disso, Euclides da Cunha observou o homem que
vive naquela paisagem, trazendo à tona também os processos de
miscigenação que formaram o povo brasileiro. De forma inédita, o
autor evidencia os valores do homem miscigenado do sertão. “O
Sertanejo é, antes de tudo, um forte”. 47
Euclides da Cunha previa um papel de destaque ao
esquecido vaqueiro na formação do povo brasileiro. Esse
personagem reúne a bravura do bandeirante, a resignação do
jesuíta, e a vantagem da fixação ao solo. Eram homens que viviam
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o sertão do modernismo

em desacordo com o Brasil litorâneo e urbano que se anunciava.

48. CUNHA, E. da. op. cit. p.53

49. JORGE, L. A. op. cit. p.78.

46. JORGE, L. A. op. cit. p.74.

47. CUNHA, E. da. Os Sertões. Original
de 1902. São Paulo: Três, 1984. p. 51.

“Perfeita tradução moral dos agentes físicos da
sua terra, o sertanejo do Norte teve uma árdua
aprendizagem de reveses. Afez-se, cedo, a encontrálos, de chofre, e a reagir, de pronto. Atravessa a vida
entre ciladas, surpresas repentinas de uma natureza
incompreensível, e não perde um minuto de tréguas.
É o batalhador perenemente combalido e exausto,
perenemente audacioso e forte; preparando-se sempre
para um recontro que não vence e em que não deixa
vencer [...]”. 48
De acordo com Luis Antônio Jorge, naquele momento a
sociedade não estava preparada para reconhecer quaisquer valores
culturais originados das classes sociais menos favorecidas49.
Naquele momento, as ideias na produção da cultural eram
valorizadas desde que identificadas com correntes ou tendências
já estabelecidos. Os eruditos de então tendiam a desprezar
manifestações híbridas, de pouco rigor às regras e dogmas. Assim,
a experimentação estética dos modernistas tratou justamente de
inverter essa perspectiva, vangloriando a condição de mestiços e
não mais a ocultando, e apostando na promessa de inovação que
confrontos como os que há entre erudito e popular, rural e urbano,
negro e branco possam trazer.
Nos anos 30, Gilberto Freyre rejeitou toda teoria de
determinismo biológico para exaltar a mestiçagem como fator
fundamental para democratização social. Em complemento, Sérgio
Buarque de Holanda observou que a mestiçagem foi o processo
que permitiu aos portugueses se adaptarem ao meio tropical.
Tal consagração permitiu movimentos mais consistentes
que puderam radicalizar a reflexão sociocultural modernista. Na
literatura, sucedendo os trabalhos de Euclides da Cunha, em Os
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Figura 13. Deus e o Diabo na Terra do
Sol, 1964. Fonte: UFRGS.
Figura 14. O Cangaceiro, 1953. Fonte:
Assiste Brasil.
Figura 15. Vidas Secas, 1963. Fonte:
Portal Vermelho.
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Sertões, e Graciliano Ramos, com São Bernardo (1933) e Vidas
Secas (1938), a poesia trouxe uma escritura cada vez mais seca,
culminando num marco da literatura brasileira: Grande Sertão:
Veredas (1956), de Guimarães Rosa.
Uma outra vertente artística que abraçou esse movimento
foi o Cinema Novo, que buscava desvencilhar-se dos padrões
do cinema europeu e norte-americano e afirmar-se como uma
representação de uma nova antropologia, sendo a voz de um
homem marcado pela fome e pela miséria que não saberia
comunicar sua própria condição. O Cinema Novo buscou os
espaços emblemáticos da condição miserável do brasileiro para
nutrir sua linguagem. Assim, pôs em evidência a secura do sertão
do Nordeste, que seria a verdadeira imagem do Brasil.
Tais paisagens contrastavam com as típicas imagens da
exuberância tropical. Assim, em vez de cores e espécies variadas,
se mostrava o tom vermelho de uma paisagem árida, intensamente
insolada e pobre de vidas. Como expoentes desse movimento, na
década de 60 surgem as produções “O Cangaceiro”, “Sinhá Moça”,
“Vidas Secas”, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” e “Os Fuzis”.
No campo da arquitetura, esse olhar moderno voltado ao
Nordeste foi protagonizado por Lina Bo Bardi, que encontrou
a autenticidade e originalidade que buscava no sertão e agreste
brasileiro.
Lina apresenta um projeto de restauração do conjunto
arquitetônico do Unhão, em Salvador, com um racionalismo
sensível aos aspectos culturais da arte e dos objetos populares. Tal
sensibilidade diz respeito a uma arquitetura e design que se nutre
do conhecimento popular, recuperando e valorizando o que há de
espírito construtivo, a fim de construir uma tradição brasileira.
Esse empenho se evidenciou às mostras de objetos
e manifestações populares organizadas por Lina. Era uma
valorização crítica, não necessariamente de acordo com modelos
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formais vigentes, mas fundamentada em explicitar o modo de
produção das linguagens, o que demonstra sua intenção em
equacionar a dialética entre o universal e o regional.
“A aproximação de Lina ao saber popular não era
a típica do colonizador europeu ao aborígene, mas
a do Guimarães Rosa ao sertanejo: era um vínculo
interno, um diálogo travado no nível da invenção da
linguagem e não da sua idealização”. 50

50. JORGE, L. A. op. cit. p.95.
51. idem. p.112.

Lina Bo foi responsável por interseccionar aspectos do
projeto da arquitetura e design modernos, como o terraço-jardim
e a planta livre, com as técnicas tradicionais e populares da
construção, a exemplo da alvenaria de tijolos de barro, estrutura
de madeira para telhados, a telha cerâmica e a cobertura de
sapé. Essa abordagem pode ser vista em seu projeto para o SESC
Pompéia, em São Paulo. A utilização de seixos rolados nos
condutores de águas pluviais que ladeiam o passeio entre os
galpões e o mosaico de cacos cerâmicos coloridos nos banheiros
são evidências de uma construção de um relicário de gestos de
uma arquitetura que ganha significado em seu fazer e, assim,
ganha legitimidade.
“O caráter provocativo de sua obra instiga uma
reflexão sobre os rumos de uma arquitetura moderna
no Brasil. A obra de Lina faz pensar a cultura
brasileira, suas raízes, seus caminhos, suas metas e
seus mitos”. 51

42

Figura 16. SESC Pompeia. Fotografia:
Pedro Kok. Fonte: flickr.com/photos/kuk
Figura 17. SESC Pompeia. Fotografia:
Pedro Kok. Fonte: flickr.com/photos/kuk
Figura 18. SESC Pompeia. Fotografia:
Pedro Kok. Fonte: flickr.com/photos/kuk
Figura 19. SESC Pompeia. Fotografia:
Pedro Kok. Fonte: flickr.com/photos/kuk
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Na tese de doutorado Um Sertão Entre Tantos Outros, de
Nathália Diniz52, foi analisada a arquitetura rural de 116 casas
vinculadas à produção pecuária do século XIX, localizadas nos
ditos Sertões do Norte. A autora refuta a ideia de um “sertão
nordestino” homogêneo, tanto quanto à sua paisagem natural,
como seus aspectos culturais.
A autora observou que, mesmo no século XIX, as
construções dessa região davam preferência às técnicas vernáculas
tradicionalmente utilizadas no Brasil. As variações de materiais
utilizados se relacionam diretamente à disponibilidade, ou à
falta dela, em cada local. Por exemplo, enquanto as casas das
Ribeiras do Piauí utilizaram amplamente carnaúba na estrutura
dos telhados, as casas da Ribeira do Seridó utilizaram aroeira.
Em todos os objetos estudados o alicerce era de pedra bruta.
Nas Ribeiras do Piauí e da Bahia, a alvenaria era de terra crua,
enquanto nas Ribeiras do Seridó, Inhamuns e Paraíba o tijolo
cozido predominou. Quanto às coberturas, os telhados são planos
em todos os exemplares, em 2, 3 ou 4 águas.
Nathália Diniz, no que tange o Ceará, estudou 12
construções em ribeiras que se localizam ao longo do Rio
Jaguaribe, hoje pertencente à região administrativa do Cariri,
sendo a mesma da qual o local de intervenção do presente estudo
também pertence. Nesses estudos, a autora observou que as casas
foram assentadas sobre baldrame de pedra amarelada de lastro de
rio, e a alvenaria em 10 das 12 construções é feita em tijolo. Nas
paredes externas eram utilizadas fiadas de 3 a 4 tijolos, gerando
paredes autoportantes, e nas internas eram de 1 a 2 tijolos e não
alcançavam o teto, atingindo altura média de 3,35m. Todas as
paredes foram revestidas de reboco de barro, cal e areia. O piso
era de ladrilho de barro cozido e nenhuma das casas possuía forro.
Nessas casas, os telhados eram de 2 águas com empena lateral,
utilizando-se de estrutura de madeira e telhas do tipo colonial.
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arquitetura rural
52. DINIZ, N. M. M. Um sertão entre
tantos outros: fazendas de gado nas
Ribeiras do Norte. Tese de doutorado. São
Paulo: FAU-USP, 2013. p. 295-296.

Em complemento a essa leitura, realizei um levantamento
acerca dos materiais de uma construção de exemplo da área rural
de Várzea Alegre e suas origens.

terra batida e
cimentada

origem:

Sítio / centro da cidade.

descrição:
O chão das casas era feito
apenas com terra batida,
proveniente do mesmo local da construção. É comum
encontrar casas com seu térreo elevado em cerca de 50cm
com a finalidade de contribuir com a rigidez da construção. O
acabamento cimentado foi feito posteriormente, com material
advindo da cidade e transportado pelo próprio morador.

portas e janelas
origem:

Centro da cidade.

descrição:
As tábuas de madeira foram
compradas no centro da cidade
e transportadas pela própria loja
até o sítio, por meio de caminhonete ou pequeno caminhão.
No local da obra, as tábuas foram utilizadas para produzir as
portas e as janelas das residências.

telha cerâmica

origem:
Sítio.

descrição:
As telhas cerâmicas são
provenientes de olarias
existentes dentro do próprio sítio,
produzidos a partir de barro retirado do próprio solo da região.
As construções mais antigas não costumavam possuir beirais
por motivos de economia de material. Já por conta do conforto
térmico, não há laje por debaixo da cobertura.

tijolo artesanal

origem:
Sítio.

descrição:
Figura 20. Fotografia de uma das casas
do Sítio das Carnaúbas, em Várzea
Alegre, Ceará. Fonte: acervo pessoal.

São tijolos provenientes de
olarias existentes dentro do
próprio sítio, produzidos a
partir de barro retirado do próprio solo da região, inserido em
formas, secado ao Sol e queimado no forno a lenha.
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fortaleza

ceará

escassas, e as altas temperaturas com pouca amplitude térmica.
Quanto ao primeiro aspecto, observa-se que o período
chuvoso ocorre de janeiro a maio, de maneira que em outros meses
do ano o índice pluviométrico beira o zero (Figura 24). Porém,
deve-se salientar que, de tempos em tempos, há seca nos períodos
onde deveria chover, fenômeno causado pelo El Niño.
Quanto às temperaturas, as mínimas anuais beiram os
20ºC e as máximas estão por volta dos 35ºC (Figura 23). No
gráfico ainda se observa que, na maior parte do ano, as médias de
temperaturas máximas estão acima da zona de conforto.
Por estar próxima ao Equador, a área possui incidência de
luz solar mais equilibrada entre o Sul e o Norte (Figura 25), porém
nota-se, na rosa dos ventos, uma predominância de ventos na
direção sudoeste (Figura 26).
A umidade relativa do ar se mantém acima da zona de
conforto durante todo o ano (Figura 27), o que aumenta a sensação
de calor e demonstra a importância de se priorizar o conforto
térmico no projeto arquitetônico.

mancha urbana

várzea alegre
BR 230

juazeiro do norte
O recorte de local escolhido para estudo se localiza na
cidade de Várzea Alegre no sertão cearense, que possui clima
tropical quente semiárido e, como vegetação predominante, a
caatinga53.
Darcy Ribeiro, em seu livro “O Povo Brasileiro”, descreve a
paisagem da região nordestina:
“A vegetação comum, porém, é pobre, formada de
pastos naturais ralos e secos e de arbustos enfezados
que exprimem em seus troncos e ramos tortuosos, em
seu enfolhamento maciço e duro, a pobreza das terras
e a irregularidade do regime de chuvas. Nos cerrados
e, sobretudo, nas caatingas, a vegetação alcança já uma
plena adaptação à secura do clima, predominando as
cactáceas, os espinhos e as xerófilas, organizadas para
condensar a umidade atmosférica das madrugadas
frescas e para conservar nas folhas fibrosas e nos
tubérculos as águas da estação chuvosa”54.

sítio das carnaúbas

dados bioclimáticos

Figura 21. Mapas com localização de
Varzea Alegre. Elaborado pela autora a
partir do Google Maps.
Figura 22. Vegetação da caatinga,em
Irecê, Bahia. Fotografia: Márcio Fernando.
Fonte: flickr.com/photos/mfjunior.

53. INSTITUTO DE PESQUISA E
ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
(IPECE). Várzea Alegre: perfil básico
municipal. Fortaleza, 2006.
54. RIBEIRO, D. op. cit. p. 339.

O clima semiárido é observado em duas características
principais da região: a baixa pluviosidade, em chuvas irregulares e
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Figura 23. Gráfico de temperatura anual
e zona de conforto de Várzea Alegre.
Fonte: ProjetEEE.
Figura 24. Gráfico de precipitação anual
de Várzea Alegre. Fonte: ProjetEEE.
Figura 25. Carta solar de Várzea Alegre.
Fonte: ProjetEEE. Editado pela autora.

E

Figura 26. Rosa dos ventos de Várzea
Alegre. Fonte: ProjetEEE.
Figura 27. Gráfico de umidade relativa
do ar anual em Várzea Alegre. Fonte:
ProjetEEE.

S
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A minha primeira aproximação com a área de intervenção
se deu através de uma cartografia que fiz para compreender os
aspectos do local de estudo.
A cartografia (Figura 28) coloca, lado a lado e com a mesma
escala, imagens de satélite da mancha urbana de Várzea Alegre
e de um trecho do Sítio das Carnaúbas (vide localização das
mesmas na Figura 6), inserido na área rural do mesmo município,
que abriga a área de intervenção de projeto. As duas áreas são
separadas em 20km (na cartografia, distância essa fora de escala) e
conectadas pela BR230, a Rodovia Transamazônica.

observações empíricas

área de intervenção

não há quadras,
calçada, pavimentação

quadras ortogonais
200m

Figura 28. Cartografia com imagens da
mancha urbana e área rural de Várzea
Alegre. Elaborado pela autora através de
imagens do Google Earth.

200m

50

ocupação
ao redor da
estrada

Nota-se que a mancha urbana possui densidade
demográfica mais acentuada, algo evidenciado pelo destaque feito
nas edificações construídas, e possui quadras ortogonais, medindo
sempre cerca de 100 metros. Além do mais, a ocupação se dá ao
redor da estrada, e não se expande para muito além dela.
Já na área rural, é perceptível que as residências estão
bem mais dispersas umas das outras, visto que estão em terrenos
maiores utilizados para agropecuária familiar. Além do mais, não
há quadras ou pavimentação. As estradas são de terra e possuem
cerca de 1km de extensão cada.
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Sobre as casas, observei que comumente estão com
suas portas e janelas abertas, e não possuem nenhum tipo de
gradeamento (Figura 31). A porta da sala de estar abre diretamente
para a rua. A demarcação do terreno se dá por cercados feitos com
galhos de árvores que têm função quase que exclusiva de conter
os animais dentro da propriedade ou evitar que animais de fora
venham se alimentar da plantação.
Figura 31. Fotografia da entrada de uma
casa do sítio. Fonte: acervo pessoal.

Ao visitar o sítio das Carnaúbas, em Várzea Alegre, pude
perceber alguns aspectos que se diferenciavam das minhas
impressões advindas da observação de cartografias.
De início, pude observar que as enormes faixas de terra
visíveis por imagens de satélite (Figura 29), apesar de extensas e
aparentemente “vazias”, na verdade são produtivas (Figura 30). É
raro encontrar na paisagem faixas de terra onde o matagal tenha
crescido, sendo essa situação encontrada principalmente em
morros íngremes demais para a ocupação humana.
No geral, os terrenos possuem plantações ou, em grande
maioria, animais. Nenhum local observado possuía grandes
quantidades de animais, beirando entre cinco ou dez cabeças
de vacas ou cabras. A maioria das casas menores possuem pelo
menos cerca de cinco galinhas. Ou seja, a produção se volta
principalmente ao consumo próprio ou, quando vendido, a
quantidade é modesta e gera renda suficiente apenas para sustento
da própria família.
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Figura 29. Imagem de satélite de
terrenos sem construção. A seta indica
onde foi feita a fotografia da imagem
seguinte. Fonte: Google Earth.
Figura 30. Fotografia que exibe terreno
sendo utilizado para fins de pecuária.
Fonte: Acervo Pessoal.

Durante minha estadia, não vi pessoas ocupando os
espaços públicos, talvez porque estes se configuram apenas como
estradas de terra, sendo caminhos, e não permanências. Não há
um limite claro entre o que é calçada e o que é leito carroçável,
ou o que é público e privado. Os espaços de permanência acabam
sendo as próprias varandas ou salas das casas, as quais estão
sempre abertas e acabam tendo conexão muito direta com o
exterior.
Além do mais, foi interessante notar que as pessoas
sempre buscam estar abrigadas pela sombra (Figura 32), sendo que
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Figura 32. Fotografia de senhora
ocupando a sombra gerada pela varanda
de sua casa. Fonte: acervo pessoal.

qualquer lugar descoberto nunca configura permanência, dadas as
condições climáticas locais.
Sobre as construções do sítio, a grande maioria é composta
por casas construídas com tijolos artesanais e coberturas de telhas
artesanais estruturadas por toras de madeira roliça. Muitas casas
possuem reboco apenas na frente, e é visível o desgaste que a
intempérie causa na argamassa das paredes desprotegidas.
As casas possuem pés-direitos altos, de cerca de 7 metros,
e comumente estão em cerca de 50cm elevadas do solo.
Há algumas construções mais antigas em pau-a-pique e,
outras, mais recentes, que já utilizam o tijolo baiano.
A paisagem é ocupada pela vegetação da caatinga que,
para sobreviver às secas, perde suas folhagens e adquire uma cor
acinzentada. Porém, para prover sombra e/ou frutos, algumas
árvores são cultivadas próximas às residências, sendo assim,
possuem folhagem verde durante o ano todo e se tornam evidência
da presença humana na paisagem (Figura 36).
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Figura 33. Fotografia de detalhe dos
tijolos artesanais da parede lateral de
uma residência rural. Fonte: acervo
pessoal.
Figura 34. Fotografia da parte interna
de uma cobertura de telhas cerâmicas
artesanais e madeira roliça. Fonte:
acervo pessoal.
Figura 35. Fotografia de uma casa de
pau-a-pique. Fonte: acervo pessoal.
na página seguinte:
Figura 36. Fotografia da paisagem da
área de estudo. Fonte: acervo pessoal.
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estudos de caso
As obras analisadas foram selecionadas e agrupadas de
acordo com duas áreas de interesse para a presente pesquisa.
Primeiramente, serão analisados projetos que se localizam
em locais de clima similar e também certo distanciamento de
grandes centros urbanos, da maneira a buscar-se compreender
como se conciliou o difícil acesso a materiais industrializados
com a necessidade de buscar conforto térmico por conta das altas
temperaturas de tais regiões. Nessa categoria, foram analisados:
Anexo de Gando Primary School, de Fracis Keré, Tucson
Mountain Retreat, do escritório Dust, e casas pré-existentes do
entorno da área de intervenção de projeto.
Em seguida, serão analisadas obras icônicas para a
arquitetura mundial que trazem algumas abordagens com relação
à integração entre arquitetura e paisagem, o que auxiliará com
aplicações práticas de técnicas projetuais que realizam tal
relação de diferentes maneiras. Assim, serão analisadas as obras
Fallingwater House, de Frank Lloyd Wright, Farnsworth House, de
Mies van der Rohe, e Row House, de Tadao Ando.
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telha metálica

materiais e origens

origem:

Burkina Faso.
Local do projeto

descrição:

Níger
8k

44
m
Burkina Faso

136
km

188km

Benin

A telha metálica, de fina
espessura, foi utilizada por ser
material leve e já de domínio da
população do país. Assim, apesar de não ter sido fabricada em
loco, foi comprada dentro do próprio país e transportada via
caminhão. Deixou-se a cobertura solta das paredes da escola
para que o ar quente saia por esse espaço através do efeito
chaminé. A montagem da estrutura foi feita inteiramente pela
comunidade, com supervisão do arquiteto.

Gana

gando primary school (anexo)
keré architects | poussoaka, burkina faso | 2008

Esse projeto é a extensão da Gando Primary School,
projetada pelo mesmo arquiteto Francis Keré, em Poussoaka,
Burkina Faso. Se trata de uma escola construída com materiais de
origem local ou próxima e mão-de-obra composta exclusivamente
por membros da própria comunidade, os quais foram treinados e
acompanhados pelo arquiteto durante todo o processo.
O arquiteto, apesar de utilizar materiais já presentes nas
construções do entorno, propõe novas maneiras de utilizá-los e
técnicas que auxiliam no conforto térmico do edifício. Os poucos
materiais importados são de origem de países próximos, não mais
distantes do que 200km (Figura 38).
A principal característica do edifício é a cobertura metálica
afastada do teto de tjolos, o qual é uma abóbada perfurada. Esse
afastamento permite ventilação e melhora o conforto térmico dos
ambientes internos. O amplo beiral protege as laterais do edifício
de chuvas que poderiam ser prejudiciais.
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Figura 37. Fachada da Gando Primary
School Extension. Fotografia: Autoria
desconhecida. Fonte: Kere-Architecture.
com.
Figura 38. Mapa de Burkina Faso com
distância aos vizinhos e principais
estradas. Elaborado pela autora através
de mapas do Google Earth.
Figura 39. Lateral de Gando Primary
School Extension. Fotografia: Autoria
desconhecida. Fonte: Kere-Architecture.
com.

Togo
Costa do Marfim

mapa de burkina faso
200km

metal e concreto

origem:

Países vizinhos.

descrição:
O concreto foi utilizado para
dar rigidez ao conjunto. Já os
vergalhões serviram para unir a
telha metálica às paredes da obra. Ambos os materiais foram
importados de países vizinhos e transportados por caminhão.

adobe

origem:

Local da obra.

descrição:
Os tijolos foram produzidos pela
própria comunidade beneficiada
pela construção da escola,
que coletaram a terra da mesma região, comprimiram-na
em pequenas formas de madeira e deixaram secar no sol. É
importante notar que as paredes possuem 30cm de espessura
e se projetam verticalmente de maneira a contribuir com a
rigidez da construção e também servir de proteção solar.
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Com a análise da mancha gerada pelas sombras em
diferentes horários e épocas do ano, foi possível observar que o
arquiteto propositalmente não permite a entrada de luz natural
direta nos ambientes internos. Nota-se que não há aberturas
no norte e sul e oeste e o grande beiral protege as fachadas
leste e oeste, além de criar um abrigo para as crianças usuárias
do edifício. As saliências próximas às aberturas protegem os
ambientes internos da insolação proveniente do norte e sul.
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fachada oeste

O tratamento dado a fachada
Oeste é similar à fachada Leste.
Como a escola possui programa
simples e não é utilizada durante
a noite, não existe alguma
estratégia adicional para a
insolação da tarde.

Pode-se observar que, para
proteger a obra da insolação
proveniente do Leste, há um
grande beiral que se projeta em
mais de 3 metros, o que impede
a chegada de luz direta durante
o período de aulas.

Por estar no hermisfério Norte,
fachada mais insolada é a Sul.
Próximo às janelas existem
paredes perpendiculares que
servem de proteções verticais e
impedem a entrada de luz direta
proveniente do sul.
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No local de construção dessa
escola, a fachada Norte é
insolada durante parte do Verão,
e as proteções verticais feitas de
tijolo barram a insolação desse
lado.
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estudo das sombras
Figura 40. Simulação de sombras
do edifício em diferentes épocas do
ano. Elaborado pela autora através de
desenhos disponibilizados em KereArchitecture.com.

análise de dados
bioclimáticos
Figura 41. Carta solar de Poussoaka.
Fonte: Gaisma.com. Editado pela autora.
Figura 42. Gráfico de temperaturas de
Poussoaka. Fonte: Weather and Climate.
Figura 43. Gráfico de pluviosidade em
Poussoaka. Fonte: Weather and Climate.
Figura 44. Gráfico de umidade relativa
do ar em Poussoaka. Fonte: Weather and
Climate.

As temperaturas nessa região são relativamente altas,
mantendo-se na média dos 30ºC durante todo o ano. Além disso,
a umidade relativa é alta, o que aumenta a sensação de calor por
conta da dificuldade de evaporação do suor. Ou seja, para garantir
o conforto térmico é importante que seja evitado o aquecimento
excessivo dos ambientes internos, através de estratégias de
ventilação cruzada e proteções que impeçam a entrada da luz solar
diretamente nesses locais. No projeto nota-se, inclusive, o emprego
da técnica da ventilação por efeito chaminé, onde o ar quente sai
através do espaço entre a cobertura e o teto da edificação.
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materiais e origens

paredes de taipa

origem:

Local da obra.

descrição:
As paredes foram construídas
através da técnica da
taipa, utilizando-se de terra
proveniente do próprio local da obra e outros agregados. É
importante notar que tais paredes possuem até 60cm de
espessura, sendo mais grossas as externas, o que garante o
isolamento térmico necessário para o clima dessa região.

tucson mountain retreat

dust | tucson, arizona, estados unidos | 2012
Essa residência se localiza no deserto do Arizona, na
cidade de Tucson, nos Estados Unidos. Projetado pelo escritório
DUST, utiliza algumas técnicas vernaculares, porém introduzindo
inovações tecnológicas com o intuito de integrar o edifício à
paisagem e potencializar o conforto térmico.
Houve uma prioridade em minimizar impactos à natureza
local, e para isso os arquitetos escolheram o local de implantação
da casa tomando cuidado com cactos seculares, trajetos de
migrações de aves, exposição ao sol e vistas à paisagem.
A residência possui paredes externas de até 60cm de
espessura, que a isolam termicamente. Além disso, a maioria das
aberturas possuem caixilhos deslizantes que permitem que se abra
totalmente o ambiente, o que potencializa a ventilação cruzada.
É uma obra que contou com maior orçamento,
possibilitando soluções de custos elevados e maior facilidade
no transporte de peças e materiais de origem distante, como por
exemplo as portas de vidro piso-teto.
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Figura 45. Fachada frontal da Tucson
Mountain Retreat. Fotografia: Jeff
Goldberg. Fonte: ArchDaily.
Figura 46. Varanda da Tucson Mountain
Retreat. Fotografia: Jeff Goldberg. Fonte:
ArchDaily.
Figura 47. Sala de estar da Tucson
Mountain Retreat. Fotografia: Jeff
Goldberg. Fonte: ArchDaily.

caixilhos de
alumínio e vidro

origem:

Centro da cidade.

descrição:
A caixilharia é composta por
altas e largas folhas de vidro
com alumínio deslizantes. Não foi divulgada a procedência
desse material, porém, como a residência se encontra próxima
a uma estrada, possivelmente os insumos foram transportados
via caminhão e adquidiros no centro urbano da mesma cidade.

concreto

origem:

Centro da cidade.

descrição:
A cobertura e piso dessa
residência foram produzidos
em concreto moldado in
loco. Não foi divulgada a procedência desse material, porém,
como a residência se encontra próxima a uma estrada,
possivelmente os insumos foram transportados via caminhão
e adquidiros no centro urbano da mesma cidade.
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Nota-se que, neste edifício, as fachadas leste e oeste
estão propositalmente sem aberturas. Além do mais, através das
aberturas norte e sul, quase que não há a presença de luz direta,
pois tais fachadas estão protegidas por amplos beirais. Ou seja, o
principal objetivo foi evitar a insolação direta e prover iluminação
natural apenas através da luz indireta.
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estudo das sombras
Figura 48. Simulação de sombras
do edifício em diferentes épocas do
ano. Elaborado pela autora através de
desenhos disponibilizados em ArchDaily.
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análise de dados
bioclimáticos
Figura 49. Carta solar de Tucson. Fonte:
Guaisma.com. Editado pela autora.
Figura 50. Gráfico de temperaturas de
Tucson. Fonte: Weather and Climate.
Figura 51. Gráfico de pluviosidade em
Tucson. Fonte: Weather and Climate.
Figura 52. Gráfico de umidade relativa
do ar em Poussoaka. Fonte: Weather and
Climate.
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fachada oeste

Nessa fachada há áreas de
convivência e serviços, com
apenas uma pequena abertura
em um banheiro, sendo o
restante uma fachada cega, o
que impede a insolação durante
a tarde.

Os dormitórios se encontram
com parede que faceia essa
fachada, porém, não há
aberturas voltadas à mesma.
Portanto, foi priorizado o conforto
térmico, evitando-se a insolação
mais quente.

Essa é a fachada mais insolada
na maior parte do ano. Nota-se,
porém, que a cobertura que
se projeta além dos ambientes
internos não permite que a
insolação direta adentre os
cômodos.

Essa fachada é pouco insolada
naturalmente, então nota-se que
os cômodos voltados a ela já
possuem beirais menores, visto
que não é preciso uma projeção
muito grande para evitar-se a
entrada da luz direta.
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As temperaturas nessa região são relativamente altas,
mantendo-se na média dos 30ºC durante todo o ano. Além disso,
a umidade relativa é alta, o que aumenta a sensação de calor por
conta da dificuldade de evaporação do suor. Ou seja, para garantir
o conforto térmico é importante que seja evitado o aquecimento
excessivo dos ambientes internos, através de estratégias de
ventilação cruzada e proteções que impeçam a entrada da luz solar
diretamente nesses locais. No projeto nota-se, inclusive, o emprego
da técnica da ventilação por efeito chaminé, onde o ar quente sai
através do espaço entre a cobertura e o teto da edificação.
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fallingwater house

frank lloyd wright | mill run, pensilvânia, estados unidos | 1939

dados principais

distância de centros
urbanos
programa

A Fallingwater House, ou Casa da Cascata, é de autoria de
Frank Lloyd Wright, foi projetada em 1936, entregue em 1939 e é
uma obra icônica por sua modernidade e delicada integração com
a natureza circundante.
Localizada em Mill Run, Pensilvânia, Estados Unidos, se
encontra em terreno isolado e a 90 minutos distante do centro
urbano mais próximo (Pittsburgh).
A obra deveria servir de casa de veraneio para a família
Kaufmann, a qual era conhecida em Pittsburgh pelas suas
empresas e por estarem sempre envolvidos com arte, arquitetura
e design. Assim, quando decidiram por construí-la, contrataram o
então aclamado arquiteto Frank Lloyd Wright para fazer o projeto.
A casa foi utilizada para descansos em família aos finais de
semana até os anos 60, até que, preocupado com a preservação da
casa e seu entorno, Edgar Kaufmann jr. doou a propriedade para a
Unidade de Conservação da Pensilvânia.

Figura 53. Vista da Fallingwater House.
Fotografia: Robert P. Ruschak. Fonte:
Dezeen.

Figura 54. Varandas se projetam de
maneira a promover integração com a
natureza do entorno. Fotografia: Autoria
desconhecida. Fonte: Fallingwater.com.
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O projeto foi concebido a partir do curso d’água que
atravessa a casa, de maneira que o arquiteto buscou manter o som
do riacho para que os moradores sempre pudessem sentir a força
da água. Além disso, os usos em planta foram espacializados em
torno da chaminé, que cria um núcleo vertical.
Todos os ambientes se relacionam com o entorno, exceto
pelas circulações, que são escuras e estreitas, justamente para
gerar contraste com os recintos principais. Tais recintos possuem
grandes varandas em balanço que se projetam em encontro à
natureza.

partido e espacialidade

materialidade

A base da construção são as rochas encontradas no próprio
lugar – e parte delas extrapolam para a sala de estar, sendo
enceradas e servindo de piso. As paredes expõem pedras e tijolos e
as varandas, para que pudessem atingir seus balanços, foram feitas
de concreto armado.

Figura 57. Além da circulação interna,
a casa conta com corredores externos
e totalmente abertos, diversificando
as opções de percurso. Fotografia: Lee
Sandstead. Fonte: Sandstead.com.
Figura 55. Sala de estar, onde se
observa o piso composto por pedras.
Fotografia: Autoria desconhecida. Fonte:
Wikipedia.
Figura 56. Escada que dá acesso à
cascata. Fotografia: Keystone State.
Fonte: ArchDaily.
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programa

farnsworth house

mies van der rohe | plano, illinois, estados unidos | 1951

Figura 58. Fotografia da fachada da
Farnsworth House. Fotografia: Rich
Stapleton. Fonte: ReadCereal.com.

A casa se localiza a 94 quilômetros de Chicago, percorridos
em 2 horas de carro. Durante a maior parte do ano, as árvores
impedem que a construção possa ser vista a partir da estrada mais
próxima, tornando-a ainda mais isolada.
O programa seria uma casa de campo para a médica Edith
Farnsworth, que morava em Chicago e conheceu Mies através de
uma festa de amigos em comum em 1945, o qual já era conhecido
nos Estados Unidos.
Assim, o projeto foi destinado a um único morador, com
demandas mínimas: terraço, sala de jantar e estar integradas, um
quarto, dois banheiros e cozinha.
Depois de um tempo, a Dra. Farnsworth se mudou
permanentemente para a residência e permaneceu lá por vinte
anos. O segundo proprietário, Sr. Peter Palumbo, a adquiriu em
1972 para então restaurá-la. Em 2003, foi comprada pelo National
Trust for Historic Preservation e, desde então, está aberto para
visitação.

Figura 59. Detalhe do dormitório.
Fotografia: Rich Stapleton. Fonte:
ReadCereal.com.
Figura 60. Vista da sala de jantar a partir
da cozinha. Fotografia: Rich Stapleton.
Fonte: ReadCereal.com.

A famosa casa de vidro de Mies van der Rohe é mais um
ícone de arquitetura do século XX que reúne as qualidades do
desenho do arquiteto, como proporção e leveza, implantadas num
entorno que surpreende por sua vegetação nativa e proximidade
com o rio Fox. O edifício hoje é preservado pela National Trust for
Historic Preservation e é aberto para visitações.
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A construção é um execício da arquitetura minimalista que
o arquiteto sugeria, baseada na racionalidade e na busca por uma
linguagem universal.
A casa consiste em oito pilares que suportam as estruturas
da cobertura e do piso, sendo, ao mesmo tempo, estrutura e
expressão. Entre os patamares há grandes panos de vidro do
piso ao teto, em volta da casa inteira, integrando visualmente os
ambientes internos à paisagem do entorno. Por conta das cheias do
rio Fox, a casa foi elevada em 1,60m do chão.
O projeto constitui em um abrigo no estado mais simples,
que atribui significado à natureza do entorno e cria um lugar.
No entanto, é importante considerar que quando a Dra.
Farnsworth se mudou para a casa, ela reclamava que não podia
ficar sozinha sem ser observada, visto que haviam muitos curiosos
que queriam conhecer a casa de Miew van der Rohe, e não podia
receber hóspedes por conta da falta de privacidade causada pela
integração dos espaços.

partido e espacialidade

Figura 61. Escritório e sala de estar.
Fotografia: Rich Stapleton. Fonte:
ReadCereal.com.

materialidade
Figura 62. Pilar e laje em detalhe.
Fotografia: Rich Stapleton. Fonte:
ReadCereal.com.
Figura 63. Piso em detalhe. Fotografia:
Rich Stapleton. Fonte: ReadCereal.com.
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A estrutura da casa é feita de aço, composta por pilares de
perfil H, e as lajes são de concreto pré-fabricado. Os caixilhos, que
circundam a construção inteira, são todos de vidro. O piso é em
mármore travertino e, nos ambientes de permanência, possui um
sistema embutido de aquecimento.
Os móveis foram desenhados por Mies van der Rohe e
foram desenvolvidos para auxiliar na leitura do espaço como um
todo. Todo o mobiliário possui cores neutras, de maneira a não
apresentar afronta às cores da natureza do entorno.
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projeto

100m
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Figura 64. Situação do projeto, inserido
em imagem de satélite. Em verde, o
projeto proposto. Em laranja, as casas
pré-existentes. Elaborado pela autora
através de imagens do Google Earth.

A presente pesquisa busca compreender quais as diversas
posturas que se pode ter em um projeto arquitetônico de maneira
a relacioná-lo e integrá-lo em uma paisagem circundante sem gerar
uma experiência alienante, mas sim legítima de conhecimento
empírico do lugar. O projeto foi locado no Sítio das Carnaúbas,
área rural de Várzea Alegre, uma cidade do sertão cearense,
com o objetivo de gerar uma arquitetura que possa auxiliar o
usuário no conhecimento daquele ambiente, porém sem interferir
drasticamente na delicada dinâmica que ocorre naquele sítio
e, ainda assim, trazendo um programa que possa beneficiar a
população local.
O terreno de intervenção foi escolhido por sua posição
estratégica, visto que se localiza em uma das poucas estradas
que conectam as casas do sítio à rodovia transamazônica, que é a
única via de acesso ao centro da cidade. Assim, é de fácil acesso
aos moradores da região, ao mesmo tempo em que interfere pouco
na lógica do lugar. Observa-se na Figura 64 que, ao sul do local
de implantação, já não há mais ocupação humana, sendo esse
o caminho que leva à rodovia. Enquanto isso, do outro lado, a
densidade habitacional aumenta, indicada pelos destaques laranja.
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250,9m²

mercado público
3 unidades comerciais
depósito
sanitários
carga/descarga

6 x 152,2m²
= 913,2m²

179,9m²

área total
1344,0m²
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casas

6 unidades
24 leitos total

restaurante
salão
cozinha
sanitários
carga/descarga

Figura 65. Perspectiva axonométrica
abrangendo todo o projeto e entorno
imediato. Elaborado pela autora.

Assim, o projeto prevê um conjunto de casas de veraneio,
por ser um uso que permite que o usuário habite por certo tempo
o seu local de interesse, permitindo que conheça empiricamente
aquela paisagem. Porém, por não ser um uso de longa
permanência, permite uma exploração mais direta do partido em
detrimento de aspectos funcionais.
O conjunto possui 6 casas que buscam explorar as
sombras geradas na direção leste e oeste como possíveis espaços
de permanência. Os platôs voltados para a rua são propostas de
integração entre os usuários das residências, sendo uma releitura
dos alpendres presentes nas casas já existentes na região, os
espaços internos e detrás das casas são voltados para introspecção
e observação da paisagem.
Além disso, o projeto possui um pequeno mercado com
unidades que podem ser alugadas separadamente por diferentes
comerciantes. Esse uso foi proposto para expor as mercadorias
advindas da agropecuária familiar presente na região, auxiliando
na economia local. O espaço gera um encontro entre os residentes
daquele sítio e os usuários das casas de veraneio, permite que
estes últimos adquiram alimentos para prepará-los em suas
cozinhas, e atende também à demanda da população residente
local, visto que a mesma normalmente necessita deslocar-se longas
distâncias para fazer compras para a casa.
O projeto também possui um restaurante que atende
à demanda dos usuários eventuais mas também pode ser de
utilidade para os moradores da região. Sua localização estratégica
próxima ao mercado propõe que os insumos vendidos ali sejam
utilizados como ingredientes na comida a ser servida.
Todo o projeto utiliza alvenaria de tijolo artesanal e
cobertura em telha sanduíche, por conta de seu desempenho
térmico, e estrutura em madeira nativa, por já ser utilizado na
região no apoio de telhados.
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releitura de elementos
arquitetônicos locais
gerar espaços para

contemplação
e convivência

minimizar impacto
na dinâmica da
comunidade

[66]

[67]

amangiri
wendell burnette
estados unidos

sítio das carnaúbas
acervo pessoal

conforto
térmico ao escolher

priorizar

[68]

técnicas e materiais

escola para meninas
orkidstudio
serra leoa

respeitar cultura
técnicas locais

e

[70]

habitação para professores
francis kere
burkina faso

[69]

gando primary school
francis kere
burkina faso
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[71]

residência do novo artista
toshiko mori
senegal

Figura 66. Sítio das carnaúbas. Fonte:
acervo pessoal.
Figura 67. Varanda de suíte do hotel
Amangiri. Fotografia: autor desconhecido.
Fonte: Aman Resorts.
Figura 68. Pátio da Escola para Meninas
de Serra Leoa. Fotografia: Peter Dibdin.
Fonte: ArchDaily.
Figura 69. Lateral de Gando Primary
School. Fotografia: Erik-Jan Owerkerk.
Fonte: ArchDaily.
Figura 70. Detalhe da alvenaria de tijlos
que permite ventilação, na habitação
para professores. Fotografia: Erik-Jan
Owerkerk. Fonte: Keré Architecture.
Figura 71. Detalhe do telhado na
Residência do Novo Artista. Fotografia:
Iwan Baan. Fonte: Toshiko Mori Architects.

Figura 72. Cercados de madeira no
entorno de projeto. Fonte: acervo
pessoal.
Figura 73. Cercados de madeira no
entorno de projeto. Fonte: acervo pessoal.
Figura 74. Alpendres nas construções do
entorno de projeto. Fonte: acervo pessoal.
Figura 75. Alpendres nas construções do
entorno de projeto. Fonte: acervo pessoal.

[72]

[73]

[74]

[75]

No projeto, eu trouxe alguns elementos que já são
presentes na arquitetura local através de uma releitura e adaptação
à linguagem proposta. Os cercados em troncos de madeira
comumente são utilizadoas para delimitar a plantação ou cercar
animais, e no projeto foram utilizados para delimitar as unidades
residenciais e dar privacidade aos dormitórios. Os alpendres,
visivelmente anexos posteriores às construções na região, foram
transformados em espaços tanto na frente, quanto no fundo das
casas. No entanto, ao invés de serem cobertos, eles são formados
pelas sombras advindas da insolação leste-oeste, gerando espaços
abertos porém sombreados e confortáveis para permanência.
Assim como nas residências locais, a elevação do térreo foi
mantida e utilizada como delimitação do que é público e o que é
privado.
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considerações finais
O presente estudo surgiu com a finalidade de compreender
como a arquitetura deveria se relacionar com a paisagem. Quando
escolhi a paisagem sertaneja como objeto de estudo, eu tive
a inteção de trazer à tona as características de uma região tão
vasta porém ainda pouco conhecida por boa parte da população
brasileira. Tal região tem características físicas, climáticas,
culturais, arquitetônicas que, somadas, geram um ambiente muito
rico e delicado. Na minha visão, esse local traz problemáticas que,
somadas à intenção de estudar-se a relação de arquitetura com
paisagem, permitem a construção de um discurso relevante na
concepção do projeto arquitetônico.
Do estudo pode-se depreender que a paisagem já assumiu
diversos significados ao longo da história. Enquanto no início dos
estudos da geografia o conceito era relacionado apenas ao meio
físico, a percepção atual de que é composta tanto por elementos
natureais, quanto pela percepção humana.
Tal percepção é influenciada pelos órgãos sensoriais
humanos e pela cultura, portanto é subjetiva.
A definição de paisagem deve ser diferenciada de espaço,
que é a soma das formas da paisagem com a intrusão da sociedade,
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sempre visto no tempo presente. A paisagem é imutável, e o
espaço sempre se transforma. O lugar passa a ser o espaço com
significação, onde se reconhece vivências e lembranças. São
espaços que geram sensação de pertencimento e identidade.
Visto essas definições, o estudo buscou compreender
as relações do homem com o espaço. Pode-se depreender que
o humano se beneficia do turismo para apreciar a estética da
paisagem, mas também se pauta na estrutura espacial para
depreender elementos que permitam a identificação, sendo
matéria-prima para as memórias coletivas do grupo. Tais
interações entre homem e natureza foram se tornando cada vez
mais instrumentalizadas até chegar numa relação atualmente
intermediada por objetos artificiais.
Os autores do pós-modernismo criticavam o funcionalismo,
pois a arquitetura deveria contemplar as especificidades de
seu entorno sem se tornar alheia a ele. O projeto deve revelar a
lógica intrínseca do lugar, analisar os fenômenos naturais antes
de intervir, e é defendido também que deve trazer elementos da
natureza para dentro da arquitetura, gerando um envolvimento do
usuário menos alienado quanto a seu entorno.
Já no Brasil, o modernismo trouxe essa visão do
protagonismo do lugar enquanto fator fundamental para
compreender o povo e o que seria a identidade brasileira. Os
artistas modernos estavam desconfiados do romantismo vigente
até então, visto que se utilizava de fortes influências europeias, e
buscaram compreender o que diferenciaria o Brasil do restante do
mundo para, então, produzir uma arte que fosse legítima.
Tal iniciativa de conhecer melhor o país gerou uma onda
de viagens exploratórias. Como destaque pode-se citar Euclides
da Cunha, que escreveu Os Sertões a partir de suas observações,
Burle Marx, que catalogou novas espécies de plantas autóctones
e as utilizou em seus projetos paisagísticos, e Lucio Costa, que

realizou importantes estudos acerca da arquitetura colonial em
suas viagens para Minas Gerais.
A produção artística moderna deu voz à figuras antes
ignoradas, como por exemplo o homem e a paisagem sertaneja
abordada em Os Sertões, e a figura retratada em A Negra, de
Tarsila do Amaral.
Na arquitetura, houve uma releitura do trabalho de Le
Corbusier, trazendo a inserção de elementos regionais que viriam
a formar a linguagem brasileira, como o brise-soleil e o desenho a
partir da orientação solar.
O modernismo também voltou seus olhares para o sertão,
abordagem essa inédita na produção artística brasileira. Na
literatura com Os Sertões, Vidas Secas e Grande Sertão: Veredas,
foi produzido um panorama da cultura e paisagem presente na
região. O Cinema Novo também se apoiou nessa temática para
trazer às telas uma paisagem seca e semiárida, contrastando com o
verde exuberante que fora retratado até então.
Porém, ainda hoje, o sertão é visto por uma perspectiva
do colonizador, de local distante, pobre e selvagem, e é
insuficientemente conhecido pelos habitantes dos litorais,
mesmo abrangendo uma pluralidade de manifestações culturais e
paisagens de grande potencial.
A arquitetura rural normalmente se utiliza de materiais
encontrados no entorno. Os telhados são feitos de telha cerâmica
artesanal e estruturadas com madeira nativa, enquanto a alvenaria
é feita de tijolos artesanais de barro cozido e, em alguns casos, de
adobe ou taipa.
A área de intervenção, localizada na área rural da cidade
de Várzea Alegre, Ceará, apresenta temperaturas médias anuais
que variam entre 25 e 35°C, e precipitação escassa ao longo do
ano, concentrada principalmente no primeiro semestre. Além
disso, não possui calçadas, esquinas, semáforos, e até mesmo

quadras, trazendo uma situação e escala diferente do encontrado
comumente em manchas urbanas.
Todas essas observações, junto das estratégias
arquitetônicas relacionadas ao clima e à contemplação do entorno
observadas nos estudos de caso, foram de suma importância para
definir o partido de projeto, que buscou valorizar a economia local
porém sem intervir grosseiramente na dinâmica existente ali.
O exercício de projeto veio para fechar a reflexão levantada
nos capítulos anteriores, buscando compreender como um objeto
arquitetônico relativamente simples, como uma casa, pode ser
concebido através de materiais disponíveis no local, com uma
linguagem que promova inovações sem negar as construções préexistentes do sítio, e que permita uma contemplação da natureza
junto a uma relação com outros habitantes próximos.
Assim, com o presente estudo foi possível compreender
todos os aspectos que envolvem o conceito de paisagem de
maneira a auxiliar a interpretação de uma região específica e,
assim, fundamentar a intervenção proposta. A escolha do local
de intervenção foi conveniente por abrir meus olhos para uma
realidade diferente da que vivencio no meu dia-a-dia e fazer
despir-me de quaisquer preconceitos para me colocar em outro
ponto de vista formado por modos de vida e cultura diferentes.
Para a minha formação como arquiteta e urbanista, essa reflexão
me enriqueceu por trazer questões interdisciplinares das artes
e geografia, por me fazer conhecer melhor uma região pouco
discutida no meio acadêmico
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