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O trabalho de conclusão de curso parece algo que se desperta com o
tempo. Parece um momento oportuno para seguir aquilo que provoca a
curiosidade, a inquieteção, que intensifica o desejo de conhecer.
No caso deste trabalho, tratou-se de algo que só foi possível compreender
com a vida na cidade de São Paulo. Quando não se conhece tão bem a
cidade, parece inevitável a surpresa: descobrem-se lugares inacreditáveis,
situações espontâneas, pessoas, vida. Como evidências que se revelam
aos poucos, estas descobertas levaram ao presente tema: a relação da
cidade de São Paulo com os seus rios.
Esta relação parece, desde o princípio, algo essencial. Não somente pela
incompreensão dos estrangeiros que por aqui passam, mas principalmente
pelo desconhecimento dos que aqui vivem. A ausência dos rios parece
óbvia, mas é difícil perceber as evidêncas daquilo que nos falta.
Este trabalho foi resultado de um trajeto pautado nessas inquietações e
na tentativa de enxergar esta ausência.

imagem [arquivo do autor]

O presente trabalho desenvolve-se através da investigação do Córrego da
Água Preta, localizado nos bairros de Vila Anglo, Vila Romana, Pompéia
e Barra Funda, na cidade de São Paulo. Esta investigação teve início
com o mapeamento da área, o reconhecimento do curso d’água e seus
arredores. Procurou-se então identificar os vazios adjacentes a este
percurso, que se mostraram sempre presentes, do início ao fim deste
trajeto. A ação constrói-se como intervenções nestes vazios, na tentativa
de revelar esta camada oculta, o córrego que hoje apresenta-se quase
que completamente invisível no espaço da cidade. Estas intervenções
estão associadas a ações específicas: adição, suspensão, movimento,
subtração, tensão e revelação. Como mecanismos que trazem a água à
tona no espaço público, estas ações estão associadas a acontecimentos,
programas, vocações.
Ao mesmo tempo que revelam as relações entre si, as intervenções
apresentam-se independentes. Descrevem uma sucessão de pontos, cuja
hierarquia não está determinada. Não há aqui a pretensão de determinar
um percurso. Este surge somente devido ao elemento oculto que unifica
as ações: o córrego. Tratam-se de hipóteses diferentes acerca do mesmo
tema, e se desenvolvem em equilíbrio com a fundamentação teórica.

sobre a leitura

Busca-se aqui apresentar estes relatos de maneira semelhante àquela em
que foi desenvolvido o trabalho. Não há pretensão de hierarquizar o que
aqui se apresenta, sendo possível escolher um caminho de leitura, ou
qualquer outro. Tratam-se de duas instâncias a serem descritas: aquela
referente às ações e aquela referente aos temas de referencial teórico.
Como duas histórias contadas em paralelo, as páginas do lado esquerdo
abrigam as ações, em folha na cor azul, e aquelas do lado direito abrigam
o referencial teórico. Procura-se aqui não somente apresentar duas
linhas de raciocínio, mas os momentos de cruzamento entre elas.
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01 adição

Acabo de escrever infinita. Não intercalei este adjetivo por um hábito
retórico; digo que não é ilógico pensar que o mundo é infinito. Quem o
julga limitado postula que em lugares longínquos os corredores e escadas
e hexágonos podem inconcebivelmente cessar – o que é um absurdo.
Quem o imagina sem limites esquece que os tem o número possível de
livros. Atrevo-me a insinuar esta solução do antigo problema: A biblioteca
é ilimitada e periódica. Se um eterno viajante a atravessasse em qualquer
direção, verificaria ao cabo dos séculos que os mesmos volumes se repetem
na mesma desordem (que, repetida, seria uma ordem: a Ordem). Esta
elegante esperança alegra a minha solidão.
Jorge Luis Borges, A Biblioteca de Babel
(BORGES, Jorge Luis. Ficções. São Paulo: Companhia das Letras, 2007)

água por adição
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utopia

Propõe-se começar por aquilo que não se define. A utopia compreende
o que se busca e não se conhece, o que é indefinido. Refere-se aqui
à capacidade de percepção para além das circunstâncias programadas
da cidade contemporânea: ver além da velocidade que atinge a vida
contemporânea, além do tempo fugaz que não permite a pausa. A utopia
destaca-se aqui através da possibilidade de trazer à tona coisas que
antes permaneciam obscuras. No caso do território de ação, esta utopia
oferece a possibilidade de recorrer a outra leitura do córrego da Água
Preta. Busca-se então as possibilidades de revelar esta camada oculta,
possibilidades de trazer à superfície e de como materializar novamente
a sua existência na cidade.

Neste trecho o vazio é escasso. Somente uma estreita viela abriga a
passagem do córrego. Acima, a praça da Nascente, numa cota mais alta,
permite observar a passagem que segue até um vazio, por cima do percurso
do córrego. Propõe-se extrapolar o nível do chão. Deslocar a água, em
nível, desde a praça da Nascente até um elemento novo, construído sobre
as construções existentes. Um módulo sobre um comércio voltado para a
Avenida Pompéia.

imagens [arquivo do autor]

Sobre a compreensão da realidade contemporânea, o filósofo Nelson
Brissac apresenta questões pertinentes. O autor é organizador e curador
do Arte/Cidade, projeto de intervenções urbanas na cidade de São Paulo,
que conta com 4 edições desde 1994. O Arte/Cidade trabalha com áreas
críticas da cidade, e através de intervenções de artistas e arquitetos,
coloca em pauta a realidade e construção do espaço urbano, os seus
agentes, dinâmicas, forças e fluxos. Em conjunto com sua obra escrita,
em particular o livro Paisagens Urbanas, o autor apresenta o ritmo e
velocidade, a fugacidade do tempo, a subordinação da experiência à
programação prévia. Diante desta realidade, a visão está condicionada a
ver aquilo que se mexe. A pausa é escassa, e por isso parece não haver
tempo para olhar além daquilo que é rápido, passageiro. A pausa se
apresenta, então, como uma utopia da contemporaneidade.
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PEIXOTO, Nelson
Brissac. Paisagens
urbanas. Ed. SENAC
São Paulo, 2009.
p.214

E quando nada, aparentemente, está acontecendo? O vento soprando nas
árvores ou uma mulher que levanta a mão, com graça, como se fosse soltar
um balão. Aí não se vê nada. Mas, de fato, tudo está acontecendo. Essas cenas
são delicadas demais ou grandiosas demais para ficarem impressas na retina
habituada só ao que é passageiro.

A velocidade contemporânea parece se impregnar na existência humana,
nas relações, na percepção, na construção da cidade e em sua organização
social. O filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman aborda a condição
do ser na modernidade, a desconstrução dos parâmetros de solidez e
estabilidade que organizaram a existência humana e que dão lugar à
fluidez nas diversas instâncias da vida. Em Modernidade Líquida, Bauman
aborda a influência desta velocidade contemporânea na desconstrução
das relações humanas, dos limites e instituições.
BAUMAN, Zygmunt.
Modernidade
líquida. J. Zahar,
2001. p,18

O fim do Panóptico é o arauto do fim da era do engajamento mútuo: entre
supervisores e supervisados, capital e trabalho, líderes e seguidores, exércitos
em guerra. As principais técnicas do poder agora são a fuga, a astúcia, o
desvio e a evitação, a efetiva rejeição de qualquer confinamento territorial,
com os complicados corolários de construção e manutenção da ordem, e com
a responsabilidade pelas consequências de tudo, bem como com a necessidade
de arcar com os custos.

croquis de levnatamento [arquivo do autor]

Em uma realidade na qual a ausênca de referenciais estáveis parece
trazer consigo a incapacidade de compreensão, a fuga aparece como
reação frequente. Não há compreensão, pelo menos não somente uma.
A realidade se altera constantemente. Existe aqui uma incapacidade
de percepção: aquilo que é volátil pode não se apresentar do mesmo
modo. A sociedade organiza-se a partir desta volatilidade, não parece
haver a pretensão de compreender o que permanece estável: a fuga,
o movimento, a instabilidade parecem desempenhar o papel de maior
carisma à frente dos observadores.
Esta incapacidade de compreender, apesar de acentuar-se é na
contemporaneidade, não é uma questão somente da atualidade. A
existência humana é indissociável do tempo, e a continuidade deste
assegura esta incapacidade de compreensão. A compreensão da realidade
está sempre associada ao tempo.
Este tema parece essencial ao diretor alemão de cinema Werner Herzog.
Um momento congelado no tempo, assim refere-se o diretor às Cavernas
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percepções da viela
(esquerda)

a piscina
elevada vista da
avenida pompéia
(esquerda)
o ritmo dos
elementos verticias
definem a escala do
espaço (abaixo)
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de Chauvet, que visitava durante a produção do filme Cave of forgotten
Dreams. O filme relata a descoberta de uma série de cavernas na França,
cujo interior abriga uma extensa quantidade de rastros humanos e fósseis
de animais, que datam mais de 20.000 anos. Os mais antigos relatos deste
tipo, estas pinturas aparecem conservadas na escuridão. Relatos que por
mais que revelados, nunca poderão ser lidos por completo. Apresentam-se
na sua totalidade, mas não há ninguém com as ferramentas necessárias para
os lerem. É necessário um passado, um conhecimento que permita entender.
Um outro alguém, de um outro lugar, lerá aquilo de maneira distinta. A nós,
resta a imaginação que reconstrói a história a partir dos indícios. A única
chance está nesta tentativa já declarada falha de recriar a história.
O silêncio parece uma peça importante na construção do filme. Primeiro
devido à descoberta das cavernas, que está associada antes a sentidos como
a audição e o olfato, através do ar que emana das cavidades na terra, ou o
odor que revela o tempo intocado por debaixo dos pés. Depois, na apreensão
daquilo que se vê. As figuras são explicativas, revelam ações: isto se vê com
clareza. Mas há de se ver além. Para isto o silêncio é essencial: para isto é
necessário ver através dos indícios.

croquis [arquivo do autor]

Mostra-se importante esta constatação: vivemos de acordo com aquilo que
sentimos, aquilo que intuímos. Pouco sabemos. A ocupação do ser humano
no território registra-se a partir de relatos que permanecem através do
tempo. Relatam-se os medos, sucessos, fracassos, perigos, a existência. A
história, porém, perde-se inevitavelmente.

Um aqueduto é responsável por deslocar a água até esta construção,
totalmente alagável, uma piscina suspensa. O aqueduto é suportado
por elementos verticais, vazios no seu interior. São elementos que se
repetem para além do percurso do aqueduto. Elementos através dos
quais desloca-se a água. Quando há o aqueduto por cima, transferem
a água da cota superior à inferior. Quando não o há, levam a água dos
canais subterrâneos à superfície. Eles seriam controlados por registros,
e revelariam a água de maneiras diversas: esguichos na parte superior,
torneiras na superfície, aspersores, etc. À noite, estes elementos se
acendem.

A relação da cidade de São Paulo com a sua hidrografia parece hoje apresentarse de maneira semelhante a estes relatos, escassos e incompletos. O conflito
entre a cidade construída e a hidrografia é latente e é parte da sua história:
a cidade sobrepõe-se aos cursos d’água existentes, cobre os seus trajetos
com calhas de concreto, utiliza o movimento das águas como escoamento
de dejetos, inutiliza o potencial que têm a oferecer. Os relatos dos tempos
em que a cidade se relacionava de outra maneira com os seus rios tornam-se
cada vez menos frequentes. Os indícios desta relação são raros, escondidos
nas entranhas da cidade, cada vez mais esquecidos. A presença da água na
cidade parece desvinculada da vida humana: os banhos públicos e fontes
que outrora faziam parte do cotidiano da população dão lugar às avenidas,
aos piscinões de retenção ocultos no subterrâneo. Com o tempo, até mesmo
a percepção da hidrografia torna-se uma utopia.
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Em uma das quadras interrompidas pela passagem do córrego, uma casa se
sobrepõe ao leito do curso d’água. Um pórtico que dá acesso a uma estreita
viela, onde torna-se possível ver a água correndo na calha de concreto. Em
períodos chuvosos, a vegetação alcança altura suficiente para destacar-se da
calha, ocultando a passagem da água. Nestes períodos passa a ser possível
localizar o córrego somente através do som.

imagens [arquivo do autor]

Architecture without architects, Bernard Rudofsky. Os anfiteatros de
Myuy-uray, no Peru, estão localizados entre Cuzco e Machu Picchu.
Construído pela tribo Inca dos Maras, é composto por 5 anfiteatros. O
maior deles, provavelmente instalado na cratera de um meteoro seria
capaz de acomodar até 60.000 pessoas. Não se sabe ao certo quais os
tipos de acontecimentos que os anfiteatros acomodavam. Um grande
tubo cravado nas rochas era responsável por deslocar a água de uma
montanha próxima para os anfiteatros.
Sobre aquilo que não se sabe ao certo, se supõe, se especula, criam-se
as hipóteses.

29

A incapacidade de mensurar, de ver tal como é, faz retornar às falas do
filósofo Nelson Brissac, no seu livro Paisagens Urbanas. Brissac refere-se
à cidade como uma paisagem invisível, diante da incapacidade de se falar
de maneira fiel, de descrevê-la de acordo com o que realmente é. O olhar
não se faz suficiente na identificação da paisagem. Ela é vasta demais.
Esta indefinição traz consigo um distanciamento do indivíduo com relação
com ao lugar. A cidade torna-se complexa demais para oferecer a sua
identificação. Brissac aborda a obra Cidades Invisíveis, do italiano Ítalo
Calvino, e os relatos que o viajante Marco Polo oferece ao imperador mongol
Kublai Kahn, tema sobre o qual constrói-se o livro. Nestes relatos do
viajante fala-se em enigmas, em histórias que contam sobre experiências,
sobre memórias ou imaginações, ou coisas que não se explicam ao certo.
CALVINO, Italo;
MAINARDI,
Diogo (trad.). As
cidades invisíveis.
Companhia das
Letras, 2013. p.26

...fosse evidente ou obscuro, tudo o que Marco mostrava tinha o
poder dos emblemas, que uma vez vistos não podem ser esquecidos ou
confundidos. Na mente do Khan, o império correspondia a um deserto
de dados lábeis e intercambiáveis, como grãos de areia que formavam,
para cada cidade e província, as figuras evocadas pelos logogrifos do
veneziano.
Mais que a incapacidade de entendê-la em sua totalidade, a apreensão da
cidade parece mover-se de acordo com o presente. Como as cavernas de
Chauvet representam um elemento a ser interpretado no filme de Werner
Herzog, as cidades constituem-se aqui deste significado transitório.

CALVINO (2013)
p.26

...tudo que ele [Marco Polo] procurava estava diante de si, e, mesmo que se
tratasse do passado, era um passado que mudava à medida que ele prosseguia
a sua viagem, porque o passado do viajante muda de acordo com o itinerário
realizado, não o passado recente ao qual cada dia que passa acrescenta um
dia, mas um passado mais remoto. Ao chegar a uma nova cidade, o viajante
reencontra um passado que não lembrava existir: uma surpresa daquilo que
você deixou de ser ou deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, não
nos conhecidos.

Por mais indefinida ou inconstante a realidade possa se apresentar, certos
momentos, ainda que escassos, tornam possível “ver”. Estes momentos,
ainda que fugazes, parecem muito bem relatados na Infância Berlinense:
1900, de Walter Benjamin. O autor alemão descreve inúmeros relatos da
sua infância na cidade de Berlim. Uma infância revisitada, tendo em vista
a distância temporal entre o momento da experiência e o momento do
relato. Diante de tal distância, impõe-se a força destas experiências, como

Werner Herzog : Cave of forgotten dreams
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feridas ainda abertas muito tempo depois. As experiências parecem não
só fazer parte da escrita dos diversos momentos que se seguem, como
parecem ser reescritas por estes mesmos momentos futuros: como nas
cidades invisíveis, a história se reescreve.
Parece uma inquietação constante a presença da criança na cidade.
Benjamin revela a relação entre o imaginário infantil e o espaço
urbano, e parece levar às interferências que um provoca no outro. Estas
reverberações aparecem diante do olhar de um Benjamin distante,
tempos à frente, cujo imaginário parece conter, ainda que sob uma outra
compreensão, aquelas experiências de infância. Permanece a dúvida,
se este outro olhar clarifica estas experiências, lhe imbuindo razão,
e tornando assim possível materializa-la nos moldes da compreensão;
ou se este olhar longínquo torna obscura a verdadeira potência destas
experiências.
BENJAMIN, Walter.
Rua de mão única :
Infância berlinense:
1900. Autêntica,
2013. p.77

O ar em que aquela borboleta voltejava está hoje totalmente impregnado de
uma palavra que desde há decênios não me passa pelos ouvidos nem pelos
lábios. Conservou aquele lado insondável com que os nomes da infância se
apresentam aos adultos. O longo tempo de silenciamento transfigurou-as.

Estas experiências parecem transitar entre a realidade e o sonho.
Experiências que não se restringem no tempo. Aparecem como
combustível do imaginário: os achados estão para as crianças como as
vitórias para os adultos (BENJAMIN). E a cidade então transforma-se em
um território de descobertas, onde o vazio desempenha papel essencial:
os lugares de indefinição, em que tudo pode ocorrer, tudo pode ter
ocorrido, e nos quais é oferecida ao cidadão a sua parcela de participação
na construção de tudo aquilo que podemos entender como definição do
que é público.
BENJAMIN (2013)
p.92

Estes elementos descrevem um percurso, conectados visualmente. Atravessam a
estreita viela, passam por uma das ruas adejacentes, conectando um lote vazio no
qual se propõe uma praça com dispositivos semelhantes a estes, com registros e
água corrente. Por fim, levam ao vazio no final da segunda viela. Ali, agrupam-se
diversos destes elementos verticais.

imagens [arquivo do autor] | fotomontagem

De fato, do mesmo modo que se diz que há plantas que possuem o dom de nos
deixar prever o futuro, assim também certos lugares têm esse poder. Lugares
abandonados, quase sempre, ou então copas de árvores encostadas a muros,
becos ou pequenos jardins onde nunca ninguém se detém. Em tais lugares
parece que tudo aquilo que está para vir já é passado.

Os relatos são construídos de tal maneira que, à primeira vista, as suas
individualidades parecem torná-los estanques, momentos específicos e
independentes. Percebe-se, porém, que a sua potência reside não só nos
detalhes que as tornam particulares, mas também na sucessão que se
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constrói dos diversos relatos. Fala-se aqui em potência referindo-se às
reverberações que as experiências relatadas apresentam nas experiências
seguintes. Mesmo que singelas, estas reverberações parecem apresentarse constantes, ultrapassando o próprio relato escrito. O que está ali
materializado foi narrado por um autor que recorda posteriormente através
daquilo que viveu.
A maneira como a cidade é revelada aqui, através da experiência, do
cotidiano, parece essencial às potencialidades que traz a revelação do
córrego da Água Preta. Busca-se aqui estas reverberações sobre as quais fala
Benjamin. Nem todos os aspectos dessa revelação estão prontos para serem
definidos: busca-se, até certo ponto, a indefinição. Para além da percepção
da hidrografia sobre a qual se constrói a cidade, procura-se possibilidades
de alcançar outros significados, de estabelecer outras relações ao trazer
este elemento à superfície. Como em um dos relatos de Benjamin, no qual
apresenta a possibilidade de perder-se na cidade, como se estivesse em uma
floresta. Não parece existir aqui a pretensão de estabelecer a compreensão de
uma totalidade do espaço urbano. A cidade aparece aqui entre o significado
e a indefinição, entre o território e percepção:
BENJAMIN (2013)
p.78

Poucos são os indícios da presença do córrego. Na Praça da Nascente (imagem
superior) encontra-se uma rara condição neste trecho da cidade: submersos
na vegetação, não é possível ver os edifícios e avenidas. Vê-se somente a
vegetação e água. Somente na cota superior da praça torna-se possível ver a
cidade construída novamente. Ao seguir rumo à descida do córrego, invertese. Não se vê vegetação ou córrego.

imagens [arquivo do autor]

Não há nada de especial em não nos orientarmos numa cidade. Mas perdermonos numa cidade, como nos perdemos numa floresta, é coisa que precisa se
aprender. Os nomes das ruas têm então de falar àquele que por elas deambula
como o estalar de ramos secos, e as pequenas vielas no interior da cidade
mostrar-lhe a hora do dia com tanta clareza quanto um vale na montanha.

A proposta do escritório japonês SANAA para o centro histórico de Salerno,
na Itália, parece nutrir-se desta capacidade de fazer perder-se no espaço.
Perder-se neste caso se refere à capacidade de ausentar-se da incompreensão,
da velocidade, e não de entregar-se a esta. Em Salerno, os arquitetos
japoneses propoem uma série de espaços conectados, como uma sopreposição
de elementos distintos que constituem um todo. Primeiro são estabelecidos
os vazios que conectam estes elementos, e que oferecem, ao longo do seu
percurso, inúmeros acontecimentos. Em seguida são propostos os elementos
construídos, com programas complementares ao parque urbano, e que seriam
evidenciados pelo reflexo do material das suas fachadas (revela-se o que é
novo através do reflexo do céu). A intervenção no centro da cidade pretendia
estabalecer ali, a céu aberto, um museu urbano. Misturam-se situações,
paisagens, usos. Compreende-se a cidade a partir da vida. Como para
Benjamin, esta parece ser a condição essencial da cidade. Para compreendêla faz-se necessária a vida, a experiência, o cotidiano.

TEMAS

32

35

TEMAS

AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica

34

a piscina suspensa vista da avenida pompéia

Proposta para Salerno, Itália (SANAA)
El Croquis: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 1995-2000
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Há trechos em que o espaço do córrego apresenta limites estanques. O trajeto é estreito
e insalubre. Apresenta-se como uma fresta entre as construções existentes, e são poucas
as aberturas que voltam-se para aquele espaço. Apesar de contínua, esta fresta pouco
é percebida, estreitando-se cada vez mais por entre os edifícios e repleta de vegetações
mais altas em determinados trechos, o que impossibilita a passagem por ali.

imagens [arquivo do autor]

Na Praça da Nascente, na cota mais elevada do córrego, mantém-se o caráter público do
trajeto da água. Dentro da praça encontra-se canaletas no terreno para a passagem da
água. As habitações em volta ora voltam-se para o interior da praça, conectando-se por
portas que ligam diretamente as residências à praça.

imagens [arquivo do autor]
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isométrica geral - adição
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Isométrica ampliada cota superior da
intervenção, retratando a chegada do
aqueduto à pisicina suspensa e o ritmo
dos elementos verticais na viela.

Planta da piscina suspensa. A
estrutura transita entre a rigidez
dos eixos que dão origem à trama de
vigas e a posição dos pilares, definida
a partir da pré-existência. Os pilares
encaixam-se entre as construções
inferiores, e fazem erguer o volume
da piscina por cima da massa
construída.

Diagramas da viela interna. A escala
do espaço é definida pelo ritmo dos
elementos verticais que trazem a
água para a superfície.

Isométrica ampliada da cota inferior
dopercurso desta primeira intervenção.
O adensamento de elementos verticais
estabelece o desenho da praça.

piscina de retenção
superficial
calha do córrego
cilindro aspersor de água
em estrutura metálica com
revestimento em chapa
metálica perfurada. registro
de acionamento embutido na
superfície externa
piso em painel de concreto pré
moldado
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a viela interna
elementos verticais projetando a água para cima

a viela interna
sem água projetada pelos elementos verticais
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Planta geral. Em azul, representa-se a água proveniente dos elementos verticias.
Quando maior a dimensão da circunferência, maior a dimensão do tubo que
conduz a água, e maior a abrangência do vapor d’água projetado. Em vermelho,
destaca-se a continuidade visual dos elementos verticais, que continuam em
ritmo oscilante até a praça na cota inferior desta primeira intervenção.
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água por suspensão

Uma viela atravessa dois quarteirões, dividindo-os ao meio.
Habitações voltam-se a ela e os mais recentes conjuntos
verticais erguem altos muros nos seus limites. A viela conecta
duas praças, localizadas nas suas extremidades, e, durante o
seu percurso, revela vazios, lotes que permitem a passagem
da cota mais baixa às ruas superiores.

imagens [arquivo do autor]

Coluna infinita, Constantin Brancusi. Tîngo Jiu, Romênia.
Nesta obra do escultor romeno, o indeterminado aparece
aqui como produto de uma dimensão precisa, multiplicada
até revelar o indefinido. Trata-se aqui da produção
humana, de um ato tão elementar quanto as rochas
erguidas que marcam a paisagem, e que persistem até os
nossos tempos.

croquis de levnatamento [arquivo do autor]
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imagens [arquivo do autor]

rua ministro sinésio rocha

rua estevão barbosa

rua gen. góis monteiro

isométrica geral - suspensão
cinema

teatro

travessa joão matias

As duas caixas
elevadas estão
posicionadas em
espaços laterais da
viela, em lotes que
conectam a cota
mais alta de ruas
adjacentes à cota
inferior por onde
passa o córrego.

53

A água que
é projetada
no interior
destas caixas
retorna ao
córrego através
do sistema
de drenagem,
representado
no croqui
abaixo.

camadas

Quando abertas,
estas caixas
translúcidas
projetam o vapor
d’água para cima.
Quando iluminamse, este vapor se
acende.

O tubo horizontal
percorre a
viela, oscilante,
desviando das
aberturas das
construções.

CARERI, Francesco
Antonio.
Walkscapes: o
caminhar como
prática estética. G.
Gili, 2015. p.40

croquis [arquivo do autor]

CARERI (2015)
p.42

Busca-se aqui a revelação através da água em suspensão. Um elemento
percorre o espaço público, uma espécie de tubo metálico que se estende
pelo comprimento da viela. Durante a noite, ilumina-se. Em toda a sua
extensão encontram-se registros que possibilitam o controle da saída
de água, que em pontos estratégicos se intensifica. Funciona como
um aspersor de água. Ali altera-se a temperatura, umidade. Um novo
ambiente é estabelecido.

A vida humana estaria associada, desde os tempos primitivos, a duas
maneiras de habitar o mundo, separando a humanidade em nômades e
sedentários. Os sedentários, enquanto habitantes das cidades, estariam
vinculados à agricultura, representam o pertencimento ao lugar. Os
nômades, por sua vez, habitantes dos vazios, vinculam-se ao pastoreio,
o ser da experiência, da errância.
O arquiteto italiano Francesco Careri apresenta em seu livro Walkscapes
as duas instâncias do ser: o sedentário e o nômade. O espaço sedentário
seria “mais denso, mais sólido e, por isso, cheio [...]” , enquanto que o
espaço nômade seria efêmero, mais líquido, ausente de elementos rígidos.
O território nômade é instável, transitório, reescrito constantemente:
Na ausência de pontos de referência estáveis, o nômade desenvolveu a
capacidade de construir o seu próprio mapa em cada instante, a sua
geografia está em contínua mutação, deforma-se no tempo com base no
deslocar-se do observador e no perpétuo transformar-se do território.

O movimento está sempre associado a essa escrita nômade do território,
e atrelado a isto, a necessidade de marcação territorial, como uma
ação essencial à orientação geográfica. O espaço de trânsito, efêmero,
revelaria a presença humana através de ações primitivas, como o erguer
de uma pedra. O deslocamento de um elemento natural, retirado do seu
ponto de equilíbrio, atribuído de um novo significado materializa-se com
os menires, instrumentos de transformação física da paisagem, como cita
Careri:
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A água em
suspensão torna-se
visível quando
projetada para
cima. A água
define-se como
um elemento de
identificação da
paisagem.

55

CARERI (2015)
p.52

Os menires, organizados de acordo com um sistema de orientação territorial,
indicavam pontos, que representavam locais específicos, linhas, que
descreviam os percursos, e superfícies, territórios delimitados por esses
percursos, que se transformavam com o tempo. Os elementos verticais
podiam abrigar em seu entorno festividades e cerimônias. Funcionavam
como santuários onde a população dos arredores se reuniam, um lugar de
pausa ao longo dos grandes caminhos de trânsito.
Nos são caras estas duas instâncias, tanto o nômade quanto o sedentário.
Em uma cidade como São Paulo, cuja camada construída se sobrepôs à
natureza, tempo após tempo, com uma persistente negligência, torna-se
necessário questionar a presença destas duas instâncias no espaço urbano.
Pergunta-se sobre os referenciais, sobre a hidrografia submersa, o relevo
camuflado: a topografia construída parece não permitir a orientação.

croquis [arquivo do autor]

Quando abertas,
as caixas projetam
a água para o
exterior.

Em determinados momentos, este elemento rígido, metálico, oferece a
possibilidade de estender-se, modificar-se, como um segundo elemento
maleável, que pode ser esticado para além das dimensões do tubo
metálico. Em outros, o tubo altera sua trajetória e passa por dentro de
duas caixas transparentes, fechadas quando necessário, abertas quando
conveniente. Tratam-se de volumes erguidos do chão. Por debaixo delas
ocorre a passagem, ocorrem outras situações. Em uma, um espaço de
apresentações, como um teatro urbano, e por cima, uma caixa que é
solário. Quando fechada, esta névoa d’água recobre o teatro, oferecendolhe a sombra. Em outra, uma caixa vertical, também erguida do chão.
Ali parece concentrar a passagem deste elemento tubular metálico, que
serpenteia por dentro do volume translúcido. Funciona como um elemento
de marcação da paisagem. Vê-se ao longe outras intervenções, de onde
se pode observar tanto a caixa vertical, quanto a água em suspensão que
dali torna-se evidente quando lançada para cima. Os fechamentos desta
caixa se oferecem à projeção, como um cinema urbano.

“Uma grande pedra estirada horizontalmente sobre o solo é ainda apenas
uma simples pedra sem conotações simbólicas, mas a sua rotação em
noventa graus e o seu fincamento na terra transformam-na em uma nova
presença que detém o tempo e o espaço.”

Este deslocamento entre impulsos nômades e sedentários parece
permear a história das populações humanas, permanecendo latente na
contemporaneidade. A ideia de cidade transita historicamente entre os
dois extremos: as cidades solidamente assentadas, fruto do ideal europeu
de cidade construída através da solidez das pedras, e as cidades nômades,
as populações que circulavam pelas Estepes por milhares de anos e traziam
consigo as estruturas que estabeleciam a cidade.
*El Croquis 177178, 2015.

O arquiteto marroquino Jean Philippe Vassal, do escritório de arquitetura
Lacaton&Vassal, baseado em Paris, relata em entrevista à revista El Croquis*
a sua experiência quando esteve na Nigéria, por 5 anos, e esteve em
contato com a construção de vilarejos na região. O arquiteto participou de
construções em diversos trechos do país, e indica o “confronto entre duas
populações, os sedentários e os grupos nômades que possuíam rebanhos
de animais que percorriam os vilarejos devido à falta de alimento no
deserto.” O planejamento, portanto, acompanhava essa demanda variável.
A arquitetura se distancia dos parâmetros rígidos da construção europeia, e
se define pela “capacidade de produzir situações, de produzir espaços”, diz
Anne Lacaton, sócia de Vassal, na mesma entrevista. Aspectos imateriais
tornam-se tão essenciais à construção quanto aqueles que a materializam:
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o vento, a sombra, o clima, trata-se aqui de transformar um espaço em
algo habitável, com o mínimo recurso material. Vassal completa: “Então
construímos uma cobertura de palha de seis por seis metros suportada
por galhos para uma sala de estar que era somente uma sombra externa.”
Sombra esta que se alterava com o passar do dia e com o período do ano.
O confronto entre o ser sedentário e nômade aparece persistente.
Enquanto Jean Philippe Vassal aborda a condição nigeriana na construção
dos vilarejos locais, Nelson Brissac, no livro Máquinas de guerra contra
aparelhos de captura, apresenta uma leitura da condição contemporânea
na cidade de São Paulo. Em um relato acerca dos vazios, do movimento,
da sobrevivência no meio urbano, Brissac apresenta a realidade daqueles
sentenciados ao nomadismo na metrópole. Diante da guerra pelo espaço
urbano, atribui-se a sentença da errância àqueles marginalizados da
sociedade. O sedentarismo é aqui um privilégio, fruto da segregação e
desigualdade de uma sociedade injusta.
PEIXOTO, Nelson
Brissac; DERCON,
Chris. Máquinas
de guerra contra
aparelhos de
captura. Arte/
Cidade Zona Leste.
2002.

(As duas imagens acima) Architecture without architects, Bernard Rudofsky.
Vilarejo subterrâneo em Loyang, China. Devida à composição do solo e a
suas qualidades físicas, ele pode ser facilmente escavado. Segundo o autor,
em províncias como Honnan, Shansi, Shensi e Kansu, aproximadamente dez
milhões de pessoas vivem em habitações cavadas no solo.
“Alguém pode ver a fumaça surgindo no meio dos campos, escreve Georges B.
Cressey em Land of the 500 million: A Geography of China, apesar de não existir
qualquer indício de alguma casa visível; este tipo de território desempenha duplo
serviço, com as habitações por baixo e os campos por cima.” (RUDOFSKY, 1964)

PEIXOTO, DERCON
(2002)

O nômade está sempre produzindo armas, criando dispositivos de guerra.
São instrumentos e equipamentos de sobrevivência na cidade global.

Em uma cidade estruturada a partir dos enclaves fortificados, condomínios,
shopping centers, aqueles externos a esta realidade estão destinados
à clandestinidade: perambulam além dos limites do poder de controle
do espaço. Na cidade contemporânea o nomadismo e o sedentarismo
aparecem associados ao domínio do espaço urbano. Parece segregados,
estanques: instâncias que permanecem indissolúveis. Como nos relatos
de Jean Philippe Vassal, em que as tribos nômades percorrem os vilarejos
nigerianos com seus rebanhos, os itinerantes urbanos percorrem as ruas
como campos de batalha. Segundo os relatos de Vassal, porém, existe uma
influência mútua das duas instâncias. A sombra e a efemeridade do espaço
nômade parecem impregnar o ambiente nômade. É a confluência entre as
duas instâncias que determina a construção de uma sociedade. Na cidade
contemporânea, como São Paulo, esta relação parece estar associada a um
controle unidirecional, esclarece Brissac:
Aparelhos de captura são construídos para se apropriarem das máquinas de
guerra. Sua função é estriar o espaço, controlar o nomadismo. Instaurar um
processo de captura de fluxos.
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This was basically achieved by surprisingly very scarce materiality, which introduced a notion of fragility and delicacy even though the
project used very common materials…
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your mood, what you want to do, if you want to see your neighbours or not and so on...
AL: We started to work for the first time, maybe intuitively, on the question of ‘double space’ —or a large extra space— which by its size
alone, completely transforms the nature of the initial space. In the first scheme of the house [pointinng to the model on the table] and also
in the built one, they finally enjoyed about 180 square metres when initially they were only looking for 75 to 80 square metres. At that time
we couldn’t totally formalize and conceptualize this notion, but it was our first experience of this extra space extension, or ‘double space’
idea.
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JPV: Yes, like what you wear on your shoulders to protect yourself against the rain and the cold. At the end it was about hanging it a bit
higher and not just for one person, but for whole family. The house becomes a large cloth that protects you and adapts to the seasons,

The one at the very beginning looks like a series of small independent wooden boxes inside a large greenhouse…

JPV: Yes, but finally it was too expensive, about 10% over the budget. We carefully analyzed the factors of this overcost and we learnt a
lot, because the foundations and the structure were oversized and it was too expensive to adapt the greenhouse to fix it to the concrete
walls. So the second version was immediately much more radical, while staying within the budget without compromising its qualities and
dimensions.
AL: At the time we were already really engaged with this relationship between cost and complexity. They loved the possibilities of the first
house and they really imagined themselves living inside, so we were already committed to changing the initial scheme while keeping the
same quality that we had promised them. Because the question was really not to reduce its quality or surface area, the analysis of the
project costing was really exhaustive and interesting as an exercise for us to understand its relevance, in such a way that the economy
should not be a restriction but rather a tool that permits freedom of space.

CREATING SITUATIONS
JPV: After my degree, I decided to go to Niger for a civil exchange as an alternative to the military service in France. It was for one year,
but in fact I finally stayed there for five years.
You were working there as an architect, right?

JPV: Yes, but what I was doing was not really architecture. They proposed that I work in urban planning, but in fact I was doing, let’s say,
village planning. It was really interesting because it was immediately possible to go everywhere, around the whole country, including the
Sahara desert. This urban planning dealt with the temporary settlements of nomads in the dry season around villages by trying to organize them and make things more comfortable. There was a confrontation of two populations, sedentary people and nomadic groups with
their cattle coming around the villages because there was nothing for the animals to eat in the desert. So we had to plan a fast, temporary development for the villages. We had nothing to work with, no aerial views, no plans and no drawings, so we worked directly on site
by trying to define accesses, streets and the arrangement of some plots by taking care of the few existing trees and discussing with the
village elders to find out some very basic facts, including the climate.

So you were working with no drawings and making decisions by speaking directly to people...

JPV: The situation was completely new to me, and it was really nice to discover how these people, despite having literally nothing, could
be so inventive by developing houses and objects by assembling found things. I also learnt a lot about how to deal with the extreme climatic conditions and what a house really is in this climate, or what it means by being inside or outside the house depending on the weather conditions.

cabana de palha em niamey [j.ph. vassal]
9

implúvio na casa do fauno, pompéia | abertura zenital em habitação, pompéia
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PEIXOTO, DERCON
(2002)

E completa, A arquitetura é, em geral, um aparelho de captura. E então,
faz-se inevitável a questão: de quem é a cidade?
O controle do espaço aparece aqui associado ao controle da velocidade:
restringe-se a liberdade de circulação, estipulam-se limites através de
cercas e instrumentos de segregação. A cidade é campo de disputa, e
a arquitetura aparece essencialmente vinculada a um posicionamento
político e ideológico. A revelação de um córrego oculto aparece aqui como
questão singular. Este elemento a ser trazido à tona busca transcender a
mera infraestrutura. Este curso d’água, hoje oculto das dinâmicas urbanas,
fruto do descaso e da ineficiência do controle do espaço urbano vigente,
deve se relacionar com outras instâncias de atuação na cidade. Parece
essencial aqui redirecionar os esforços rumo à criação de outras situações.
Ainda diante deste conflito contemporâneo, parece vital a conciliação
destas duas dimensões, nômade e sedentária. A velocidade, inerente a
esta dualidade, aparece como um elemento de potência na construção da
cidade. Faz-se necessária a sua interpretação, assim como faz-se improvável
o seu controle. Nelson Brissac fala em Paisagens Urbanas sobre o tema de
uma exposição intitulada O que você fotografaria, se o mundo estivesse
em paz? Refere-se ao conteúdo da exposição, composto quase que em sua
totalidade por fotografias de paisagens. Aborda, então, a relação do tempo
e a apreensão do espaço, a necessidade da pausa no registro da paisagem,
tal como os pintores que tinham o tempo como matéria essencial ao
trabalho. A exposição lançava a presença de uma situação utópica, em
que o tempo, eventualmente, permitiria tais registros. Então questionase se não seria a arquitetura parece ser um instrumento disposto a tentar
transformar certas utopias em realidade.
A relação da arquitetura com o determinado e o indeterminado materializase de maneira exemplar na Maison de Verre, do arquiteto francês Pierre
Chareau. A habitação, localizada no centro de Paris, se insere no interior
de um quarteirão ocupado nos seus perímetros. No pátio interno, a reforma
de um edifício existente dá lugar à nova habitação, limitada nas laterais
pelas construções existentes e na cota superior pelo terceiro e último
pavimento cujo morador recusou-se a sair. Esta rigidez de implantação,
delimitada por construções em todos os lados, convive com a fachada
transparente da habitação. Em seu interior, espaços autônomos comunicamse por comportas, portas pivotantes, cortinas e passagens de nível. A
caixa cerrada materializada em fechamentos translúcidos é equipada com

Maison Verre, Pierre Chateau
Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore.
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diversos dispositivos tecnológicos, instrumentos de facilitação da vida
cotidiana. A campainha que oferece a ligação à habitação, ao consultório
(o residente era um conceituado médico parisiense), ou à zona de serviços
e as passagens entre os ambientes que possibilitavam o movimento de
objetos por entre as paredes participavam da dinâmica da casa.
Chareau introduz no espaço da habitação questões associadas ao
movimento e a versatilidade da vida contemporânea. A casa é pensada de
maneira a acompanhar as transformações presentes no cotidiano humano.
É necessário aqui não somente recorrer a estes mecanismos, mas conviver
em equilíbrio com outras dinâmicas: torna-se evidente a dualidade entre
o volume que se insere na rígida massa construída com a velocidade que
incita a sua condição interna.
Esta condição que transita entre o movimento e a estagnação parece
essencial à compreenssão do território do córrego do Água Preta. Ali toda
a água que atravessa o território convive com a sólida massa construída
que determina os espaços públicos. Parece inevitável, porém, a revelação
deste elemento oculto através do cotidiano, da experiência na cidade,
como uma força que não se pode controlar com precisão, que mostra-se
incapaz de permanecer oculta. O córrego parece ser, ao mesmo tempo, um
elemento de contraposição a esta solidez e a possibilidade de construir
novos limites, de fugir à imobilidade na construção da cidade.

vista da viela
aspersores ligados | aspersores desligados
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fechamento em
policarbonato

tubo aspersor de água

banco em peça
pré moldada em
concreto

calha do córrego
travessa joão matias
calha de drenagem
muro de limite do
espaço público

piso em painel
pré moldado de
concreto

rua bicudo cortes

Corte longitudinal do cinema. A caixa translúcida está erguida do chão,
sustentada pela estrutura metálica que toca somente os muros laterais. Dentro da
caixa, o tubo metálico que funciona como aspersor de água serpenteia o espaço.
Na parte superior, um mirante, acessado por uma escada no interior da caixa.
Do lado externo, a caixa se oferece como plano de projeção. O declive do terreno
possibilita uma arquibancada. Quando acionado o mecanismo de aspersão, a caixa
vaporiza água e altera a umidade, a temperatura, o clima, tanto do seu interior
quanto do cinema externo.

parede estrutural
em concreto

viga metálica

fechamento em
policarbonato

calha metálica

zenital
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guarda corpo em
perfil tubular
metpalico
piso em grelha
metálica
fechamento em
policarbonato

tubulação de
escoamento de
água

Corte transversal do Teatro. No térreo, uma passagem entre muros, em declive,
é limitada por bancos dos dois lados. O espaço se oferece como ambiente
de manifestação, como um teatro urbano. Por cima, uma caixa translúcida
erguida do chão onde funciona um solário. A condição do teatro se altera
constantemente, de acordo com a abertura ou não da caixa, e com o acionamento
ou não dos aspersores que vaporizam água no interior do volume suspenso. No
chão, a água que desce da caixa suspensa desenha o piso. Quando acionado os
aspersores, este desenho ganha vida com a água corrente.

banco em concreto
calha em argamassa
armada

piso em painel de
concreto
banco em chapa
metálica

tubulação metálica
aspersora de água

Detalhe - Corte transv. ampliado do Teatro
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fechamento lateral
em policarbonato

fechamento inferior
em policarbonato

tubulação de
escoamento de
água

banco em
chapa metálica
acesso à escada

fechamento em
policarbonato

calha receptora
da água da caixa
suspensa

tubos aspersores de
água

piso em grelha
metálica

parede estrutural em
concreto
Corte longitudinal do Teatro
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banalidade

WISNIK, Guilherme.
Estado crítico: à
deriva nas cidades.
Publifolha, 2009.

O surgimento da cidade está associado ao domínio da natureza, à
possibilidade de controle daquilo que não se conhece por completo.
Segundo o arquiteto paulista Guilherme Wisnik , “o trânsito das colinas
do crescente fértil, onde os cereais cresciam espontaneamente, para o
vale fértil da Mesopotâmia, onde surgiram as cidades de Ur e Urus (de
rios caudalosos, de cursos violentos nas cheias e escassez na estiagem)”
representa o deslocamento geográfico fundamental, capaz de permitir à
civilização a produção de excedentes que iam além da sua necessidade,
através do controle de uma natureza abundante.
Este acontecimento que dá origem à cidade estaria associado à
desterritorialização, responsável pela quebra dos laços territoriais das
antigas comunidades ligadas por relações de parentesco. A ruptura seria
essencial à nova ordem a ser estabelecida.
Fala-se aqui, então, desde o princípio da cidade, na relação com a
natureza. O controle, por mais improvável que seja, do seu relevo, do
seu clima e das suas águas. O equilíbrio entre estas duas partes, a cidade
construída e a natureza, parece ser essencial à vida urbana. Desde os rios
que possibilitam o transporte, tanto internamente quanto entre cidades,
à força da vazão da água que possibilita o funcionamento de instrumentos
tão primordiais quanto a roda d’água, a natureza sempre desempenhou
papel essencial à dinâmica da cidade. Observa-se, porém, em especial
no caso de São Paulo, uma sobreposição daquilo que se constrói sobre a
geografia. Uma sobreposição que se acentua, e parece apresentar-nos este
equilíbrio, cada vez mais distante, e cada vez mais necessário.

(As duas imagens acima) Architecture without architects, Bernard Rudofsky. Roda
de água na Síria desloca a água do rio Orontes para o aqueduto que abastece as
casas e jardins da cidade de Hama.
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Aquilo que se constrói parece querer apagar os rastros da natureza:
cobrem-se os rios e destroem-se as matas. A lógica de construção do espaço
a partir da dinâmica do automóvel passa a reger a cidade, especialmente
a partir da segunda metade do século XX. As camadas ocultas parecem
cada vez mais profundas, porém revelam-se subitamente à medida que se
fazem necessárias como peças fundamentais à drenagem da água. Inundase a cidade. Resta-nos as imagens já longínquas do que um dia foi este
espaço repleto de rios e cursos d’água, e a possibilidade, sempre presente,
de trazê-los à tona novamente.
Esta sobreposição da cidade à natureza oferece-nos novas possibilidades
de compreensão da cidade. Ao mesmo tempo que torna-se possível
buscar outros caminhos de convívio entre estas duas instâncias, através
da tecnologia e novos processos de construção do ambiente urbano,
oferece a alienação daquilo que se esconde por trás das construções. O
filósofo Nelson Brissac, em seu livro Paisagens Urbanas, compartilha da
inquietação:
PEIXOTO (2009)
p.269

“Foi no início do século XIX que o homem se defrontou pela primeira vez com
a cidade como algo portentoso. Não apenas por ser o palco das duas mais
intensas experiencias modernas, a máquina e a revolução, mas também por
causa da majestade do cenário. É quando se consegue ver as cidades com a
impotência natural às florestas, despenhadeiros e mares, com as feições dos
infinitos e eternos horizontes, que se tem um verdadeiro paisagismo urbano.
Esse espanto – o choque da modernidade – reforça tanto a possibilidade de
profunda alienação quanto a de sublime intensidade.”

Torna-se alarmante a indiferença com a qual é tratada a hidrografia da
cidade de São Paulo. Não refere-se somente à ausência de ações que
busquem novos caminhos para a realidade dos rios na cidade, mas também
à ausência de conhecimento desta realidade.

CALVINO (2013)
p.24

imagem [arquivo do autor]

Inevitáveis, porém, parecem ser as reverberações daquilo que se oculta. O
controle da natureza, como dito anteriormente, parece improvável. Sobre
esta natureza oculta e os seus impactos na superfície, o autor Italo Calvino
apresenta-nos, no seu livro Cidades Invísiveis, mais um relato de Marco
Polo sobre uma das cidades do império mongol de Kublai Kahn. Cidade
que se move para o alto, assim Italo Calvino descreve a cidade de Isaura.
Cidade dos mil poços, situada sobre um lago subterrâneo. O autor descreve
os limites desta cidade, condicionados por um elemento invisível, o lago
que se estende por debaixo do chão. Esta camada oculta então vem à tona,
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trazida por moinhos de vento, bombas, perfurações, tubos verticais,
aquedutos. Uma paisagem invisível condiciona a paisagem visível.
Esta dimensão oculta aparece como principal condicionante na descrição
da cidade, capaz de estrutura-la e defini-la. Uma cidade que se sobrepõe,
mas define-se a partir daquilo que está invisível.
Mostra-se essencial entender a importância desta “dimensão oculta” no
espaço da cidade, especialmente no que diz respeito ao sítio hidrográfico
de São Paulo. Parece prevalecer, ao menos na história recente de
construção da cidade, um olhar sob a natureza que a mensura através da
sua capacidade infraestrutural. Rios que antes desempenhavam múltiplos
papéis na dinâmica da cidade, e que fazem parte da construção da
paisagem urbana, encontram-se reduzidos a meros canais de escoamento
de dejetos. Como na cidade de Isaura, descrita por Calvino, indaga-se
aqui quais seriam os intrumentos capazes de trazer à tona esta camada
oculta da cidade. Não somente aquelas que se encontram completamente
escondidas por debaixo da superfície, mas também aquelas que se
encontram ocultas diante da exploração da cidade, transformadas pela
poluição, pela indiferença. Indaga-se aqui qual a potência que traz
consigo estes elementos ausentes da paisagem urbana.

PEIXOTO,
Nelson Brissac.
Intervenções
urbanas: arte/
cidade. São Paulo:
Ed. SENAC São
Paulo: Sesc, 2002.
p.23

Esta potência daquilo que permanece oculto é abordada de maneira
exemplar no livro Un recorrido por los monumentos de Passaic, de Robert
Smithson. O artista nascido em Passaic, no estado de New Jersey nos
Estados Unidos, retorna à cidade natal e apresenta-nos, neste livro,
espécies de relatos sobre diversos trechos da cidade. Estes relatos
debruçam-se sobre elementos desprovidos de significado num vazio sem
fim, como refere-se Nelson Brissac. Como efeitos colaterais da construção
da cidade, estes resíduos abordados por Smithson aparecem como vazios,
como vestígios da memória de um jogo de futuros abandonados.
Os monumentos aparecem aqui associados a uma certa ausência e uma
precariedade pós-industrial. São espaços indefinidos que surgem diante
de um olhar atento sobre a cidade. Espaços banais que aparecem em
relatos cotidianos. Distantes da dinâmica da cidade, são desprovidos
de qualquer aspiração à construção de uma identidade. São espaços
marginais.
Ao mesmo tempo que parecem estar desvinculados das centralidades que
organizam a cidade, estes monumentos apresentam-se como indícios que

Spiral Jetty, Robert Smithson
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permitem ver além: nos cheios construídos não parece existir a chance
de perceber a história, não há espaço livre que permita enxergar. Nestes
monumentos, os elementos banais permitem ver através de um certo
olhar, e oferecem uma profundidade subestimada.
O olhar que carece do poder de ver em profundidade parece encontrar
o espaço necessário para se poder ver. Trata-se aqui de encontrar as
referências, como nas pinturas do francês Paul Cézanne, quando se
aproxima muito dos campos de trigo, não se vê nada além, perde-se
no espaço sem referências. Estes monumentos a que se refere Smithson
parecem construir-se sob a consciência de que é impossível apreender a
totalidade. Permite-se então buscar os indícios, os vestígios.
A produção de Smithson parece materializar esta incapacidade de se
apreender a realidade. Como na obra Spiral Jetty, em Utah, nos Estados
Unidos, o tempo aparece como elemento essencial ao olhar. Apreende-se
algo em instantes, mutável, sempre em movimento. A totalidade parece
mais uma ilusão: o indivíduo só é capaz de apreender o instante. O olhar
de longe ignora a escala e os sentidos. Sobre isto, Richard Serra relata:
SERRA, Richard.
Escritos e
entrevistas 19672013. IMS, 2014.
p.81

O que a maioria das pessoas conhece do Spiral Jetty de Smithson, por
exemplo, é uma imagem capturada de um helicóptero. Quando você vê a
obra de fato, ela não tem nada daquele caráter puramente gráfico, mas
também quase ninguém a viu de fato. Na verdade, ela foi submersa logo
após a sua realização.

O olhar através dos indícios, dos vestígios ou monumentos, como
apresenta-nos Smithson, está indissociável da questão da memória da
cidade. A história parece ser contada não somente pela presença destes
indícios, mas pelo desejo de vê-los. Existe um entendimento que se
altera ao longo do tempo, sobre aquilo que se quer revelar e o que se
quer ocultar. O livro de Smithson aparece então como uma crítica a esta
hierarquia estabelecida pelo olhar. Questiona o valor das coisas banais,
que estariam à margem daquilo que se entende por memória. Aquilo que
comumente não se busca, que não se pretende revelar, parece guardar
consigo uma potência surpreendente, e este parece ser o objeto de busca
do artista americano.
Sobre a potência daquilo que se ignora, o escritor alemão Walter Benjamin
questiona:
“O artista busca a verdade eterna e ignora a eternidade que continua à
Teatro
vista da viela | aspersores ligados
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BENJAMIN, Walter.
O Flâneur, em
Obras Escolhidas
vol.III. Editora
Brasiliense, 2017.
p.212

sua volta. Admira a coluna do templo babilônico e despreza a chaminé da
usina. Qual é a diferença das linhas? Quando a era da força motriz pela
combustão do carvão estiver finda, admirar-se-ão os vestígios das últimas
chaminés como hoje se admiram os destroços das colunas dos templos[...]”

O autor alemão apresenta este questionamento acerca do olhar sobre
a memória da cidade. Esta condição volátil da memória construída a
qual se refere, em que o juizo de valor sobre as construções altera-se
ao longo do tempo, parece acentuar-se nos tempos atuais. A velocidade
aparece aqui como tema essencial: a cidade constrói-se e reconstrói-se
permanentemente, cada vez a ritmos mais frenéticos. O tempo é fugaz na
contemporaneidade: as coisas se alteram tão rapidamente que torna-se
tarefa impossível compreendê-las na sua totalidade.

BAUMAN, Zygmunt.
Modernidade
líquida. J. Zahar,
2001. p.12.

Em Modernidade Líquida, Bauman apresenta-nos o derretimento dos
sólidos* como um traço permanente da contemporaneidade. Um fenômeno
que significa a ruptura com as tradições, no surgimento de uma nova
ordem, líquida.

BAUMAN (2001)
p.15.

“Seria imprudente negar, ou mesmo subestimar, a profunda mudança que
o advento da ‘modernidade fluida’ produziu na condição humana. O fato
de que a estrutura sistêmica seja remota e inalcançável, aliado ao estado
fluido e não-estruturado do cenário imediato da política-vida, muda aquela
condição de um modo radical, e requer que repensemos os velhos conceitos
que costumavam cercar suas narrativas. Como zumbis, esses conceitos são
hoje mortos-vivos”.

Esta condição instável produz efeitos alarmantes na vida humana. A
instabilidade acentua a alienação do indivíduo, diante de uma realidade
veloz e incompreensível. As cidades são materializadas de maneira
desenfreada, condicionando o olhar àquilo que se diz necessário. Não há
tempo para ver além. Em São Paulo, as ruas, avenidas e vias expressas
estruturam a cidade construída, à medida que se ocultam os rios, córregos
e matas, que antes estruturavam o território. A maneira como se constrói,
por si só, já torna evidentemente difícil ver além das edificações que
nos rodeiam. A velocidade da vida contemporânea aparece como um
agravante: torna o indivíduo incapaz de apreender aquilo que não está
condicionado a ver.
Neste momento em que os sentidos parecem condicionados à velocidade
incessante, a banalidade apresenta-se como um possível caminho à
pausa. São os momentos em que torna-se possível ver estes elementos
que permanecem ocultos, sejam os rios que desapareceram da superfície,
Teatro
vista da viela | aspersores desligados
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os solos rochosos ou arenosos que foram sobrepostos por camadas
pavimentadas, ou a vegetação que foi retirada. No caso do córrego da
Água Preta, estes momentos banais estão associados às maneiras que este
se faz presente na dinâmica da cidade, ainda que oculto da superfície. Seja
no aparecimento de nascentes em locais inesperados, na permanência de
áreas verdes devido à impossibilidade de construir sobre o curso d’água, ou
às mais diversas circunstâncias que são criadas à medida que se constrói
a cidade.
GUERRA, Abilio
(Org.). O arquiteto
e a cidade contemporânea. São Paulo:
Romano Guerra,
2009.

A estes momentos, o arquiteto paulista Angelo Bucci refere-se como
instantes. No texto As duas belezas da cidade, o arquiteto desperta-nos
a atenção para cidades que se revelam de maneiras distintas. A primeira,
detentora de uma beleza que intitula arrebatadora, similar ao Rio de
Janeiro, é capaz de conquistar os observadores ao primeiro olhar. A
segunda, apresenta-se como um caos aparentemente incompreensível.
Desta pareceria improvável encontrar a beleza, pelo menos não como
aquela que se diz arrebatadora. Mas, com o tempo, a cidade se encarrega
de revelar os seus instantes, através de um processo persistente, que
requer a profunda atenção do observador. Mas que não se enganem,
este segundo tipo promete belezas profundas, que, quando alcançadas,
transcendem qualquer beleza arrebatadora.
As ações de projeto então se debruçam sobre um território repleto destes
instantes, de situações banais no espaço da cidade que parecem instigar e
trazer consigo diversas potencialidades. As intervenções são feitas nestes
instantes, no intuito de explorar estas vocações encontradas. Trata-se
de lidar com duas instâncias, inevitavelmente presentes: a ausência que
reflete o caráter oculto em que se encontra o córrego; e a potência que
traz consigo a sua revelação.

Onde torna-se visível, o córrego é reduzido a mero obstáculo. Neste momento, um dos
poucos em toda a extensão do seu trajeto em que é possível ver diretamente a água
correndo, perfis metálicos interrompem a calçada para garantir o isolamento da grelha
metálica que faz o fechamento da calha subterrânea.

imagem [arquivo do autor]
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água por movimento

forças

O vazio é recorrente em toda a extensão do córrego da Água Preta. São
como relatos materializados do conflito entre a construção da cidade e a
sua hidrografia. Desde o princípio, estes vazios são estabelecidos como
território de ação. Definiu-se primeiramente os limites dos vazios: ali
não se intervirá.

O córrego oculto passa por debaixo desta viela. De um dos seus lados, habitações de um ou
dois pavimentos, do outro, edifícios de dezenas de pavimentos. Limites heterogêneos dão
origem ao que resta do espaço público. Por detrás dos muros que o delimitam, jardins pouco
utilizados e estacionamentos.
No percurso da viela, moradores fizeram intervenções artísticas. Eventos culturais encontram
ali espaço de expressão, e contribuem para a apropriação dos vazios sobre o córrego. Aqui o
fluxo da água é notado. O som atravessa as escassas aberturas do canal subterrâneo.

imagens [arquivo do autor]

Sobre o vazio, o arquiteto espanhol Ignasi Solá-Morales, no texto Terrain
Vague, apresenta-nos a busca pela potência, em oposição ao caráter
“colonizador” que se impregnou na construção das cidades. Estes vazios
urbanos, dissociados da dinâmica da cidade, revelam uma condição
expectante, transitando entre a ausência de significado e a promessa
de novos caminhos, novas possibilidades de construção da cidade. Para
intervir nestes vazios, indefinidos, imprecisos e incertos, mostra-se
necessário fugir à obsessão de preenchê-los na busca de estabelecer uma
identidade.

SOLÀ-MORALES,
Ignasi de.
Territorios. São
Paulo: G. Gili,
2002. p.131

Segundo Solá-Morales, o impulso primeiro da arquitetura tem sido dar
continuidade às formas, de maneira a reproduzir mais do mesmo. A
insegurança no âmbito do indivíduo parece então reverberar na maneira
como se constrói a cidade: a impossibilidade de assumir sua interioridade
como identidade materializa-se na maneira como as cidades tratam os
seus vazios. O arquiteto sugere recorrer às forças, e não às formas.
Como a arquitetura pode atuar no terrain vague de maneira que não se
converta em um agressivo instrumento dos poderes e das razões abstratas?
Sem dúvida, atendendo à continuidade. Mas não a continuidade da cidade
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planejada, eficaz e legitimada, mas, ao contrário, através da escuta atenta
dos fluxos, das energias, dos ritmos que o passar do tempo e a perda dos
limites estabeleceram.

Para o Solá-Morales, o vazio parece representar não somente um campo de
intervenção da cidade, mas um momento que torna possível compreender
as dinâmicas que ocorrem no ambiente urbano. Ali é possível vislumbrar a
memória, os fluxos, as energias, os ritmos. O vazio representa a possibilidade
de vislumbrar aquilo que é a matéria essencial da arquitetura: pois não
parece ser o caminho permanecer a reproduzir formas, mas sim buscar as
forças.
SOLÁ-MORALES
(2002)
p.131

[...] a arquitetura estaria sempre ao lado das formas, do distante, do ótico
e o figurativo. Enquanto que, ao contrário, o indivíduo segregado da cidade
contemporânea buscaria as forças em lugar das formas, o incorporado em
lugar do distante, o áptico em lugar do ótico, o rizomático em lugar do
figurativo.

Em uma realidade em que a condição de instabilidade parece atingir as
mais íntimas instâncias da vida humana, faz-se necessário compreender
a inviabilidade de permanecerem as mesmas estratégias de construção do
espaço. A arquitetura parece nutrir-se desta vida que é mutável, transitória,
diversa, e por isso parece essencial entender a cidade a partir destas
variações. A cidade constrói-se a partir da dualidade desta instabilidade
com a permanência incontestável de determinados elementos, como no
caso do córrego do Água Preta.
Estas forças a que refere Solá-Morales parecem encontrar desdobramentos
no campo das artes. Referindo-se a uma obra do artista Robert Morris,
Rosalind Krauss, em seu livro Caminhos da Escultura Moderna, analisa
a importância da experiência na atribuição de significado. A obra do
artista constrói-se a partir da experiência, a partir da subverção daquilo
que têm-se como pressuposto. Composta por três elementos idênticos,
porém dispostos de maneiras distintas no espaço, o artista apresentanos o contraste entre a igualdade prévia, pertencente a uma estrutura
idealizada e interior, e a diferença que se mostra exterior, relacionada à
experiência, à presença do observador.
KRAUSS, Rosalind
E. Caminhos da
escultura moderna.
Martins Fontes,
2001. p.319

Three L-beams, Robert Morris, 1965

[...] por mais claramente que possamos entender que os três Ls são
idênticos (em estrutura e dimensões), é impossível enxerga-los como uma
mesma forma. Por conseguinte, Morris parece estar dizendo que o “fato”
da similitude dos objetos pertence a uma lógica que existe anteriormente
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à experiência, ou na experiência os Ls derrotam essa lógica e tornam-se
“diferentes”. Sua “igualdade” pertence tão-somente a uma estrutura ideal
– um ser interior que não podemos enxergar. Sua diferença pertence a
seu exterior – ao ponto em que despontam no mundo público de nossa
experiência.

Situação
encontrada. A
viela é limitada
pelos muros
das construções
existentes, em
grande parte
condomínios
verticias. As
construções,
porém, afastam-se
dos muros, criando
espaços ociosos.

Parece oportuna a relação entre a atitude do artista Robert Morris e as
palavras do arquiteto Ignasi Solá-Morales, visto que a arquitetura também
parece transitar entre a interioridade e exterioridade. Os três “Ls” de
Morris parecem definir-se através de uma simbiose entre estas duas
instâncias: eles são obviamente peças de formato “L”, e são peças que
desempenham papéis diferentes no espaço, portanto, peças obviamente
distintas. Não parece ser possível compreender a obra sem utilizar dessas
duas condições, essencialmente distintas. A arquitetura, retornando aos
vazios urbanos que se refere Solá-Morales, define-se também a partir
do equilíbrio de diferentes instâncias: define-se pelas suas formas, mas
também pela experiência, pelos fluxos, ritmos e forças. Podem apresentar
formas similares e ao mesmo tempo desempenhar papéis diferentes no
espaço urbano.

croquis [arquivo do autor]

Propõe-se um
edifício galeria
como limite do
espaço público.
Retificam-se os
muros existentes
e atribui-se uma
outra escala ao
espaço da viela.

Propõe-se a retirada dos muros. Um edifício passa a estabelecer os limites
do espaço público. Extenso, como uma galeria estreita que percorre
os limites da viela, o edifício abriga no seu interior uma galeria de
arte, como uma extensão daquilo que vinha sendo abrigado pela viela.
O edifício envolve as construções existentes, variando a sua altura de
acordo com aquilo que se aproxima.
Uma parede em concreto estrutura o edifício, que apresenta-se solto do
chão, somente fixado a este apoio vertical. Quando a parede se aproxima
das construções existentes, apresenta-se opaca, intransponível ao olhar.
Quando afasta-se, revela aberturas que interrompem a sua linearidade,
estabalecendo a relação entre os dois lados, tanto visual, como física,
através das circulações que se acoplam à estrutura de concreto.

Este caráter mutável da arquitetura parece estar associado à condição
instável da vida humana. As respostas oferecidas pela arquitetura se
alteram em diferentes contextos territoriais e temporais. O arquiteto
dinamarquês Steen Eiler Rasmussen, no livro Arquitetura Vivenciada,
esclarece:
RASMUSSEN, Steen
Eiler. Arquitetura
vivenciada. Martins
Fontes, 2002.
p.33

Muitos animais também são capazes de criar um abrigo para si mesmos,
cavando um buraco no solo ou construindo alguma espécie de habitação
acima dele. Mas cada espécie faz isso sempre da mesma maneira. Só o
homem constrói habitações que variam de acordo com requisitos, clima e
padrão cultural.

E estas considerações parecem tão válidas no âmbito da habitação,
quanto no da cidade. As aspirações humanas e as condições territoriais
dão origem a diversas maneiras de se compreender a realidade e de se
fazer arquitetura. Rasmussen apresenta-nos diversos relatos, que parecem
de alguma maneira acompanhar esta pluralidade da qual se sustenta a
arquitetura. Na cidade de Roma, o arquiteto descreve-nos os arredores da
Igreja Santa Maria della Pace:
RASMUSSEN (2002)
p.68

Essas fachadas modestas e um pouco teatrais são como uma tela gigantesca
dobrando-se em muitos ângulos em torno da igreja. Elas impossibilitam que
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nos coloquemos a certa distância para ver todo o conjunto de um só relance,
mas esse fato apenas torna mais efetiva a grandeza da arquitetura.

E continua:
RASMUSSEN (2002)
p.69

É uma experiência emocionante sair da passagem estreita e escura para o
pátio banhado de sol e depois voltar-se e deparar com a entrada da igreja,
como um pequeno templo redondo cercado por uma cavidade fria e repleta
de sombras.

Os relatos do arquiteto sobre diversos trechos e exemplos de cidades
trazem consigo circunstâncias que conduzem à especificidade do espaço.
No caso dos arredores da Igreja Santa Maria Della Pace, a escala do espaço
público é essencial. As estreitas passagens impossibilitam a apreensão da
cidade por completo. Não se vê o todo das construções. Vê-se muito mais
através do jogo entre luz e sombras, entre passagens cobertas e a céu
aberto. A cidade então é apreendida em partes.
Em outro relato, Rasmussen aborda os templos religiosos e a vocação para
a música. Igrejas como a Basílica de São Pedro, em Roma, apresentam
condições acústicas que levam a um determinado gênero de música.
Devido ao tempo de reverberação do som no ambiente interno da igreja, o
sacerdote deve falar em um ritmo específico, caso constrário, ecoar-se-ão
as palavras pronunciadas, sobrepondo-se às que estão por vir.
RASMUSSEN (2002)
p.239

O sacerdote começava pela nota recitativa e depois deixava sua voz declinar
numa cadência ondulante a fim de que as principais sílabas fossem
distintamente ouvidas e depois esmorecessem para que outras se seguissem
como modulações. Desse modo era eliminada a confusão causada pela
sobreposição. O texto converteu-se num cântico que vivia na igreja e, de
uma maneira fervorosa, fazia do grande edifício uma experiência musical.
Assim são, por exemplo, os cantos gregorianos que foram especialmente
compostos para a antiga basílica de S. Pedro.

O som parece indissociável da compreensão deste espaço. A ausência destas
reverberações representa a incapacidade de se apreender a sua potência.
De maneira similar ao que aconteceria com a Santa Maria della Pace, caso
quem a visite não tivesse contato com o seus arredores antes de adentrar
a construção, a Basílica de São Pedro não pode ser entendida somente
por sua condição acústica, mas certamente não pode estar ausente esta
condição essencial à sua compreensão.

Arredores da Igreja Santa Maria della Pace, Roma
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De um dos lados da viela, onde encontram-se as inúmeras casas e comércios de um ou dois
pavimentos, o ritmo das construções que delimitam o espaço público é evidenciado pela
presença de portas. Em muitos casos, não se trata do acesso principal das construções,
fato evidenciado pelas indicações em algumas das portas, que oferecem acesso a espaços
oferecidos pelos moradores para os eventos culturais que ali ocorrem.

imagens [arquivo do autor]

imagens [arquivo do autor]

A escala e o som são capazes de atribuir identidade a estes espaços.
Parecem desempenhar papel próximo às forças a que se refere SoláMorales. São circunstâncias sobre as quais se constrói a arquitetura.
Sobre isso questiona-se então qual o papel da água na cidade de São
Paulo. Parece essencial entender o território não somente através do olhar
sobre o vazio, comentado anteriormente como território de ação. Faz-se
necessário estar atento ao papel da água no espaço urbano. Como a escala
e o som nos exemplos de Rasmussen, a água representa uma força a ser
explorada, em especial no córrego da Água Preta. Apresenta-se como um
elemento capaz de atribuir identidade, o que se faz evidente através das
poucas e singelas aparições que faz no espaço público: as intervenções
por moradores em uma das vielas por onde passa o córrego (Travessa
Roque Adóglio); a praça da Nascente, na cota mais alta do córrego, onde
está localizada a principal nascente do curso d’água; a vazão da água que
se faz ouvir através das aberturas no chão de uma outra viela (Travessa
João Matias). Ainda que oculta, a água permanece como um elemento de
ligação entre estes diversos trechos de cidade.

croquis [arquivo do autor]

O edifício suspenso é estruturado
pela empena de concreto. Está
completamente em balanço.
Por baixo, uma piscina que tem
o nível da água alterado de
acordo com a vazão do córrego.
No interior do edifício, trechos
do piso em grelha metálica
garantem tanto a ventilação do
ar quanto a iluminação através
do reflexo da água da piscina.

O volume metálico erguido do chão permanece acima de uma subtração
do terreno. Uma piscina extensa, acessável por todos os lados, como uma
topografia construída. Em um dos seus limites, uma fresta no piso revela
a passagem do Córrego da Água Preta.
O curso d’água está reduzido a uma canaleta de 50cm de largura. Quando
aumenta a vazão, a água transborda, e, percorrendo os planos inclinados
que delimitam a piscina, alagam o espaço debaixo do edifício.
Trata-se aqui não somente da presença da água, mas também da sua
ausência. Quando seca, esta piscina dá lugar a uma praça, como uma
extensão das galerias internas do edifício. Quando alagada, desperta
uma outra vocação.
O volume erguido, por sua vez, revela-se vulnerável às condições
externas. Pisos em grelhas metálicas e a membrana permeável que
recobre a fachada permitem a entrada de ventilação, umidade e luz. A
presença da água interfere na temperatura interna do edifício, e através
do seu reflexo, ilumina o interior pelas aberturas inferiores do piso. A
água apresenta-se como matéria essencial do espaço.

A água permanece como circunstância que representa a força motriz do
projeto. Uma circunstância que está onipresente em todas as intervenções.
Porém, materializa-se de maneiras distintas.

*El Croquis 177178, 2015.
p.15

Lidar com estas forças, a que se refere Solá-Morales, como aquelas que
cita Rasmussen, parece estar associado antes à definição do que não se
fazer. Jean Philippe Vassal, sócio do escritório francês de arquitetura
Lacaton&Vassal, apresenta: Preferimos fazer coisas simples em contextos
ricos e complexos, em vez de gerar complexidade em situações simples
dispossuídas de toda qualidade. O escritório francês apresenta a
preocupação com a criação de acontecimentos. Trata-se de criar a
identidade através de situações.
Estas forças parecem exercer papel essencial na arquitetura do escritório
francês, especialmente situações como o convite para fazerem a
revitalização da Aucoc Square, em Bordeaux, na França. Jean Philippe
Vassal relata que nada fizera na praça, pois não havia nada a ser feito, ali
estava tudo em seu devido lugar. Não se atribui às formas, e sim às forças
que organizam o espaço. Trata-se de um exercício de liberdade: daquilo
que se faz e não se faz, daquilo que se define ou não.
A arquitetura proposta por Lacaton&Vassal parece então permear-se
desta dualidade entre o espaço programado e o espaço não programado.
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O acontecimento que não se define parece matéria tão essencial à sua
arquitetura quanto a dificuldade de materializa-lo. O arquiteto japonês
Sou Fujimoto, no texto Futuro Primitivo, apresenta-nos a arquitetura a
partir da dualidade de dois tipos de espaços que parecem auxiliar na
compreensão da arquitetura de Lacaton&Vassal: a tenda e a caverna. Por
mais similares que pareçam, sendo ambos meios primitivos de abrigo do
ser humano, Fujimoto apresenta-los como espaços de caráteres opostos.
A tenda, ambiente construído pelo homem, é programada previamente
para um determinado uso. Ela é funcionalmente eficiente. A caverna, ao
contrário, é um espaço anterior à ocupação do homem, e é indiferente à
maneira como se ocupa o espaço. Não há ali programação alguma, muitas
vezes nem sequer existem as qualidades essenciais para que ali se habite.
O espaço então apresenta-se a partir desta ausência de prescrições: tratase de um exercício de liberdade. Fujimoto acredita na potência dos espaços
que se comportam como estas cavernas. Espaços em que a descoberta
passa a estabelecer a regra. Pergunta-se, porém, se será possível construir
um espaço-caverna intencionalmente:
FUJIMOTO, Sou.
Primtive Future In
2G #50, Editorial
Gustavo Gili, 2009.
p.130

O problema é que a própria caverna é um fenômeno natural da topografia
que oferece às pessoas ricas e diversas descobertas. Uma “caverna artificial“
seria possível na “arquitetura feita pelas pessoas”? A grande questão é se
algo sem propósito, ou algo que exceda o próprio propósito, podem ser
feitas intencionalmentes.

De certo modo, o nada fazer proposto por Lacaton&Vassal, no caso da
Aucoc Square, parece revelar uma posição acerca do caráter do espaço,
como se refere Sou Fujimoto. O nada fazer sugere que não existe a
pretensão de programar com exatidão aquilo que ocorre na cidade. Sugere
que existe ali o espaço para o acontecimento, e suficiente será dar as
condicionantes para que ali ocorram as descobertas. Parece existir, tanto
para Lacaton&Vassal quanto para Sou Fujimoto, uma dimensão do espaço
que não há como materializar. Uma dimensão que se pode somente
tangenciar, que oferece ao indivíduo o seu lugar em tudo aquilo que
se entende por âmbito público. Esta dimensão mostra-se cada vez mais
necessária na construção do espaço urbano.
Pois essa é a condição que se busca na cidade: o acontecimento. Zygmunt
Bauman apresenta algumas destas questões da vida na cidade, em
particular na contemporaneidade. Em tempos nos quais a velocidade
e a dissolução de limites parece atingir as mais diversas instâncias da
vida humana, observa-se a construção da cidade seguindo premissas

Aucoc Square, Bordeaux
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que vão de encontro a estas condições contemporâneas de instabilidade.
Enquanto torna-se inevitável associar a vida na cidade à passagem, ao
deslocamento, ao tempo, parece estar também indissociável da delimitação
territorial, da hierarquia, da presença de espaços que parecem ausentes
de acontecimentos, ou ao menos que não oferece esta predisposição.
BAUMAN (2001)
p.113.

Os edifícios fantásticos que circundam a praça enorme e vazia são para
serem admirados, e não visitados; cobertos de cima a baixo de vidro
refletivo, parecem não ter janelas ou portas que se abram na direção da
praça; engenhosamente dão as costas à praça diante da qual se erguem.
São imponentes e inacessíveis aos olhos – imponentes porque inacessíveis,
estas duas qualidades que se complementam e reforçam mutuamente. Essas
fortalezas/conventos hermeticamente fechadas estão na praça, mas não
fazem parte dela – e induzem quem quer que esteja perdido na vastidão
do espaço a seguir seu exemplo e sentimento. Nada alivia ou interrompe o
uniforme e monótono vazio da praça. Não há bancos para descansar, nem
árvores sob cuja sombra esconder-se do sol escaldante.

É necessário entender a cidade a partir da indefinição do acontecimento.
Como o espaço do encontro, da incerteza, da eventualidade. Bauman
sugere:
BAUMAN (2001)
p.111.

Na clássica definição de Richard Sennett, uma cidade é ‘um assentamento
humano em que estranhos tem chance de se encontrar.’ [...] O encontro
entre estranhos é um evento sem passado. Frequentemente é também um
evento sem futuro (o esperado é que não tenha futuro), uma história para
‘não ser continuada’, uma oportunidade única a ser consumada enquanto
dure e no ato, sem adiantamento e sem deixar questões inacabadas para
outra ocasião.

O encontro, como diz Bauman, é fruto da eventualidade. E para além
daquilo que se constrói com a matéria física, a cidade parece definir-se a
partir destes acontecimentos da eventualidade. Contrói-se continuamente,
a cada momento. Esta parece uma condição cara à arquitetura: a
possibilidade de definir-se a cada instante.

imagens [arquivo do autor]
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Vista externa
Nível intermediário da água

Saltpans, Malta
Nas salinas, trata-se não somente da presença da água, mas também
da sua ausência. Trata-se inevitavelmente destas duas condições que
determinam atividades diferentes no espaço. A volatilidade da água
é revelada não somente pela sua presença inconstante, mas pela
variação daquilo que se faz do espaço.
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Vista externa
Água restrita à calha do córrego

Vista externa
Nível máximo da água
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Planta geral - Movimento

travessa roque adóglio

AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica

interrupção na parede
de concreto

Corte longitudinal - Movimento

interrupção na parede
de concreto
abertura de acesso à escada

elevador

grelha
metálica

parede estrutural
em concreto

piscina
inferior
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acabamento de
todo em cantoneira
metálica
fechamento lateral
em membrana
permeável
fechamento em
perfil metálico

guarda corpo em
perfil tubular
metálico
viga metálica
secundária
painel pré moldado
em concreto

parede estrutural
em concreto

viga metálica

viga-calha metálica

montante de
fixação da grelha
metálica vertical
pivô metálico de
abertura da fachada

montante metálico
de estrutura da
fachada
arremate metálico
viga metálica de
borda

espaço para
passagem de
infraestuturas

fechamento
lateral em grelha
metálica

piso em grelha
metálica

calha em concreto
Cortes transversais
A dimensão da piscina é alterada
ao longo da praça. Quando a
vazão do córrego aumenta, a
calha transborda e aos poucos
enche o volume da piscina,
molhando todo o pavimento.
piso em
cubos de
granito

peça pré moldada de
concreto com calha
do córrego na parte
inferior e banco na
parte superior

limite do nível da
piscina

Detalhe - Corte transversal ampliado
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água por subtração

A viela por onde atravessa o córrego está na cota mais baixa. Dos dois lados, ascensões do
relevo. De um deles, observa-se um vazio. Áreas verdes remanescentes entre os lotes, que se
conectam até a cota mais alta. Propõe-se ali uma incisão no terreno. Um corte de 9 metros
de largura neste vazio. Piscinas surgem através da ausência da matéria, numa cota inferior,
ao nível da viela por onde passa o córrego. Esta série de piscinas estender-se-iam até o
limite da incisão.

oculto

LE CORBUSIER. Por
uma arquitetura.
São Paulo:
Perspectiva, 1973

Desde a modernidade, incorporou-se o aumento da velocidade às
diversas instâncias da vida humana. Os deslocamentos cotidianos, os
adventos tecnológicos, a construção das cidades: a realidade se altera
de maneira ininterrupta, vertiginosa. A percepção sobre a realidade,
inevitavelmente, altera-se também. Dentre os sentidos, o olhar parece
ser único capaz de acompanhar o ritmo veloz do tempo. Mas este olhar
parece cada vez mais associado à contemplação; olhos que olham mas
não vêem, dizia Le Corbusier. Parece residir aqui a dimensão do oculto a
qual se pretende abordar.

PEIXOTO (2009)
p.209

As transformações mais radicais na nossa percepção estão ligadas ao
aumento da velocidade da vida contemporânea, ao aceleramento dos
deslocamentos cotidianos, à rapidez com que o nosso olhar desfila sobre
as coisas. Uma dimensão está hoje no centro de todos os debates teóricos,
de todas as formas de criação artística: o tempo. O olhar contemporâneo
não tem mais tempo.

Em uma sociedade que se constrói a partir da imagem, parece haver um
distanciamento cada vez maior entre o indivíduo e a realidade. O olhar
permite apreender o movimento, a velocidade do cotidiano, mas não há
tempo para a pausa, não há tempo para realmente ver. O momento de
fuga à velocidade parece essencial na tentativa de compreender aquilo
que se vê. Como no cinema, a pausa revela a possibilidade de imersão:
ali é possível distinguir os detalhes, recorrer a outros sentidos e não ao
olhar, como sugere Brissac:
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PEIXOTO (2009)
p.213

Esse momento – apesar da sua instantaneidade – é o oposto da imagem
fugaz da aceleração. Essa iluminação não está na cadeia temporal. Ao
contrário, ela contém todo o tempo, nos põe fora do seu fluxo incontido.
Ela é uma suspensão.

Parece oportuno abordar a relação entre tempo e imagem a partir do
cinema, especialmente sobre esta pausa. A suspensão que se refere Brissac
sugere a interrupção de uma linearidade. Corta-se a velocidade incessante
por alguns instantes, suficientes para proporcionar outro ponto de vista.
Daí se faz possível ver.
A reverberação do tempo nos sentidos mostra-se evidente. A apreensão
ocorre de acordo com a velocidade daquilo que se vê e daquele que vê. A
percepção cinematográfica é construída pelo tempo:
PEIXOTO (2009)
p.219

PEIXOTO (2009)
p.215

Assim, não é a extensão das tomadas, mas a pressão do tempo que
passa através delas que deve modular a montagem. Tempo que se torna
perceptível, em cada sequência, quando sentimos algo de significativo para
além do que está sendo mostrado, indícios de algo que não se esgota no
quadro, que leva a imagem a apontar para o infinito. Ao diretor cabe captar
o fluxo temporal, registrado no fotograma. Permitir que o tempo escoe com
independência e dignidade, pois só assim as coisas encontrarão nele o seu
lugar. Fazer cinema é ‘esculpir tempo’.

O tempo aparece como matéria essencial ao cinema, assim como para a
arquitetura. No primeiro, o tempo aparece muito atrelado à imagem. A
reverberação do tempo é capaz de redefinir a imagem: sob o efeito do
tempo, a interrupção da imagem aproxima o filme da fotografia - no limite,
da pintura. No caso da arquitetura, o tempo aparece atrelado ao espaço.
As experiências que acontecem no espaço são condicionadas pelo tempo.
A cultura do olhar coloca o homem sob uma outra perspectiva da realidade.
Parece inevitável o afastamento da realidade tal como era compreendida
antes de adventos tecnológicos que alteraram a vida humana. O arquiteto
finlandês Juhani Pallasmaa, em seu livro Olhos da Pele, apresenta o
afastamento do indivíduo com relação à realidade, à medida que o
culto ao olhar parece limitar a compreensão de mundo. Neste livro o
autor apresenta diversas inquietações acerca da percepção do ser e as
implicações no campo da arquitetura. Sobre as imagens, Pallasmaa revela
a crise do pertencimento: a apreensão da realidade condicionada por
aparelhos eletrônicos que capturam imagens afasta o indivíduo de uma
compreensão real. O olhar deturpa.

Mapa do Sistema Lapa Doce. O carte é um tipo de relevo caracterizado pelo
processo de dissolução das rochas. O fenômeno leva ao aparecimento de cavernas,
rios subterrâneos e dolinas.
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PALLASMAA,
Juhani. Os olhos da
pele: a arquitetura
e os sentidos.
Bookman, 2011.
p.24

Como consequência da avalanche atual de imagens, a arquitetura de
nossa época frequentemente parece ser uma mera arte da retina, do olho,
completando um ciclo epistemológico que começou com o pensamento e a
arquitetura da Grécia Antiga. Mas a mudança vai além da mera dominância
visual; em vez de ser um encontro corporal de situações, a arquitetura
se tornou uma imagem impressa fixada pelo visor apressado da câmera
fotográfica. Na nossa cultura da fotografia, o olhar intenso é arrastado
em uma dimensão bidimensional e perde sua plasticidade. Em vez de
experimentar nossa existência no mundo, contemplamos do lado de fora,
como espectadores de imagens projetadas na superfície da retina.

Para Pallasmaa, a arquitetura, desde a modernidade, frequentemente
apresenta-se como uma materialização desta condição de superficialidade
que aflige a contemporaneidade. O ato de olhar parece cada vez mais
distante da capacidade de ver, pelo menos no que se refere à construção
de algo que vai além da imagem contemplativa. A abstração parece
permear as diversas relações humanas, e acentua-se nos tempos atuais.
Desde a transição de uma cultura fundamentalmente oral para a cultura
da palavra escrita, a apreensão da realidade parece cada vez mais voltada
à abstração. O que antes era sujeito à situação, para a sujeitar-se ao
pensamento abstrato. O que antes era definido pela audição dá lugar à
visão. O filósofo americano Walter J. Ong apresenta as repercussões desta
transição para a condição humana:
ONG, Walter J.
Orality & Literacy The Technologizing
of the World,
Routledge (London
and New York),
1991. p.12

imagem [arquivo do autor]

Embora as pessoas sejam embasadas no discurso oral, a escrita as prende
ao campo visual de forma tirânica e eterna... uma pessoa afalbetizada
jamais resgatará o sentido que a palavra tem para aqueles puramente orais.

O momento de suspensão, que refere-se Brissac ao falar do momento da
pausa no cinema, parecer ser o instante em que torna-se possível fugir
da abstração. Na realidade, isto se configura como uma fuga à condição
de ausência que se coloca sobre a consciência, como fala Ong: parece
impróvavel que o alfabetizado estabeleça a sua compreensão a partir da
oralidade puramente, já que a escrita lhe incorpora uma outra dimensão
de entendimento. Estes momentos de suspensão parecem então instantes
específicos em que o alfabetizado poderia vislumbrar o sentido que a
palavra exerce para àqueles que a compreendem pura e simplesmente na
oralidade. A suspensão é o momento que possibilita a inversão das coisas,
a subversão daquilo que se entende por compreensão. Ali vê-se tudo.
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Frederick Cartherwood. Cenote em Bolonchen, México.
A palavra Maia para cenote é tz’onot, que significa “poço natural de água”. Na realidade, porém,
cenotes são complexos sistemas hidráulicos altamente dinâmicos. São classificados de acordo
com a sua origem, como “lagos de dissolução” ou “lagos formados pela ação da água em rochas
solúveis.” A forma mais comum de cenote é o que se conhece por “dolina de colapso”, ou seja,
uma abertura no solo que dá acesso a piscinas subterrâneas.
(Underwater cultural heritage; Museum international; Vol.:LX(60), UNESCO; 2008)
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Qanats, Irã.
Os Qanats são um sistema de túneis subterrâneos responsáveis pela coleta
e deslocamento da água subterrânea em regiões áridas. Os túneis verticais
atingem a profundidade necessária para extrair água de uma fonte subterrânea,
enquanto os túneis horizontais levam a água, através da gravidade, até a
distribuição por canais para as terras agrícolas.
Da superfície é possível ver somente as crateras dos túneis, que fazem ventilar
os espaços no subsolo.
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Sob esta camada superficial estabelecida pela velocidade da vida
contemporânea, onde as relações parecem construir-se como a apreensão
do olhar, de maneira rasa e ligeira, parece necessário buscar além daquilo
que se mostra visível. Esta busca parece nutrir-se destes momentos de
suspensão. Parece este um caminho para compreender verdades que tornam
possível ver, tal como nas interrupções dos filmes, que torna possível
apreender as faces, ver o vento, ouvir a chuva. Fala-se em verdades, pois
estas parecem escassas na atualidade. Seja a matéria que se camufla aos
olhos, ou as relações humanas que se desconfiguram frente à velocidade.
A compreensão parece só se fazer possível através da descoberta, ainda
que insuficiente, de pequenos entendimentos, pequenas verdades.
A busca por estas verdades parece inevitável em uma realidade que nos
coloca diante da implacável continuidade do tempo. Esta busca representa
a tentativa de compreensão de uma realidade que não se compreende ao
certo.
Pallasmaa descreve-nos a necessidade humana de sentir a consciência
imune ao tempo. Busca-se a sensação de que a individualidade perdurará
além do tempo. A arquitetura parece ter papel essencial neste sentimento,
como um instrumento capaz de materializar esta necessidade.
Vista do acesso às piscinas

O espaço que abriga as piscinas está sujeito aos vazios presentes no espaço
urbano. Revela-se, então, a construção em três momentos, limitados por
ângulos que se fazem necessários diante dessa condicionante. O primeiro
momento apresenta-se como um espaço de transição, onde o piso não estará
permanentemente alagado. Ali estão os vestiários e infraestruturas necessárias.
No segundo momento, as piscinas oferecem águas de temperatura fria, voltadas
para o esporte e atividades de lazer. No terceiro, águas quentes dão lugar a
práticas diversas de uso da água. A ligação entre os três momentos é feita por
um corredor lateral que percorre toda a extensão da incisão. Quando altera-se a
temperatura das piscinas, o que ocorre gradualmente, pequenas frestas surgem
na parede que separa a circulação e a piscina, como uma marcação que orienta
o indivíduo em um espaço alagado em toda a sua extensão.
O espaço está vulnerável à vazão do córrego. O nível das piscinas se altera de
acordo com as águas do curso d’água. Parte das circulações internas passam a ser
encobertas pela água quando se alcança determinado nível, e quando este está
baixo, revelam-se partes das lajes das piscinas de menor profundidade.

PALLASMAA (2011)
p.32

PALLASMAA (2011)
p.43
1
MERLEAUPONTY, Maurice.
“Cezanne’s Doubt”,
in Merleau-Ponty
(1964), p.19

Temos a necessidade mental de sentir que estamos arraigados à continuidade
do tempo, e no mundo feito pelo homem compete à arquitetura facilitar
essa experiência. A arquitetura domestica o espaço sem limites e nos
permite habitá-lo, mas ela também deve domesticar o tempo infinito e nos
permitir habitar no continuum do tempo.

Não somente parece essencial à arquitetura domesticar o tempo
infinito, quanto colocar-se como instante de compreensão na realidade
que se insere. O tempo infinito parece cada vez mais assombroso. A
arquitetura então, à medida que se debruça sobre a cidade e sobre a
condição contemporânea, torna-se um instrumento de posicionamento:
materializa-se a partir de uma ideia, de uma compreensão acerca das
coisas. Um instrumento que além de domesticar o tempo infinito,
materializa espaços que tornam possível a suspensão, tornam possível
ver. Como diz Pallasmaa, o mister da arquitetura é ‘tornar visível como
o mundo nos toca’1, como Merleau-Ponty se referiu às pinturas de
Cézanne.
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A arquitetura parece trazer consigo a capacidade de violar a
continuidade do olhar contemplativo. Na construção da cidade,
especificamente em São Paulo, questiona-se qual o papel da
arquitetura diante de um modelo de cidade que segue ao esgotamento.
A velocidade, como dito anteriormente, sobrepõe-se a tudo que se
vê. A cidade parece um conjunto heterogêneo de camadas submetidas
a uma condição onipresente: a velocidade. A arquitetura parece ser
um possível instrumento na criação de possibilidades para além desta
estrutura limitante. Parece essencial ver aquilo que é banal, que é
cotidiano. Aquilo que parece não se agitar aos olhos contemporâneos,
que permenece obscuro.
Esta busca pela verdade das coisas parece ser o tema que conduz o
filme Tokyo-Ga, do cineasta alemão Wim Wenders. O filme apresenta
uma tentativa de procura das coisas sagradas, caso ainda houvesse
coisas sagradas, que seriam os filmes de Yosujiro Ozu, cineasta japonês
do século XX. Ozu pertenceu a um tempo que conviveu com enormes
mudanças na civilização, com implicações profundas na cultura
japonesa. Seus filmes, segundo Wenders, contavam sempre a mesma
simples história, das mesmas pessoas, na mesma cidade, Tóquio.
Retratavam a deterioração da familía e da identidade japonesa; não
só japonesas, mas a deterioração de todas as famílias no mundo
inteiro, como diz Wenders, por se tratar essencialmente de mudanças
de reverberações globais. O filme de Wenders, então, relata uma
viagem do cineasta a Tokyo, como em uma investigação acerca daquilo
que encontra nos filmes de Ozu: buscam-se os relatos que viriam a
esclarecer o presente diante daquelas mudanças. Busca-se entender o
que se perdeu.
Mu. O ideograma que representa o vazio, o nada é o que Wenders
encontra marcado no túmulo de Ozu, em um cemitério afastado de
Tokyo. Questiona-se então se o vazio pode existir, ou se somente
existira aquilo que é real, a realidade. Diante de uma realidade onde
não se encontra a verdade nas coisas, Wenders parece encontrar esta
dimensão do vazio, que tanto teme. No cinema, as pessoas já não
encontram a compreensão da verdade, tal como ocorre na realidade
das suas vidas. As imagens já não exprimem aquilo que é real. A
cidade de Tokyo encontrada por Wenders já parece distante daquilo
que aparece nos filmes de Ozu. Parece se distanciar daquilo que é real.
Constrói-se distante das verdades, assim como o cinema atual que se
refere Wenders.

imagem [arquivo do autor]
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Em toda a extensão do filme, explora-se a dimensão do vazio, não
só na sua dimensão espacial, mas principalmente um esvaziamento
de sentido. Desde pessoas que jogam golfe na cobertura de edifícios,
onde a realidade mais parece uma continuidade de formas que deixam
de lado os seus significados; até alimentos produzidos com cera, para
mostruários de restaurantes, que relatam a construção da mentira que
deturpa a realidade. O filme parece construir-se a partir desta ideia: o
vazio, o nada.
Wenders questiona-se onde estariam as imagens verdadeiras. Poderiam
estar dissociadas daquela velocidade assombrosa que encontram na
cidade de Tokyo, como acredita o também cineasta alemão Werner
Herzog, que brevemente participa do fime. Segundo ele, estariam bem
longe dali. Ali não haveria verdade. Para Wenders, diferente de Herzog,
a verdade seria encontrada ali mesmo, diante do vazio que impregna
a cidade. Parece que para ele a verdade seria encontrada como nos
filmes, em raros momentos nos quais torna-se possível indentificar,
diante daquele vazio contínuo, a identificação de um momento com a
vida real. Aquele instante, em que se pode compreender a realidade,
tal como é, seria um momento de verdade.

GUERRA, Abilio
(Org.). O arquiteto
e a cidade contemporânea.Romano
Guerra, 2009.

Vista interna das piscinas
Nível máximo da água

Diante dessa ausência, desta dimensão do vazio, não parece haver, ao
menos no filme de Wim Wenders, a tentativa de apontar onde se errou.
Parece existir somente a tentativa nostálgica de mensurar o que se
perdeu. Mas como nas Duas belezas da cidade, de Angelo Bucci, estes
instantes que revelam a verdade em meio ao vazio parecem de uma
beleza arrebatadora.
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luz a 90º

luz a 60º

Experimento da iluminação através das aberturas zenitais
Através da maquete em isopor na escala 1:50, utilizou-se de
uma barra de gelo para simular o reflexo da água no interior do
edifício.

imagens [arquivo do autor]
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Vazios verticais iluminariam pontualmente este espaço inundado. Suas dimensões estariam
de acordo com a profundidade da incisão no determinado ponto em que se instalam. No
espaço público, a construção revela-se através da sua materialidade, como um pavimento
que percorre por entre as construções existentes. Somente os vazios verticais sobressaem na
paisagem. Em alguns momentos, o pavimento na cota da cidade é interrompido, e através
da sua ausência revela-se o acesso à cota inferior, tanto às piscinas quanto às oficinas de
jardinagem que instalam-se em uma cota intermediária.

Detalhe - Corte longitudinal ampliado

estrutura em
concreto

piscina inferior
banco em concreto

estrutura em
concreto com
impermeabilização
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água por tensão

sentidos

Nossa compreensão da realidade está diretamente ligada ao tempo. Na
contemporaneidade, parece acentuar-se a confiança no olhar. Ligeiro,
este parece ser o sentido capaz de conviver com a velocidade que
permeia a vida humana.
A busca pela compreensão parece nortear o trabalho do fotógrafo Evgen
Bavcar. Nascido na Eslovênia, ele perdeu a visão ainda na adolescência, e
desde então a sua compreensão está desvinculada dos olhos. Suas fotos
registram a maneira como o artista vê o mundo: através do tato, da
audição, do olfato. A sua percepção é feita em outros tempos, em outras
medidas. Uma percepção tátil, manual. Uma percepção capaz de ver
muito além. O filósofo Nelson Brissac, em seu livro Paisagens Urbanas,
apresenta:

O córrego atravessa uma quadra, divide o lote de um conjunto vertical de residências e
os lotes menores de habitações de dois pavimentos. Ele o faz sem se revelar, ao menos
não de maneira direta. As águas estão numa cota inferior: na cidade apenas observa-se
as suas reverberações. Por cima dele, portanto, não se constrói: existe ali um obstáculo
técnico. Observa-se as áreas verdes, que apontam para o provável caminho invisível. Estes
vazios remanescentes do córrego são muitas vezes cercados por muros, restritos da cidade,
como neste caso. A presença destas águas ocultas tornam-se inevitáveis somente quando
transpõem a barreira do chão, inundando extensos trechos da cidade.

imagens [arquivo do autor]

PEIXOTO (2009)
p.188

Numa das séries de fotos, sua mão esquerda aparece tocando
sucessivamente, por sobreposição, as várias partes de um rosto ou o corpo
nu de uma mulher. Até que o motivo parece desaparecer, inteiramente
recoberto por essa mão tateante. Como se o próprio apalpar é que
conformasse a imagem para a objetiva. A mão, colocada entre o objeto
e a câmera, é constitutiva do modo de ver. Daí a sua preferência por
fotografar esculturas, que pode tocar. Ele transforma a fotografia em arte
plástica.

Esta percepção parece trazer consigo uma potência desconhecida. Isto
porque o olhar é onipresente na contemporaneidade: vê-se pouco.
Bavcar traz em seus relatos a descoberta do mundo, em registros que
ultrapassam o tempo e revelam a pausa, o desacelerado esforço de

TEMAS

AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica

138

141

perceber, como força motriz da ação. Como nos momentos que tateando
o corpo da mulher imóvel consegue ver através de uma certa espessura,
uma densidade que se constrói aos poucos. É necessário tempo para que
se possa ver. E quanto mais tempo houver, mais profundo faz-se possível
ver.
Os registros do fotógrafo retratam o cotidiano, imagens que representam
uma compreensão diária do mundo. Não parece haver pretensão à
grandiosidade que habitualmente se busca em tempos tão devotos
ao culto da imagem. Existe aqui a busca do momento. Registram-se
ações, tentativas de ver: o artista não é um mero contemplador. Vê-se
não somente através do “olho tateante”, vê-se através da memória, das
descrições, vê-se através do pensar, como fala Brissac:
PEIXOTO (2009)
p.192

Itinerário de Édipo: passagem daquele que olha mas não vê àquele que
fura os olhos para ver. O cego é um vidente. Ele recorre à lembrança, à
sensibilidade, a várias descrições. O olhar através da memória. Um modo
polifônico de ver, composição de todos esses olhares. Dá voz a eles todos.
Desloca o olhar retiniano de sua centralidade convencional, multiplicando
os pontos de vista. Passa do olhar à visão. A visão do cego é a figura
emblemática das imagens contemporâneas.

Esta compreensão da realidade parece exceção diante dos olhos
contemporâneos que vislumbram rapidamente as superícies. A filósofa
paulista Marilena Chauí apresenta-nos inquietações acerca do olhar e o
papel que desempenha na percepção do ser. No texto Janela da Alma,
espelho do mundo, a filósofa constata a vocação do olhar à aquisição de
conhecimento:
CHAUÍ, Marilena.
Janela da alma,
espelho do mundo
In O olhar (org.
NOVAES, Adauto),
2003. p.38

Se o tato, lemos no Sobre a Alma e no Sobre a Sensação, por estar espalhado
por todo o corpo, tem maior aptidão para adquirir conhecimentos,
entretanto, a vista é o instrumento mais apto para a investigação e por
isso é o sentido que maior prazer nos causa, pois, por natureza, desejamos
conhecer.

Mas o olhar que leva ao conhecimento não parece ser unânime. O olhar
oferece-nos a velocidade. O olhar fugaz, cada vez mais treinado à apreensão.
A aptidão da visão parece estar sendo cada vez mais sujeita à condição de
espectador do indivíduo. No contexto da cidade contemporânea, o olhar
é atraído pelo que se move: não se vê por completo. Chauí apresentanos, desde o princípio, o olhar como algo que transita entre a confiança
e a ilusão. A confiança naquilo que se vê parece falha, pois o olhar não

Evgen Bavcar
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depende somente daquilo que se vê. Depende de quem está a ver. É
inevitável ver através das memórias, da sensibilidade, para assim ver, tal
como Evgen Bavcar o faz em seus registros.
Os sentidos parecem inevitavelmente associados ao tempo. Enquanto
que a visão move a percepção rapidamente, a mente parece deslocar-se
lentamente quando se atenta à audição. Talvez por isso o ser seja tão
iludido pela visão: apreende-se muito mas pouco se vê, pois não há tempo.
Para o olhar contemplativo voltado para as tevês, basta esta percepção
supérflua. Mas para o olhar à justa medida, é necessário ir além. Fala-se
aqui em justa medida referindo-se ao olhar que sabe ver, como relata
Nelson Brissac:
PEIXOTO (2009)
p.209

Propõe-se aqui a construção de volumes capazes de reter a água em
movimento do córrego. Interligados entre si, três volumes cilíndricos com
dimensões distintas são escavados no chão. A água atravessa este circuito,
com margem para auxiliar nas grandes vazões que ora assolam a cidade.
Trata-se aqui de uma intervenção subterrânea, criam-se volumes através da
subtração. Estes, porém, revelam-se de maneiras distintas no espaço público.
Cobertas por lonas tensionadas, as aberturas desempenham diferentes
situações. A primeira apresenta o seu orifício de 16 metros de diâmetro
com o fechamento feito ao nível do chão. Percebe-se a abertura através da
textura da lona, através da sua tensão, que pode variar de acordo com a
situação à qual se pretende. A segunda tem seu orifício de 12 metros com
o fechamento feito a 60cm do chão. À sua volta, um banco oferece a pausa
e o acesso à lona tensionada. Na terceira, o orifício de 10 metros é coberto
a 4 metros do chão. Uma espécie de cama-elástica suspensa, a partir de
onde o olhar tem outra visão do conjunto. Este elemento suspenso, fechado
lateralmente com a mesma lona tensionada, torna possível a identificação,
ao longe, da intervenção, que se acende à noite.

Num museu se impõe, obrigatoriamente, para ver um quadro, a convencional
atitude contemplativa. O olhar tem de percorrer a superfície da pintura,
é preciso manter uma distância preestabelecida do quadro: perto demais
só se veem retículas, longe demais perdem-se os detalhes. É por isso que
as pessoas dentro de um museu procuram se posicionar a uma distância
adequada. Um olhar que comporta perspectiva e profundidade, que encara
o mundo como uma paisagem.

Por vezes, faz-se necessário fugir à instataneidade, fugir ao olhar fortuito.
Quando se está imerso em algo, faz-se necessário tentar outro ponto de
vsita, como na procura de desvendar o que são as retículas do quadro que
se vê de perto, como fala Brissac. Esta curiosidade faz ver além daquilo
que se mostra visível, pois isto é, essencialmente, ver.
CHAUÍ in NOVAES
(2003). p.32

A palavra visionário nos vem imediatamente quando pretendemos designar
tanto aquele que conhece o futuro quanto aquele que sonha sonhos
impossíveis, tanto aquele que vê mais e melhor do que nós quanto aquele
que nada vê. Mas não perguntamos de onde nasce nossa crença de que
o tempo por vir seria dado ao olhar e a um olhar mais perspicaz do que
o comum (aliás, não costumamos indagar de onde vem essa palavra:
perspicaz). E nos parece muito natural que também os tempos idos possam
ser vistos: diante da dor e da catástrofe, não aconselhamos alguém ou nós
mesmos a ‘não olhar para trás’? Não cremos apenas que o tempo, futuro
ou passado, destina-se à visão. Essa crença reafirma nossa convicção de
que é possível ver o invisível, que o visível está povoado de invisíveis a ver
e que, vidente, é aquele que enxerga no visível sinais invisíveis aos nossos
olhos profanos.
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Nas visitas ao território, buscou-se registrar
aquilo que se encontrava através de fotografias
e desenhos. Ao lado direito, um destes relatos
apresenta um mapa que identifica os pontos
nos quais é possível ouvir o som do córrego.
Em uma estreita viela, por onde passa o
curso d’água, é possível ouvi-lo somente nos
extremos do percurso.
Acima, outro relato, desta vez da área da
intervenção identificada pela tensão.

croquis [arquivo do autor]

croquis [arquivo do autor]
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*ver croqui na
página anterior

Ver aparece então como distinguir o invisível dentre aquilo que é
visível. Na cidade de São Paulo, em especial no córrego da Água Preta,
esta compreensão parece estar associada a outros sentidos, antes da
visão. O olhar ali parece insuficiente: não se enxerga além da geografia
construída. Os edifícios e ruas emolduram a paisagem, restando frestas
por onde se procura a compreensão de uma totalidade, como insinuações
que nunca revelam o seu por quê. Por onde passa o córrego, porém, fazse ouvir a força das águas que descem rumo ao rio Tietê. Em momentos,
não se sabe ao certo por onde correm, mas mostra-se presente o córrego
através do som, ou até mesmo através do tato que reconhece os planos
que estremecem diante de momentos de maior vazão da água*. A umidade
apresenta-se como outro aspecto de reconhecimento: por onde passa o
córrego, a água altera a temperatura, criando diferentes ambientes, com
diversas vegetações.
Parece essencial compreender este mistério que envolve o território.
Mistério que instiga, como o visível povoado de invisíveis, citando Chauí,
prontos para serem descobertos por uma investigação daqueles que ali
transitam. O mistério atiça a experiência, na esperança de compreender
aquilo que é invisível aos olhos.

PEIXOTO (2009)
p.179

No campo das artes, a percepção e o tempo parecem materializar-se nas
esculturas do artista americano Richard Serra. Suas obras, em especial
aquelas que se instalam em espaços urbanos, como Tilted Arc (1981)
e St. John’s Rotary Arc (1980), revelam a incapacidade de apreender a
totalidade. Por mais que seja possível, ao longe, ver a peça inteira, o
indivíduo é incapaz de compreendê-la por completo de uma só vez. A
obra constrói-se a partir da experiência, do movimento. Tamanho peso
das peças de aço assentadas no chão convivem com a volatilidade que é
essencial para presenciá-las. A escultura de Serra pede para se ‘ver com os
pés’, diz Nelson Brissac em Paisagens Urbanas.
Além da compreensão da obra por si só, estes elementos instalados em
trechos de cidade ecoam no espaço: dali é possível ver a cidade, e também
o contrário. As experiências que parecem revelar a obra, revelam em
conjunto a cidade. E destas relações parece materializar-se as obras.

SERRA (2013)
p.89

Richard Serra. St. John’s Rotary Arc (1980) | Tilted Arc (1981)

Meus trabalhos se relacionam com os significantes urbanos do entorno
em termos de tamanho, escala, colocação e estrutura. Do modo como foi
posicionado, o St. John’s Rotary Arc completa o caminho que a rodovia
seguiria se ela não tivesse sido desviada para diminuir a velocidade do
tráfego. A barreira de cimento que divide a rodovia da Canal Street foi a
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referência essencial para a colocação da curva de 200 pés (60m). A altura
de 12 pés (3,5m) do arco foi determinada em relação à altura da passarela
de pedestres, que é de 14 pés (4,2m). Ao subir na passarela, você pode
ver a obra de várias elevações. Se você estiver no topo da passarela, vai
estar nivelado com o topo do arco e também com o topo do tráfego de
caminhões. [...] O tráfego de caminhões que sai da Holland Tunnel aparece
e desaparece atrás do arco.

Toda a métrica que dá origem à obra está sujeita à experiência. O
movimento repercute na maneira como se vê a obra. As experiências
dependem não somente do olhar, mas da velocidade, da distância, do
tempo. Serra explica:
SERRA (2013)
p.90

Há uma diferença enorma na maneira como você percebe a escultura [St.
John’s Rotary Arc] e o local se você estiver de carro ou a pé. Se você está
saindo do Holland Tunnel de carro, você vê a obra a uma curta distância.
Ela se abre e fecha como uma sanfona, bem abruptamente. [...] Se você
anda pelas ruas que circundam a rotatória, o Arc é visto de longe. O tempo
de observação e a experiência se alongam e dão espaço à reflexão.

O olhar não se faz suficiente para compreender as obras de Richard Serra.
Estas se revelam à medida que são percorridas, e revelam-se ainda em
partes: novamente, o significado não pertence somente ao objeto, mas
àquele que vê. Brissac descreve-as de acordo com a compreensão da
paisagem:
PEIXOTO (2009)
p.178

Essas esculturas mostram a indeterminação da paisagem. Para tornar
a paisagem perceptível, foi preciso colocar uma espécie de barômetro
horizontal para que se pudesse ver a obra se elevar e descer ao longo da
caminhada. [..] Enquanto o sistema de espaço renascentista dependia de
medidas fixas e imutáveis, aqui as escalas estão ligadas a um horizonte em
movimento contínuo. São inteiramente transitivas: se elevam e se abaixam,
se estendem e se reduzem. É preciso um olhar atento para que se apareça
a articulação dos elementos no terreno. Um modo de percepção que não é
barroco, dado que se é obrigado a ver partes isoladas de espaço.

A incompreensão do todo parece um sentimento com raras exceções na
cidade de São Paulo. Não só não se percebe aquilo que permanece oculto,
como a hidrografia, mas também não se consegue encontrar referências
no espaço urbano que auxiliem na compreensão da geografia da cidade. O
indivíduo é incapaz de localizar-se quando imerso na cidade. Na obra de
Richard Serra, esta incompreensão suscita a experiência, o conhecimento
em partes. Se reconhece, de antemão, a incapacidade de se apreender
o todo de uma só vez. Nem sequer se compreende ao certo aquilo tudo

Vista da tela ao nível do chão e da tela com o banco em volta
A água ultrapassa a lona tensionada e aparece na superfície
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que se materializa, os significados das coisas só são confirmados diante
da experiência. Isto parece ser essencial tanto à obra quanto à cidade: a
experiência.
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Esta dualidade entre aquilo que é material e imaterial, no que diz
respeito à obra e à experiência, parece permear todas as instâncias da
arquitetura. O arquiteto espanhol Luís Mansilla apresenta esta condição
de transitoriedade no texto Sobre la confianza en la materia:
MANSILLA, Luis
Moreno. Circo: El
curso de las cosas
1998.52
p.88

MANSILLA (1998)
p.89

Este gesto, inquieto e contínuo, como se nunca encontrasse o seu lugar,
abre uma brecha entre as coisas e a sua aparência. Antes de arranhar a
pedra, lixar a madeira ou fundir o ferro, o que as coisas são e a sua forma
de ser estavam identificadas; sem fissuras, monolíticas, opacas. Mas, ao
trabalhá-las, se estabelece uma distância entre o ser e a forma de ser, entre
a sua essência e a sua existência, uma diferença que não se dá no inerte;
ao tocá-la, nos cercamos deste mistério.

A matéria é silenciosa, diz Luis Mansilla. Ao fazer arquiterura, porém, é
realizado um esforço para impregná-la de significado. Trata-se do desafio
do arquiteto, comunicar-se através da matéria. Para Mansilla, a arquitetura
trata do refúgio dos poetas mais puros: uma vez que as ideias estão
presentes, tem que torná-las invisíveis novamente. O intercâmbio entre
a existência e a essência, porém, transcende a própria obra. Entre aquilo
que está no pensamento e aquilo que é construído, existe a experiência.
E a arquitetura parece sempre permeável à experiência.
Tanto para as suas esculturas do americano como para a arquitetura de
Luis Mansilla, a figura incompleta é um aspecto inevitável, pois no trânsito
entre o pensamento e as coisas encontra-se sempre a incapacidade de
tornar visíveis as ideias, e o desejo de oferecer à experiência a capacidade
de reescrever a essência. Na arquitetura do espanhol, esta condição
materializa-se a partir de uma compreensão plural da realidade. Suas
obras parecem surgir da evidência, das circunstâncias. São hipóteses
que transitam no tempo, como as esculturas de Serra que constróem-se
permenentemente ao logo das experiências.
Esse deslocamento parece essencial à arquitetura. Desde o material e
imaterial ao peso e a leveza, a arquitetura parece despertar o interesse da
percepção à medida que transita entre estas instâncias, na pretensão de
comprovar a ilusão do olhar.

Caravaggio. The Incredulity of Saint Thomas, 1603
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Chouara tannery, Tes, Marrocos
Os tanques de tingimento de roupas distribuem-se por
extensas áreas da cidade. A água, cuja variação de cores
é vasta, parece organizar os grandes espaços voltados
para a atividade.
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água por revelação

o imaterial

PEIXOTO (2009)
p.31.

PEIXOTO (2009)
p.31.

O córrego atravessa a quadra, ocupada em suas extremidades por habitações e comércios de
poucos pavimentos de um lado, e por um edifício vertical que abriga uma instituição de ensino
do lado oposto. Por onde passa o córrego, na parte central da quadra, um estacionamento
estende-se até as construções que o delimitam. O nível deste trecho é mais baixo em relação
às outras ações. Aproxima-se do Sesc Pompéia. Aqui as inundações são mais frequentes.
O estacionamento possui aberturas dos dois lados da quadra, possibilitando a passagem
pública quando abertas. Não há, porém, indícios da presença do curso d’água.

imagens [arquivo do autor]

“Como as imagens podem abordar aquilo que nos escapa?” Indaga Nelson
Brissac. Logo em seguida apresenta o cinza, o vapor, a névoa, nos filmes
do cineasta dinamarquês Carl Dreyer e do japonês Akira Kurosawa.
Referindo-se às cenas que apresentam essa dificuldade de apreensão,
diante destes elementos em suspensão, Brisac diz que elas são feitas de
poeira luminosa, e longe de serem abstratas, são as mais perturbadoras
do cinema. Imagens que a indiscernibilidade da terra e das águas, do céu
e da terra, evidencia a possibilidade de visão. Suspensão do mundo que
torna visível.
Através destes momentos aos quais se refere Brissac revela-se algo que
parece dissociado da condição material. A imaterialidade da névoa que
deturpa a realidade parece suficiente para dissolver todo o resto daquilo
que é material. Não se vê mais, ou ao contrário, tudo mais se torna visível.
O projeto Blur Building do escritório Diller Scofidio + Renfro para a Swiss
Expo 2002 parece um caso exemplar no qual a arquitetura se relaciona
com a indenfinição. Por mais definitiva que pareça a matéria física,
diante do peso e dos limites que estabelece, neste caso o espaço parece
definir-se por uma materialidade outra. O imaterial parece constituir esta
materialidade inusitada, surpreendente e até contraditória. O espaço já
não parece definir-se através do peso e dos limites que lhe impõem.
Quando acionado o mecanismo capaz de obscurecer a construção em uma
névoa, revela-se a sua dimensão espacial. Revela-se através da névoa em
suspensão, através da imaterialidade.
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FOSTER, Hal. O
complexo artearquitetura. Cosac
& Naify, 2015
p.123.

Por um lado, sua armação leve representava um extremo de transparência
estrutural; por outro, o Blur Building era ‘dedicado à obscuridade’ de tal
maneira que questionava os espetáculos habituais deste tipo de exposição
com literalmente ‘nada para ver’. No entanto a própria opacidade enigmática
de um projeto como Blur pode ser convertida num espetáculo em si mesmo.
[...] do mesmo modo que com as transvalorações da transparência na
arquitetura, o DS+R adaptou-se às mudanças. Passou de uma prática da
‘fusão’ a uma compreensão de que o ‘indefinido’ já está sempre presente
em um local – uma prática que não raro busca criar estruturas apropriadas
em condições mistas.

Na cidade, esta condição imaterial parece não só revelar uma outra
dimensão do espaço e com isso mostrar outras circunstâncias possíveis
de apropriação. Ela representa a possibilidade de se mostrar o que
permanece intocado. A imaterialidade parece essencial na compreensão
das fotografias do alemão Michael Heizer. O fotógrafo mantém a abetura
da câmera imóvel por longos períodos, capturando meses de vida de um
espaço, e colocando-os em uma única imagem. Na Potsdamer Platz, em
Berlim, o artista parece apresentar, em somente uma obra, a capacidade
de transmitir as imagens transformação de diversos momentos da cidade.
Trata-se de uma obra inacabada, que compreende somente um intervalo
do tempo contínuo. Talvez esta constatação, da sua pequenez diante do
tempo, revele o tamanho da sua grandeza. Questionado sobre a construção
da imagem da cidade e o seu caráter transitório, Wesely compartilha:
WESELY, Michael.
TAVARES, Paulo.
Entrevista, São
Paulo, ano 07, n.
025.01, Vitruvius,
jan. 2006 <http://

vitruvius.com.br/
revistas/ read/
entrevista/07.025/3308>.

Se pensarmos sobre as últimas esculturas de Leonardo da Vinci...elas não
estavam finalizadas. Ninguém sabe se isto era proposital ou não. Talvez
seja esta a razão porque elas são tão fortes, porque elas estão inacabadas.
As imagens que fiz de Potsdamer Platz, de uma certa maneira, têm a idéia
utópica de algo que não está terminado, que ainda não foi completamente
feito. Algumas vezes a imagem não terminada é mais interessante que a
realidade. Como as imagens que fiz para Brasília. Você pensa: “Isto tudo
parece tão puro”, mas então vem a realidade e tudo fica diferente.

Sobre a cidade de Berlim, no texto A paisagem da cidade o cineasta Wim
Wenders apresenta-nos ao vazios como capazes de contar mais sobre a
história da cidade que as suas próprias construções. A cidade reconstruída
após a Guerra oculta-nos aquilo de mais potente na sua construção. Aquilo
que mais instiga-lhe são as suas feridas, os hiatos entre as construções
existentes, comumente delimitados por empenas cegas nas laterais de
edifícios reconstruídos, como que ainda a esperar por algo a se erguer.
Sobre a imagem da cidade, Wenders questiona-se da verdade dos relatos.

Blur, DS+F
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Como se encontra
hoje, o córrego
oculto não se
revela.
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WENDERS, Wim.
A paisagem
urbana in Revista
do Patrimônio
Histórico e
Artístico Nacional
nº23, 1994, trad.
Mauricio Santana
Dias.
p.183

croquis [arquivo do autor]

Não há mais tempo para a fuga das coisas imóveis. O cinema já não costuma
permitir o tempo para ir além daquilo que se apresenta em um primeiro
plano. Não há tempo para conexões, imaginar outro tempo, visualizar outras
realidades. O que é imóvel não o permite.
O cineasta apresenta-nos a sua reação. A imagem que conta uma história, isto
parece ser o que procura. A imagem como um meio. Somente uma imagem
associada a personagens potentes, poderá alcançar tal potência. Buscar o
essencial parece-lhe a maneira mais sensata de atuar nestes tempos.

Através da praça,
passa a revelar-se
em determinados
momentos. O
espaço é vulnerável
ao tempo.

Esta ação, denominada de revelação, apresenta-se desvinculada das relações
programáticas que fazem parte de outras ações. Aqui, a revelação ocorre por
si só, e os acontecimentos que ali se desenrolam fazem parte de um futuro
imprevisto. Essa imprevisibilidade faz parte de qualquer ação, sem dúvida,
mas aqui torna-se ponto de partida.
O terreno do estacionamento dá lugar a uma praça linear, que acompanha
a extensão do córrego no trecho da quadra. Composta por módulos de
concreto pré moldado de 4x10m, a praça está envolvida em uma vegetação
densa delimitada pelas construções envolventes. As placas pré moldadas
estão afastadas, revelando, nos 3cm entre elas, o córrego que por debaixo
corre. Em momentos de aumento da vazão das águas, o córrego emerge na
praça. Revelam-se então os desalinhamentos das peças de concreto, que
quando secas tornam-se imperceptíveis. Enche-se a praça, e ela apresentase de maneira distinta a cada momento, de maneira que as suas vocações
tornam-se também distintas. A temperatura, umidade, o som, a luz. Estas
características parecem alterar-se com o tempo, à medida que emerge as
águas ocultas.

Desde os rabiscos nas cavernas, passando pela pintura nos tetos das
igrejas, até a imprensa, a fotografia e o cinema, a ideia da imagem está
sempre vinculada ao mostrar. A revelação, porém, parece-lhe ter dado
lugar ao vender. “O espírito publicitário se introduziu em quase todos os
domínios da comunicação visual.” As imagens fazem de tudo para que se
façam vendidas. Diante disso, coloca-se o pequeno. O pequeno e modesto,
segundo Wenders. Aquilo que tende a desaparecer.

O vazio parece-lhe o espaço a se revelar outras dimensões, desencadear
outras relações. Os vazios como feridas que permitem ver. Ver além. Sobre
o papel da arquitetura quando diante do vazio, Solá-Morales questiona
a necessidade de os arquitetos atuarem sempre diante dos mesmos
parâmetros. A identidade parece-lhes sempre associada a elementos
materiais, que reproduzem o mesmo, incessantemente. O vazio aparece
para Solá-Morales de maneira semelhante ao que fala Wim Wenders: um
intervalo que permite ir além, o espaço de fuga à imobilidade.
SOLÁ-MORALES
(2002)
p.130

Idem.
p.129
Idem.
p.131

[...] Parece que todo o destino da arquitetura tem sido o da colonização, o de
estabelecer limites, ordem, forma, introduzindo no espaço estranho elementos
de identidade necessários para fazer-lo reconhecível, idêntico, universal.
Pertence a essa mesma essência da arquitetura a sua condição de instrumento
de organização, de racionalização, de eficácia produtiva capaz e de transformar
o inculto em cultivado, o baldio em produtivo, o vazio em edificado.

A estranheza sobre a qual fala Solá-Morales aparece como um efeito colateral
da realidade contemporânea, como uma dificuldade de encontrar-se, em
sua essência, diante de tamanho fluxo e velocidade circundantes. A radical
impossibilidade de encontrar-se, de localizar-se, de assumir sua interioridade
como identidade. Questiona-se então como pode atuar a arquitetura no sentido
de não converter-se em um agressivo instrumento dos poderes e das razões
abstratas.
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Esta percepção está associada com algo além do material. A solidez da cidade
parece não ser potente o suficiente para despertar o indivíduo. Pelo contrário,
aquilo que não se materializa instiga para além do olhar. Walter Benjamin parece
investigar sobre isso nos seus relatos sobre a infância na cidade de Berlim, no
livro Infância Berlinense:1900. Os sons, a luz, o calor, enfim, aquilo que se revela
imaterial, parece estar relacionado à potência destas experiências relatadas pelo
autor. Para além da influência da cidade construída em si, revela-se aqui o
interesse pelo movimento, pelas ações, pela vida que se apropria da cidade.
om
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BENJAMIN (2013)
p.70.

no

dt.

O ritmo do trem e do bater dos tapetes embalava-me até adormecer. Era
o molde onde se formavam os meus sonhos. Primeiro, os mais indistintos,
talvez atravessados por uma onde de água ou pelo cheiro do leite; depois,
os mais prolongados, sonhos de viagens e de chuva.

Benjamin apresenta-nos relatos destas experiências da infância, como parte
de uma investigação sobre aquilo que se passou, uma busca de reinterpretação
de momentos passados, afim de compreender a construção do imaginário
quando ainda criança. As fontes destas experiências parecem vincular-se,
antes da grandiosidade da cidade, a acontecimentos cotidianos e banais.
Benjamin parece compreender a cidade através destas pequenas ações, de
potência singular, e através das quais a cidade se oferece na construção deste
imaginário.
Implantação

TEMAS

Parece conveniente retornar ao que diz Wenders, acerca da busca pela essência.
Após apresentar-nos a potência da imagem que traz consigo uma história, e
a sua permanente busca de apresenta-las através desta relação, o cineasta
fala sobre a cidade de Nova York e Berlim, especialmente sobre a terra sobre
a qual surge a cidade construída. Sobre Nova York, lembra de uma grande
pedra anterior à própria cidade, que permanece exposta no Central Park: um
elemento que trazia consigo a história da cidade, revelava aquilo que parecia
oculto na imensidão construída. Sobre Berlim, lembra da areia que compõe
o solo da cidade, que raramente revela-se àqueles que passeiam pelas ruas.
Mas em determinados momentos aparece, e traz consigo relatos da construção
da cidade. Camadas ocultas cujo sentido de revela-las parece desacreditado
nos tempos atuais, mas que segundo o cineasta, representam relatos que dão
sentido a tudo aquilo que se vê. São cidades vazias, por mais que tão ocupadas e
densas. Na cidade de São Paulo, as águas que se estendem por todo o território
parecem reduzir-se a raros momentos em que podem ser percebidas. Como em
Nova York e Berlim, não se vê sob a cidade construída aquilo que parece tão
essencial à compreensão da cidade. Das águas restam os escassos relatos da sua
existência e a promessa, sempre presente, de traze-las à tona novamente, como
na tentativa de dar sentido a tudo que se vê, como diz Wenders.
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Michael Heizer. Duplo negativo.

Esta banalidade associada à potência da experiência aparece sujeita à
fugacidade do momento. O autor parece se esforçar na interpretação do
momento, na tentativa de materializar em palavras aquilo que por vezes parece
inefável. A vida aparece aqui como um contínuo percurso, e a descoberta
destes momentos, que despertam tanto interesse em Benjamin, apesar de
descritas de maneira pontual, parecem igualmente contínuas. A experiência é
incessante. A realidade é onipresente.
BENJAMIN (2013)
p.94

[...] num belo dia de verão recebi autorização para sair. Fiquei atordoado.
O caminho era de cascalho, as pedrinhas rangiam, e pela primeira vez não
havia proteção contra um sol que me cegava. O asfalto tinha sombra, era
aberto e confortável. Aqui, porém, o perigo espreitava a cada curva. Embora
não tivesse roda livre e o caminho ainda fosse plano, a bicicleta parecia que
andava sozinha. Mas eu sentia-me como se nunca me tivesse sentado nela.

As experiências banais parecem-lhe mais próximas da verdade. Este olhar ao
pequeno parece lhe revelar mais potência que a grandeza. O ser humano parece
vulnerável a tudo, e somente consegue compreender o que vive de acordo com
aquilo que se recorda. Permanece somente aquilo que significa algo.

BENJAMIN (2013)
p.102

Eu desfigurava-me pela semelhança com tudo o que existia à minha volta.
Como um molusco na sua concha, vivia no século XIX, um tempo que agora
me parece oco, como uma concha vazia. Levo-a ao ouvido, e que ouço? Não
ouço o fragor de artilharia nem a música de baile de Offenbach, nem sequer
os cascos dos cavalos na calçada ou as fanfarras de guarda na parada. Não,
o que eu ouço é o ruído breve do antracito quando cai do recipiente de
folha no fogão de ferro fundido, é o estalo seco que acompanha o acender
da chama na camisa do candeeiro a gás, é o zumbir da chaminé no aro de
latão da lanterna, quando um carro passa na rua. E há outros ruídos, como
o chocalhar das chaves no cesto, as campainhas das portas da frente e das
traseiras; e também uma canção infantil.

A dimensão imaterial que permanece presente em todo o percurso dos relatos
de Benjamin parece essencial à formulação de novas hipóteses de cidade. Este
parece ser o desafio que se pretende através do presente trabalho. Parte-se
da possibilidade de hipóteses outras, e estas hipóteses se constituem sempre
de uma matéria muito incostante. São como construções inacabadas, que se
fortalecem a cada experiência. Como nos relatos de Benjamin, em que as
experiências parecem nutrir-se de algo imensurável, as hipóteses parecem
definir-se a partir daquilo que não se define. Definem-se os fixos, aquilo que
é imóvel. Mas as hipóteses se constróem muito mais através dos fluxos, das
forças, da vida. Relatos como os de Benjamin parecem tornar mais clara a
compreensão de que nada se compreende. Tratam-se apenas de hipóteses.
Vista da praça
Ausência da água

TEMAS
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AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica
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AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica
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Diagrama das águas
Representam-se aqui as variações no desenho
da praça à medida que vai sendo preenchida
pela água.
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TEMAS

AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica
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Vista da praça
A água define o espaço

Michael Wesely.
Potsdamer Platz, Berlin (5.4.1997 – 24.9.1998)
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TEMAS

AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica
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seixos
abertura p/ drenagem
de água
banco em peça pré
moldada em concreto
laje pré moldada em
concreto

guia de concreto leve
cubo de granito 11x11cm
caixa de areia
base de agregado britado
base de concreto leve

nível máx. da água

Detalhe - Corte tranversal ampliado

Vista da praça
Toda a extensão da praça coberta pela água

tubo drenante

neoprene

AÇÃO / LUGAR / TÉCNICA
ordem geográfica
Diagrama da vegetação
Representa-se aqui as árvores e os percursos.

Diagrama da vegetação
Reduz-se a representação das árvores à
presença dos troncos. Entre a praça linear e
as construções adjacentes, a densidade da
vegetação aumenta. Assim ocorre a transição
entre a praça e a cidade. O percurso, por sua
vez, revela-se como o intervalo entre os troncos.
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SIZA, Álvaro. 01
Textos. Porto,
Civilização Editora,
2009. p.252

Em cada arquiteto há um desejo de nunca acabar o projeto.
Num belíssimo filme, Picasso pinta por traz de um vidro. Quando uma
forma se define, subverte tudo, fazendo nascer uma outra. O mesmo desejo
de continuar sem fim atravessa a arquitetura.

O caminho traçado por este trabalho parece levar a esta continuidade.
Como nos desenhos de Picasso, as coisas se transformam, se subvertem,
movem-se os pontos de vista. Tratou-se aqui de se estabalecer hipóteses
sobre uma realidade descoberta. Hipóteses permeadas de dúvidas, que
certamente perduram; e que se abastecem de todo o tempo e todas as
incertezas que aparecem em seguida. Isto parece ser algo fundamental
a ser avaliado ao fim de um trajeto: o poder do tempo. Pois o que aqui
se coloca é visto como um ponto de partida, tanto para mim quanto
para aqueles que assim se propuserem. Qual o caminho seguinte, porém,
não se sabe. Como diz Álvaro Siza, o tempo há de distinguir aquilo que
permanece e aquilo que se dissolve.

Idem. p.164

Carnet de la Californie, 1959

|

Pablo Picasso

O tempo é o maior inimigo da Arquitetura, quando em seu nome não é
permitida a normal maturação de uma ideia, com prejuízos materiais e
espirituais ignorados.
E o tempo é o maior amigo da Arquitetura, o tempo que distingue o que
permanece e o que se dissolve, o tempo propiciador de maginíficas patines
e de complexas sobreposições, o tempo que não tem pressa, resistente
imbatível.
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