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programa	  síGo	  

forma	  

parGdo	  

estratégias	  de	  conformação	  do	  partdo	  

projeto: refúgio na ilha do Bom Jesus 

PARTE	  1	  

PARTE	  2	  

PARTE	  3	  



PARTE 1 



sítio 



é	  o	  termo	  usado	  para	  designar	  onde	  a	  arquitetura	  se	  situa...	  

sítio 

...	  o	  lugar	  que	  ela	  vai	  transformar	  com	  a	  sua	  presença.	  

questões	  implicadas:	  

geometria	  do	  lote	  /	  topografia	  do	  terreno	  /	  acesso	  

dinâmicas	  sociais	  /	  significados	  em	  potencial	  /	  história	  

construções	  do	  entorno	  /	  visadas	  /	  orientação	  solar	  /	  natureza	  



sítio 



sítio 



sítio 



sítio 



sítio 



sítio 



sítio 



sítio 



sítio 



sítio 
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sítio 

3,00m	  
1,00m	  









programa 



o	  que	  é	  um	  refúgio?	  

programa 

“programa	  de	  necessidades”	  ou	  “programa	  de	  a.vidades”	  é	  o	  termo	  usado	  para	  
designar	  aspectos	  ligados	  ao	  uso	  e	  às	  aGvidades	  que	  o	  espaço	  abriga.	  

designa	  o	  propósito	  do	  ediacio	  e	  seu	  significado	  na	  sociedade.	  



DORMIR 

COZINHAR	  (COMER) 

LAVAR-‐SE 

ESTAR/	  RECEBER	  (COMER) 

TRABALHAR	  

programa 

o	  programa	  pode	  ser	  expresso	  como	  uma	  série	  de	  aGvidades	  ou	  espaços	  



programa 

estar 

trabalhar 

banho 

dormir 
cozinhar 

comer 

E	  está	  série	  de	  aGvidades	  ou	  espaços	  podem	  ter	  expressão	  visual,	  gráfica	  ou	  
volumétrica,	  como	  se	  traduzidas	  em	  partes	  ou	  espaços	  do	  ediacio. 
 
Parte	  do	  trabalho	  do	  arquiteto	  quando	  projete	  é	  definir	  as	  relações	  entre	  estes	  
espaços:	  sua	  posição	  em	  relação	  aos	  acessos	  do	  terreno	  e	  entre	  si,	  de	  que	  modo	  se	  
conectam	  e	  como	  se	  organizam	  para	  formar	  um	  todo	  coerente.	  	  



programa 

estar 

trabalhar 

banho 

dormir 

cozinhar 

comer 

Não	  há	  uma	  ordem	  “correta”	  e	  definiGva	  para	  a	  configuração	  dos	  espaços.	  	  



programa 

estar 

trabalhar 

banho 
dormir 

cozinhar 

comer 

pátio 

Não	  há	  uma	  ordem	  “correta”	  e	  definiGva	  para	  a	  configuração	  dos	  espaços.	  	  



programa 

não	  há,	  necessariamente,	  uma	  relação	  unívoca	  e	  definiGva	  entre	  uso	  e	  espaço	  

usos	  são	  mais	  transitórios	  do	  que	  as	  estruturas	  



programa 



programa 



PARTE 2 



forma 
não é aparência, mas configuração 

relação entre partes 

“estrutura” 



forma 
não é dada no problema de projeto  

?????? 



PARTIDO	  



programa 



programa 



programa 



A	  noção	  de	  “par.do	  arquitetônico”	  –	  ou	  “par.”,	  em	  françês	  	  –	  remete	  à	  tradição	  da	  
academia	  de	  belas	  artes	  francesa	  –	  a	  “école	  des	  beaux-‐arts”	  de	  Paris. 
	  
Até	  hoje	  faz	  parte	  do	  vocabulário	  dos	  arquitetos,	  ou	  pelo	  menos	  se	  reflete	  no	  modo	  de	  
trabalhar. 
 
Seu	  significado	  está	  ligado	  à	  ideia	  de	  “dar	  parGda”	  e	  de	  “tomar	  parGdo”. 
 
O	  PARTIDO	  é	  uma	  ideia	  sobre	  a	  estrutura	  formal	  do	  ediacio,	  normalmente	  expressada	  
como	  espécie	  de	  DIAGRAMA:	  um	  desenho	  simplificado	  da	  sua	  configuração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O	  diagrama	  do	  PARTIDO	  costuma	  contemplar	  as	  relações	  entre	  as	  partes	  do	  programa. 
 
A	  noção	  de	  PARTIDO	  está	  vinculada	  à	  visão	  do	  projeto	  como	  COMPOSIÇÃO,	  e	  portanto	  
envolve	  a	  busca	  de	  uma	  ORDEM.	  	  



partido na tradição Beaux Arts 



partido na tradição beaux-arts 



partido na tradição beaux-arts 



partido na tradição beaux-arts 



partido na tradição beaux-arts 

Séroux D’Agincourt 
Histoire de l’ art par les monuments, depuis sa 
décadence au IV siécle jusqu’a son renouvellement 
au XVIe. (1825) 



partido na tradição beaux-arts 



partido na tradição beaux-arts 

Jean-‐Nicolas-‐Louis	  Durand	  
	  
Précis	  des	  leçons	  d'	  architecture	  données	  à	  
l'École	  polytechnique,	  1805	  



partido na tradição beaux-arts 



partido na tradição beaux-arts 



partido na tradição beaux-arts 



derivações do partido 
na tradição Moderna 



partido na tradição da arquitetura moderna 

alvar aalto 



partido na tradição da arquitetura moderna 

walter gropius - bauhaus 



partido na tradição da arquitetura moderna 

le Corbusier 



partido na tradição da arquitetura moderna 

FORM 

DESIGN 

Louis Kahn 



partido na tradição da arquitetura moderna Louis Kahn 



partido na tradição da arquitetura moderna 

Oscar Niemeyer 


