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Apresentação

João Diniz – uma surpresa

  Durante algum tempo, eu só conhecia João Diniz através de um de seus edifícios. Sem-
pre que eu ia visitar Jô Vasconcellos e Éolo Maia, cujo escritório está localizado no prédio 
projetado por eles, o Officenter no cruzamento da Av. dos Andradas com Contorno, em Belo 
Horizonte, o meu olhar se voltava para um imponente ‘marco’ retangular, que mostrava um pouco 
do seu flanco para a torre redonda dos meus amigos. Raramente dois edifícios podem definir o seu 
caráter de forma mais diferenciada em suas fachadas, do que o fazem o Capri de João e o Officen-
ter de Éolo e Jô. Enquanto Éolo e Jô utilizam toda uma gama de diferentes citações e detalhes, 
para dissolver o rigor de uma fachada de 3600, João faz uma abordagem quase dogmática e define 
sua edificação alta, larga e acentuadamente estreita através de uma estrutura vertical clara, marca-
da por linhas e sistemas triangulares sobrepostos. Esta era a minha visão na época e eu imaginava 
que assim também seriam as características do ser humano por trás da obra. 

 Mas um dia nós acabamos nos encontrando por ocasião de um encontro chamado 
Gambazada, um conceito que eu só vim a conhecer e entender no contexto da contracultura 
de Belo Horizonte. Gambá, um bicho conhecido pelo seu mau cheiro, em BH significa ‘gen-
te boa’ e como tal, costumam se identificar já de longe pelo odor, e olfato, em comum. Uma 
metáfora maravilhosa, que para um alemão – mesmo para aquele que já rodou o mundo – que 
inicialmente parece meio estranha, mas acaba penetrando até embaixo de sua pele. João es-
tava lá e era um deles, e quando me foi apresentado percebi que ele era muito diferente do 
que eu havia imaginado através do seu prédio, o Capri. Ele era surpreendentemente solto, 
aberto, espontâneo e jovial, totalmente diferente da maioria dos grandes ‘arquitetos euro-
peus famosos’, cuja arrogância e auto-veneração dificilmente suportaria o termo ‘Gambá’. 
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E um homem como João Diniz seria considerado um astro da arquitetura na Europa, visto 
que ainda jovem já tinha realizado um respeitável número de projetos significativos em 
uma metrópole emergente como BH. 

 Da simpatia instantânea pela pessoa do João nasceu o meu interesse em aprofun-
dar-me em sua obra. E mais uma vez recorro ao Capri, para revelar um dos traços característicos 
do arquiteto. Mesmo com sua atenção dedicada aos detalhes, João não é o tipo de arquiteto que 
esgota sua energia na pesquisa da harmonia do detalhe com o todo. João Diniz ama a estrutura, 
ama o gesto, ao qual o detalhe é então subordinado. Como quase ninguém, mesmo num prédio 
como o Capri ou o Scala, ou numa residência como a Casa Serrana, e em muitos outros pro-
jetos, ele consegue transpor a composição estrutural da edificação, transformando-a num 
grande detalhe conceitual. 

 De forma conseqüente, no seu Capri a certa altura ele deixa transparecer a es-
trutura de vigas de aço através das paredes externas do edifício – que neste contexto mais 
parecem uma pele delicada – e reduzi-las a um jogo. No já mencionado edifício Scala ele é 
mais enfático ainda e torna a função do edifício evidente, até transparente, como já é reve-
lado no próprio nome Work Center. A estrutura metálica torna-se o princípio ordenador da 
estética conceitual, os pavimentos dão a impressão de células ou caixas sobrepostas, onde o 
que importa é a função. O grande gesto termina na cobertura com uma metáfora metafísica, 
que fecha o cenário em um círculo. 

 Assim é João Diniz: um arquiteto que enxerga além do horizonte da arquitetura. Sua 
criatividade se alimenta do interesse por literatura, arte e música. Estruturas de raciocínio filosófi-
co lhe são tão familiares como um detalhe técnico-construtivo. Ele por si só é muito criativo, mas 
deixa outras pessoas compartilharem de sua criação, de seus conhecimentos, principalmente os 
mais jovens. João Diniz não se isola atrás de suas quatro paredes e das montanhas que rodeiam 
Belo Horizonte, ele é o tipo de pessoa que, em nosso mundo anônimo e globalizado, podemos 
chamar, com muito respeito, de weltenbürger  ou ‘cidadão do mundo’: uma surpresa... 

               Thomas Schönauer  
Julho de 2007

Thomas Schönauer, artista plástico alemão, nasceu e atua em Dusseldorf. Viajou pelo mundo e escolheu morar por 
alguns anos nos arredores de Belo Horizonte, com sua esposa a psicóloga baiana Terezinha Ferreira. Suas esculturas 
estão em diversos países europeus e em outros continentes. Em 2007/2008 se dedica ao projeto de uma grande escul-
tura na ilha de Palm Jumeira em Dubai.
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João Diniz - Depoimento

NOVAS LEMBRANÇAS

 Dos fatos que passamos na vida, talvez os mais importantes sejam os que 
ainda não aconteceram, e o melhor de nós mesmos é aquilo que não conhecemos. 
Nossas aparentes certezas podem ser o que nos oculta o desconhecido. Conto aqui 
estas pequenas estórias, verdades conscientes, que têm para mim algum significado, 
esperando que me levem, através da interação com os leitores, a novas situações re-
cordáveis e a afetos humanos e geográficos. Acho que viver é uma grande sorte e que 
os caminhos só existem quando estamos em movimento.

 Uma lembrança que me ocorre apenas recentemente é a do meu primeiro dia 
de aula, eu devia ter uns três anos e minha mãe me deixou na escolinha, que era uma 
grande casa de dois andares. Para mim, aquela tarde foi uma experiência terrível, cho-
rei o tempo todo... Refletindo sobre o fato depois de tantos anos, analiso o momento 
como uma imposição que me foi feita no sentido de separar a prática – que seria o 
pequeno mundo individual e doméstico com os meus brinquedos – da teoria – a 
grande escolinha com todas as suas rotinas e salas. Hoje, vejo que o que tento fazer 
desde então é justamente unir esses dois pólos aparentemente opostos: a ação com 
a reflexão, a razão com a intuição, a segurança com a liberdade, o depoimento com o 
silêncio. Sei que, pouco tempo depois daquela primeira tarde escolar, tornei-me um 
grande fã de estudos e descobertas, de novos amigos e de espaços desconhecidos.
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DIFERENÇAS EM FAMÍLIA

 Éramos cinco no apartamento de três quartos no bairro Santo Agostinho, em 
Belo Horizonte. Meu pai, Ricardo, que depois passamos a chamar carinhosamente de 
Zuzu, jovem oficial do Exército, gostava de equitação, futebol, automóveis, apreciador 
da vida ao ar livre, de bossa-nova e Frank Sinatra. Minha mãe, Lúcia, com seu apelido 
de Gatica, voltada à produção do lar e à total atenção aos filhos, com sua sensibilidade 
psicológica e poética, e seu interesse por assuntos abstratos e filosóficos, equilibrava 
bem sua subjetividade nata com o pragmatismo de meu pai e do dia-a-dia da família. 
A trinca dos pequenos completava-se com os dois irmãos, o Rick, o do meio e um ano 
mais novo que eu, e o Márcio, menos que um ano mais novo que ele.

 Meu pai, às vezes, me apresentava aos seus amigos dizendo: “Esse aqui é o 
João, o meu filho mais velho, ele é um filósofo, um poeta!” Eu não sabia bem o que 
significava, mas ouvia e até gostava porque, assumidamente, eu não era muito chega-
do a esportes e outras coisas usuais entre meninos de minha idade. Era aparentemen-
te calado, à espera de um assunto que despertasse meu interesse e me entretivesse 
por horas, como temas científicos, desafios ao raciocínio, histórias fantásticas, jogos 
complicados. Eu tinha preguiça de bolas, correrias, gozações inconseqüentes e saca-
nagens gratuitas. Mas o Zuzu, mesmo com essa diferença de personalidades, nunca 
quis me censurar ou impor suas preferências ou estilo próprio, o que fazia dele um 
militar e um cidadão liberal. Já minha mãe parecia talvez gostar e até apostar e querer 
ver aonde ia dar toda aquela provável “filosofia e poesia”.

VIAGENS INICIÁTICAS 1

 Embora sempre tenha morado em Belo Horizonte, percebo o quanto as via-
gens que fiz em diferentes épocas foram importantes para a minha formação e visão 
de mundo.
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 As primeiras férias da infância eram passadas com minha família no interior 
de Minas Gerais, em Juiz de Fora, na casa dos avós, ou na fazenda do primo Antônio 
Ernesto, na região de Curvelo. A primeira, minha cidade natal onde nunca morei, 
me sugeria um sentimento de raiz e passado, por ser uma cidade mais antiga e por-
que passávamos os dias, eu e os irmãos, em traquinagens no casarão do começo do 
século XX com seu grande quintal e o bonde elétrico que passava na porta. Lá, nos 
interessamos pela primeira vez por música e fotografia, apresentadas pelos jovens 
tios Mauro, Sérgio e Newton.

 As férias na fazenda já remetiam a um sentimento de natureza ampla, qua-
se virgem. Saíamos com meu pai pelos campos em longas cavalgadas, para nadar 
nos rios, pescar, observar o gado e os passarinhos, visitar os vaqueiros em suas casas 
simples. Uma paisagem e sentimento que mais tarde reconheci como o “Sertão 
Veredas” dos livros de Guimarães Rosa, a essência geográfica e existencial de nosso 
espírito mineiro.

 Depois dessas primeiras andanças, passamos uma temporada de dois anos 
em Santo Ângelo, no oeste do Rio Grande do Sul, para onde meu pai tinha sido trans-
ferido. Abrimos o mapa e lá fomos nós numa maratona de três dias. Nessa viagem 
eu descobri um novo mundo e que, além dos limites de Belo Horizonte e de Minas, 
havia outras paisagens, hábitos e sotaques.

Depois, com 15 anos, articulei as burocracias para um intercâmbio cultural de seis 
meses nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que viajei sozinho, eu queria aprender 
melhor o inglês e ver de perto a contracultura, o rock, os hippies e coisas afins. O 
meu “pai”, lá nos EUA, era professor de fotografia e logo me emprestou uma câmera 
Nikon e liberou o laboratório de fotografia da High-School. Também lá freqüentei as 
aulas de Architectural Drafting e pela primeira vez me encontrei com os esquadros, 
compassos e o desenho técnico. Dessa viagem eu trouxe a certeza de que eu tentaria 
em breve o vestibular para Arquitetura.
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PRIMEIRA LIÇÃO

 Por coincidência, antes da temporada no Rio Grande do Sul, minha mãe lia O 
Tempo e o Vento, do conhecido escritor gaúcho Erico Veríssimo, e ela comentou com 
alguém que estava encantada com as histórias do livro e recebeu um convite: “Olha, 
ele vai semana que vem aqui perto, na sua terra natal, Cruz Alta, dar uma palestra e 
vai ficar uns dias. Você não quer ir?” E lá fomos eu e minha mãe conhecer o Erico. 
Uma noite saímos andando com ele e um grupo de pessoas e ele explicando as loca-
ções imaginárias do livro na praça da cidade: “Ali naquele lote eu coloquei a igreja 
matriz, eu passei a Prefeitura para o lado de cá e mudei o casarão para o outro lado...”, 
ele estava recompondo a cidade para a sua estória conforme sua vontade espacial e 
afetiva, num misto de literatura e urbanismo, isso me empolgou muito. Depois disso, 
quando eu ia a algum lugar que achava feio, eu ficava imaginando se, como o Erico, 
eu poderia mudar as construções de lugar, substituí-las ou demoli-las.

NA ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG

 Entrei para a Escola de Arquitetura da UFMG em 1974 e lá havia entre os 
estudantes diferentes vertentes de pensamento e ação. O pessoal do Diretório Aca-
dêmico eram os que discutiam política estudantil, alguns iam, nos fins de semana, dar 
aula de alfabetização em bairros da periferia para se aproximar mais da nossa realida-
de e conflitos sociais. O pessoal do Cineclube ficava montando exposições, exibindo 
e discutindo longamente filmes de arte, fazia uma política mais cultural. Os outros 
eram os místicos que embarcavam nas tendências orientalistas, yoga, meditação, ali-
mentação natural e outras plantas.

 Eu convivia bem com as três tribos, misturando questões políticas, artísticas 
e espirituais. Todo esse debate vivencial na escola deixava quase sempre de fora a 
arquitetura. Falava-se até um pouco de política urbana, planejamento, urbanismo 



11

engajado, mas discutir, por exemplo, a solução para a planta de um edifício, a compo-
sição de um volume ou uma tecnologia construtiva, era praticamente uma alienação.

 A historia da arquitetura ensinada lá havia parado nos mestres do Moder-
nismo, Le Corbusier, Frank Lloyd e na Pampulha de quase 40 anos atrás, parecia 
necessário inventar um novo presente.

 No final do curso eu trabalhei no IEPHA, o Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico, uma experiência que resultou proveitosa. Lá, entrei em contato 
com o barroco mineiro, as cidades históricas, os métodos construtivos tradicionais, e 
a relação das construções com as paisagens, temas que até então não tinham me inte-
ressado na escola.

 Nessa época conheci a Ângela, ou Anginha, uma colega da escola. Come-
çamos a namorar, fizemos, juntos, uma viagem de férias, aquela paixão toda e uma 
vontade de fazer grandes arquiteturas, trabalhar mais com o presente e o futuro. Num 
certo dia decidimos abandonar o serviço no Patrimônio e nos casar.

 Formei e fomos morar em uma casinha que era ao mesmo tempo o escritório 
em sociedade com outros colegas, também recém-formados. Tínhamos pouco ser-
viço, mas achávamos que valia a pena correr o risco, estávamos do lado da liberdade 
e não amarrados numa rotina monótona. A idéia era que, se fosse para fazer alguma 
arquitetura, deveríamos fazer com grande paixão. O apoio da Anginha nesse e em 
outros momentos foi fundamental para que eu conseguisse me transformar em um 
profissional e fazer os projetos que acreditasse. Ela também se formou arquiteta e foi 
trabalhar na área de design de moda. Abriu uma fábrica própria de acessórios em cou-
ro e depois foi ser estilista de bolsas e calçados em outras indústrias. Ela entende bem 
de comportamentos, tendências, e é uma boa crítica de projetos. Traz idéias novas das 
várias viagens que faz para as pesquisas de coleções e é uma presença fundamental 
em todas essas estórias. Dessa nossa cumplicidade nasceram três personagens fantás-
ticos: a Clara, a Isabel e o João Marcelo.
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MAÇÃ

Desatar a mágoa na sanidade táctil

Demarcar a trégua, eternidade volátil.

Adão, na transgressão primeva, inventou um gosto com Eva.

A serpente é o passado, ao desfazer o pecado.

O paraíso é inventar, o seu próprio juízo,

no canto preciso, na luz, e no espanto do anjo.

Santo torpor livre no ar, o gesto, a amizade sã,

Massa suave, gosto afã, provar afetiva maçã.

ATRAVÉS DAS LENTES

 Foi a fotografia que me levou à arquitetura. Logo vi que com as fotos poderia 
fazer desenhos e pinturas instantâneas, observar os espaços e apreender a respeito 
das composições, do percurso da luz, das sombras e profundidades de campo. O qua-
dro fotográfico é um recorte do mundo. A foto pode promover um contato imediato 
com a realidade em forma de composições líricas e poéticas ou sociais e políticas, 
como nas boas imagens do fotojornalismo ou no trabalho do fotógrafo francês Henri 
Cartier Bresson.

 Nos primeiros anos de profissão, freqüentemente, alguns arquitetos me pe-
diam para fotografar suas obras, o que eu fazia com grande entusiasmo. Eu pedia que 
eles me explicassem as soluções projetuais adotadas, os materiais, as estruturas e os 
detalhes. Aprendi bastante nos registros fotográficos que fiz em vários projetos dos 
arquitetos, Istvan Farkasvolgi, Willian Abdalla, Veveco Hardy e Mariza M. Coelho, 
Marco Antônio Anastasia, João Filgueiras Lima, e outros.
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 A fotografia é uma linguagem complementar à arquitetura, uma ferramenta 
de aprendizado e até de análise crítica. Várias obras notáveis conhecemos apenas 
através da fotografia, que pode ser uma cúmplice do projeto, reinventá-lo, e até con-
tar umas mentiras, o que não é desejável. A fotografia me ajudou a ver e entender a 
arquitetura, as cidades e a vida no seu aspecto plástico e humano.
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AVENTURAS EDITORIAIS

 Na época da escola de arquitetura, a cada ano durante as férias, eu fazia lon-
gas viagens com os colegas, as quais nos levaram a conhecer a Amazônia, as capitais 
e praias do Nordeste, e também a Bolívia, o Peru e o Chile, na busca da consciência 
politizada presente nas músicas latino-americanas e em livros como As veias abertas 
da América Latina, de Eduardo Galeano. Numa destas viagens fui a São Luis do Ma-
ranhão no intuito de reler in loco o Poema sujo de Ferreira Gullar.

 Na volta destas expedições a aventura era revelar os negativos, ampliar as 
fotos no laboratório que eu tinha no quartinho da garagem do edifício, e depois parti-
cipar de exposições e concursos no circuito universitário.

 Com esse material fotográfico e mais poemas do colega Cacá Brandão, re-
solvemos publicar o livro Com vidro nos olhos, que fizemos para fugir um pouco do 
marasmo da Escola de Arquitetura, e que saíamos vendendo de noite pelos bares da 
cidade.

 Outro livro que fiz nessa dobradinha de fotos/poemas foi o Foto vida, com o 
Murilo Antunes, que na época já era um poeta reconhecido, letrista de várias canções 
importantes do Clube da Esquina e que me apresentou vários artistas do grupo que 
até então eu conhecia somente dos discos.

 Outra grande aventura editorial, que começou ainda nos meus tempos da 
escola, foi a das revistas de arquitetura Vão Livre e Pampulha. Um grupo de 
arquitetos de Belo Horizonte, que eu ainda pouco conhecia, formado por Éolo 
Maia, Jô Vasconcellos, Sylvio Podestá, Veveco Hardy, Mariza M. Coelho, Joel 
Campolina, Maurício Andrés, Paulo Laender, e diversos outros, decidiu fundar 
as revistas no intuito de colocar a arquitetura produzida em Belo Horizonte em 
diálogo com outras fortes manifestações culturais que ganhavam força na cidade: 
o Grupo Corpo, de dança; o Grupo Uakti, e o Clube da Esquina, de música, o 
Grupo Galpão, de teatro, entre outros.
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 A primeira revista criada foi a Vão Livre, que na verdade era um encarte de 
outra já existente o Informador das Construções, e que logo evoluiu para a revista 
Pampulha, que nos anos em que foi publicada teve um grande prestígio nacional. Eu 
me aproximei do grupo inicial e acabei sendo convidado para ser o representante dos 
estudantes na Vão Livre. Publiquei lá alguns artigos fotográficos e de reconhecimen-
to de arquiteturas vernaculares que fazia nas viagens de férias.

 No debate nacional, a revista Pampulha teve uma grande importância, pois 
propunha um caminho próprio e novo para a produção arquitetônica que nascia em 
Minas naquele momento. O grupo mineiro se colocava numa posição de liberdade pro-
positiva, assumia a pluralidade e a não-existência de um guru ou líder pensador, diferen-
temente do Rio de Janeiro, onde a produção reconhecida girava em torno da pessoa de 
Niemeyer ou de São Paulo, com a produção polarizada pelas idéias de Vilanova Artigas.

 Posteriormente, participei de várias edições coletivas e de outras revistas de 
arquitetura, mas a publicação que foi bastante importante, e para mim um marco 
profissional, foi o livro João Diniz Arquiteturas, em 2002, publicado pela C/Arte e 
pela AP Cultural do Sylvio Podestá e da Gabi Aragão, editores também da Revista 
AP, que sucedeu a Pampulha, e de várias outras edições arquitetônicas, o que confe-
re a eles um importante papel na divulgação de nossa arquitetura. Esse livro teve a 
intenção de mostrar o conjunto dos trabalhos e idéias até então produzidos e contou 
com o ensaio introdutório do arquiteto Roberto Segre, destacado crítico no cenário 
arquitetônico latino-americano.

 Uma presença fundamental nessa e em outras publicações é a do fotógrafo 
e amigo Marcílio Gazzinelli, que me acompanha registrando os projetos e discutindo 
comigo sempre os melhores ângulos, luzes e composições. Ele é o meu professor 
nesses assuntos.
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OS “GAMBÁS”

 Para mim, um grande valor dessa história das revistas foi conhecer o grupo 
de colegas e futuros amigos, com quem naqueles e em diversos outros momentos 
aprendi e dividi o valor de ser arquiteto, a lutar pela profissão e por idéias justas e 
éticas. Participamos juntos de publicações, exposições e colaborações profissionais. E 
em inúmeras situações também celebramos a vida e o significado das boas amizades, 
cultivamos o intercâmbio com artistas de outras áreas, adotamos juntos uma atitude 
positiva e crítica perante as eventuais dificuldades, promovemos novas amizades e o 
diálogo com colegas de outras cidades e países.

 “Um Gambá cheira o outro”, passou a ser o lema do grupo, “Todo Gambá é 
viável”, disse o Veveco. Em qualquer lugar do mundo pode-se encontrar um “Gam-
bá”, se existir a confiança em promover o bem, a beleza, a amizade e o carinho. Estava 
fundada a confraria informal que passou a estender suas energias positivas por todo o 
planeta Terra. Não existe estatuto, carteirinha, chefe ou regras de conduta, distinção 
de sexo, credo, raça ou classe social, o essencial é a liberdade e o prazer de estar entre 
amigos e celebrar criticamente e com bom humor o tempo em que vivemos.

 Três amigos arquitetos com quem 
convivi e que não estão mais nesta vida terre-
na, e que deixaram igualmente uma significa-
tiva obra arquitetônica, representam bem esse 
espírito “Gambá”.

 O primeiro é o Sérgio Bernardes. Eu o 
conheci no dia de sua palestra em Belo Ho-
rizonte, num encontro que organizamos, o 
“Visões Contemporâneas”, para o qual trouxe 
apenas um slide do planeta Terra. Seu dis-
curso em tom de convite à liberdade e ao bom 
humor, de cara, me cativou. Sua abordagem da 
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arquitetura era sempre cósmica e utópica, o que contrastava sobremaneira com o 
pragmatismo redutor de alguns profissionais extremamente “objetivos”. Quando 
partiu de Belo Horizonte nesse primeiro encontro me presenteou com o slide único 
e com a promessa de futuros contatos. Depois o encontrei algumas vezes no Rio 
de Janeiro e em Belo Horizonte, ficávamos até muito tarde na rua, e ele já estava 
adoentado. Perguntávamos a ele: “Sérgio você está cansado, quer ir para casa?”, e ele 
respondia: “Não, terei muito tempo para descansar depois...”, propondo a vida como 
uma contínua celebração.

 Outro foi o Éolo Maia. Conforme seu próprio nome indica, foi um vendaval 
agitador do ambiente arquitetônico e cultural de Belo Horizonte e do Brasil enquanto 
esteve presente. Além de fundar as já citadas revistas, publicou livros, em compa-
nhia da esposa e sócia Jô Vasconcellos e de Sylvio Podestá, que foi também sócio por 
um período. Esses livros funcionaram como manifestos da arquitetura brasileira pós-
Brasília, abrindo novas perspectivas para a discussão dos caminhos e possibilidades da 
produção nas duas décadas finais do século 20. Mas, além disso, o Éolo tinha também 
uma grande disposição para as amizades, especialmente com os jovens, para a polêmica 
e a argumentação em função da liberdade criativa e questões diversas relacionadas à 
cultura e à identidade brasileira. Apesar do espírito boêmio, era um profissional sério e 
até disciplinado. Seu escritório era um ponto de encontro e aprendizado. Além de nosso 
convívio constante em Belo Horizonte, fizemos, juntos, viagens para congressos e pa-
lestras, em vários estados do Brasil, Argentina, e à Alemanha e Holanda, também com 
a Jô, a convite do Thomas Schönauer, onde o convívio diário era uma usina de novas 
histórias, casos e invenções. Planejamos, juntos, um livro O Arquiteto Feliz, onde con-
taríamos casos pitorescos, histórias fantásticas, mentiras fabulosas das andanças nossas 
e de outros, sugerindo o espírito libertário e provocador de nossa profissão.

 O terceiro “Gambá” fundamental é o Álvaro “Veveco” Hardy, neto, filho, es-
poso e pai de arquiteto(a)s, que deixou ligado a si uma lição única de humanidade e 
amor pela vida. Exímio cozinheiro, distribuía também sua generosidade em banquetes 
informais de várias e várias horas. Dividi com ele a disciplina de Projeto 1 na Fumec, 
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além de muitas conversas e reflexões. Após encontrá-lo não se passavam mais que 
cinco minutos para que estivesse sorrindo a partir de um comentário dele, que mes-
mo em momentos complicados trazia coragem, otimismo e alegria. Era um diplomata 
nato e praticávamos, juntos, o “Serviço de Embaixada”, ao receber em Belo Hori-
zonte visitantes de fora, que nos alargavam o mundo através da nova amizade e das 
informações sobre outros lugares. Participamos, da equipe 3.834, juntamente com a 
Mariza, sua esposa, Éolo e Jô, Gustavo Penna, Graça Moura, e outros, em projetos 
como o concurso BHCentro, a revitalização da Praça Sete de Setembro, em Belo 
Horizonte, e Projeto Sensações, na Serra do Cipó, organizado por seu irmão George 
Harddy, onde arquitetos e artistas plásticos trabalharam conjuntamente no projeto de 
um Centro de Artes acoplado a um Hotel Fazenda.

 Para esse e outros “Gambás”, as reuniões, raramente combinadas ou espe-
radas, podem acontecer em bares, residências, escritórios, na rua, ou no pensamento 
positivo. Uma rede de alegria atenta que perdura e que certamente colabora modes-
tamente para a melhoria do Universo.

BELO HORIZONTE

 Desde cedo eu percebia a presença da arquitetura em Belo Horizonte. O 
fato de estarmos numa capital planejada também fazia parte da minha consciência de 
menino. Eu sentia a cidade como alguma decisão que foi tomada e desenhada, por 
mais caótica que pudesse parecer em certos momentos, e percebia, sem saber definir 
corretamente, as suas duas faces: a eclética e a modernista.

 Depois, me dei conta de que Belo Horizonte vem de uma história arquite-
tônica de pelo menos três capítulos. O primeiro se chama Ouro Preto, a cidade Mãe, 
que foi construída em aproximadamente 50 anos, no século 18, gerando o conjunto 
coeso que é conhecido, uma perfeita integração entre construção e geografia.
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 O segundo capítulo foi o planejamento e construção de Belo Horizonte em 
aproximadamente cinco anos, uma operação avançadíssima para o final do século XIX; 
a cidade nasce com alma vanguardista.

 O terceiro tempo é o movimento modernista nos anos 1940 em diante, as 
obras da Pampulha, onde nasce a arquitetura moderna brasileira e toda a produção 
que ocorre paralelamente em Belo Horizonte.

 A geografia montanhosa da Serra do Curral, aliada aos traços racionais do plano 
de Aarão Reis, o engenheiro projetista da cidade, a meu ver define bem o espírito urbano 
e o caráter de seu povo: um misto de sensualidade e razão.

MODERNO X ETERNO

 As revistas Vão Livre e Pampulha colocaram bastante lenha na fogueira e 
provocaram muita polêmica. Eram os tempos do late modern, o modernismo cansa-
do, a arquitetura estava numa encruzilhada de estilos e procedimentos. No final dos 
anos 1970, as fórmulas da heróica arquitetura moderna brasileira dos anos 1930, 1940, 
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1950, haviam desembocado no chamado “estilo internacional”. Na maioria das vezes, 
adotava-se um mesmo clichê construtivo no mundo inteiro. Você poderia estar em 
Miami, Belém do Pará, no Alasca, e os edifícios novos tendiam a ser semelhantes.

 Iniciava-se, então, uma nova postura que propunha conceitos como “Regio-
nalismo Crítico” ou a “Modernidade Apropriada”, que não negavam as conquistas 
tecnológicas e espaciais do modernismo radical, mas voltava os olhos para as tradições 
locais, os contextos específicos, os materiais disponíveis nas diferentes regiões, os 
diferentes climas e acidentes naturais, conceitos óbvios para qualquer boa arquitetu-
ra, mas que pareciam estar esquecidos. Naquele momento, a arquitetura deixava de 
querer mudar o mundo sozinha – o ideal do modernismo utópico – para tentar ajudar 
a melhorar este mundo em conjunto com diversas outras áreas multidisciplinares e 
complementares de atuação. E esta palavra “ajudar” foi muito importante nesse mo-
mento, pois dividiu a tarefa com os outros profissionais também engajados na busca 
de justiça, beleza e liberdade.

 Esse era o programa da chamada “Revolução Pós-Moderna” ou “Pós-Mo-
dernismo”, termo que posteriormente passou a ser encarado com muito preconceito 
por falsos críticos que entendem que esse período ou movimento tratava apenas de 
questões estéticas, figurativas ou cenográficas. Acredito que, apesar de alguns exces-
sos, esse período liberou a arquitetura de uma série de dogmas, trouxe-a de volta ao 
debate popular, além de efetuar os resgates anteriormente citados. A ampla revolu-
ção moderna nunca vai terminar. Ela significa estar em dia com o contemporâneo 
e refletir sobre os anseios das populações, dos indivíduos, através do trabalho dos 
arquitetos que pretendem, com sua profissão, melhorar a vida das pessoas e dos 
ambientes habitados.

 No meio do ambiente politizado da época, na busca de uma nova cultura 
arquitetônica, acabei me envolvendo também com o estudo das arquiteturas biocli-
máticas, onde as questões estéticas não eram o principal valor, e sim o desempenho 
energético e climático da construção na natureza. Esses conceitos estavam alinhados 



�1

com a revolução ecológica e naturalista que influenciava várias áreas da cultura. Fiz 
alguns trabalhos acadêmicos de reconhecimento desses conceitos em arquiteturas 
vernaculares, que são as arquiteturas espontâneas, tradicionais, populares ou histó-
ricas, na maioria das vezes, não produzidas por arquitetos, alguns concursos sobre 
o tema e várias leituras. Hoje, esses conceitos voltam à tona com toda a força com o 
nome de “Sustentabilidade”.

VIAGENS INICIÁTICAS �

 Nos anos 1980 eu dividia o escritório com as colegas Verônica Mata Machado 
e Graça Moura, e um dia apareceu por lá um arquiteto suíço, o Niklaus Amsler. Fize-
mos amizade e ele acabou me convidando para trabalhar em Zurich, o que aceitei de 
imediato tendo em vista as incertezas profissionais da época e a vontade de conhecer 
a Europa. Parti para lá quase como um imigrante, sem data ou passagem de volta. 
O escritório dele era especializado em arquitetura bioclimática, mas eu estava tam-
bém interessado em conhecer a produção contemporânea européia. Entremeei meu 
período de trabalho com viagens pela Suíça, França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Holanda, Itália, Portugal, e, após visitar, fotografar e conhecer muitas obras e 
escritórios durante sete meses, cheguei à conclusão de que deveria retornar ao Brasil 
e reiniciar a prática, agora com mais força e inspiração, pois esse era o país que mais 
precisava de mim e onde eu queria realizar projetos.

 Outra experiência internacional importante, já nos anos 1990, foi a dos 
Fóruns Mundiais de Jovens Arquitetos. Esses Fóruns são workshops que se rea-
lizam por uma ou duas semanas com equipes de arquitetos de diversas nacionalidades 
em torno de temas arquitetônicos ou urbanísticos das cidades em questão. Participei de 
dois deles como candidato em Buenos Aires, em 1991 e 1993, que se realizaram junta-
mente com a Bienal de Arquitetura. Depois, fui convidado a coordenar o primeiro 
FMJA brasileiro, em 1994, na Bienal de Recife, onde conheci os organizadores 
franceses, que me convidaram já como arquiteto orientador das equipes para os 
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Fóruns que aconteceram em 1996 e 1997, na região dos Pirineus, na França. Em 
2007, fui convidado pelos organizadores franceses e caribenhos a participar tam-
bém como orientador do Fórum na Ilha da Martinica. O trabalho nesses Fóruns 
coloca os participantes em intenso intercâmbio de idéias e experiências, trazendo 
sempre muitos conhecimentos e amizades novas. Na verdade, os arquitetos par-
ticipantes devem ter até 40 anos, mas, para os organizadores e orientadores, não 
existe limite de idade, sugerindo que em arquitetura a juventude e o entusiasmo 
podem durar por muitos e muitos anos.

ESCRITÓRIO / ATELIÊ

 Gosto de visitar ateliês de bons artistas, pelo clima envolvente dos traba-
lhos em andamento, a concisão temática e o ambiente contaminado pelo fazer. Neles 
aprendo várias lições de arquitetura, cujos espaços de trabalho, o chamado escritório, 
têm características diferentes, sendo quase sempre mais assépticos e organizados e 
onde os computadores trouxeram uma nova escala que parece “ocultar” os trabalhos 
em andamento.
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 O escritório é uma instituição pessoal do arquiteto ou equipe e pode funcio-
nar em diversas escalas, entre o individual e o empresarial, onde os prazos e metas 
devem ser alcançados com responsabilidade e precisão. Por outro lado, o escritório 
funciona como um tipo de escola onde todos os envolvidos aprendem com a opor-
tunidade do fazer, onde são gerados ações e documentos para a materialização das 
idéias, como projetos técnicos para obra, proposta para concursos, planos de ação, 
reuniões, conspirações, celebrações...

 Meu primeiro escritório foi montado logo depois que terminei o curso, em 
sociedade com colegas: Verônica Mata Machado, Graça Moura, Keller da Veiga, 
Mauro Afonso Ribeiro e Pedro Mata Machado. Essa turma foi seguindo caminhos 
próprios e diminuiu para uma trinca formada pelas duas arquitetas e eu. Fizemos 
vários projetos. Mais adiante montei minha empresa individual, a João Diniz Ar-
quitetura Ltda., e parti solo para a sede no Omni Center, quando terminei o edifício, 
onde em vez de sócios arquitetos trabalho com as equipes de colaboradores internos 
ou externos/terceirizados.

 Essas equipes de trabalho são coordenadas por mim ou mais pessoas. De-
pendendo do tipo do projeto, é freqüente a presença dos estagiários/estudantes de arqui-
tetura, que trazem sempre grande vigor e entusiasmo. As equipes externas terceirizadas 
de outros arquitetos ou de engenheiros das diversas especialidades e profissionais de 
áreas complementares são freqüentemente acionadas, numa perspectiva cada vez mais 
multidisciplinar de trabalho. Entre esses colaboradores que muitas vezes foram trabalhar 
comigo como estagiários e agora são arquitetos, destaco Clarissa Bastos, Adriana Aleixo, 
Fabiana Couto, Daniela Fenelon, João Pedro Torres, Priscila Garcia, Cristiano Cesarino, 
Igor Rios e outros. E também os engenheiros/parceiros que em diferentes momentos fo-
ram fundamentalmente interativos para que os projetos e obras acontecessem a contento, 
entre eles: Frederico Grimaldi, Helio Chumbinho, Eduardo Kuperman, Paulo Mendes, 
Antônio Vieira Calé, Antônio Mendes, e outros.

 O escritório é um ambiente ao mesmo tempo público e sagrado onde nas-
ce a arquitetura.
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A PALAVRA MÁGICA

 Não é um abracadabra instantâneo, mas o poder transformador em função 
de muito pensamento e trabalho. Essa palavra é o Projeto, tudo o que os arquitetos 
almejam e vivem em função e que pode ser um documento que gera uma construção, 
mas também um plano de ação ou um desejo para o futuro. A idéia de projetar está 
sempre cheia de esperanças e energias positivas para que algo novo passe a existir.

 Acredito que um projeto de arquitetura, que dará vida a um espaço ou a um 
objeto ainda inexistente, atende a três demandas básicas que são fundamentais para 
a sua definição.

 A primeira é a questão colocada, é a necessidade de um cliente, de uma 
comunidade, de uma empresa, de uma cidade, ou até mesmo do arquiteto quando 
propõe por si próprio. Essa demanda parte de um desejo, de uma memória anterior e 
de uma expectativa quanto ao futuro, ela gera um programa a ser atendido, depende 
de orçamentos e de disponibilidades tecnológicas.

 A segunda é o lugar onde aquela idéia será implantada, quais as condições 
naturais e sociais a serem atendidas. Como deverá respeitar e modificar positivamente 
esse contexto, gerando um novo ambiente.

 E a terceira é a resposta de quem faz o projeto, suas experiências anteriores, 
sua interpretação das demandas para aquele caso específico e suas projeções imagi-
nadas em algo que ainda não existe, e cabe a ele desenvolver e trazer à luz.

 Dessa forma, acho muito difícil determinar o que seja um estilo, ou uma 
antevisão do que possa ser um projeto. Será sempre boa a ausência de preconceitos 
frente a um tema novo, como se cada página em branco fosse diferente da outra.

 A busca de uma linguagem própria não é o ponto principal na realização dos tra-
balhos, mas certas ênfases são revistas a cada projeto e definem possivelmente uma linha 
de pensamento. Essas questões dialogam em diferentes casos e intensidades com: as 
heranças históricas e modernistas da arquitetura brasileira, uma leitura crítica da produção 
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arquitetônica internacional; a questão das estruturas e das tecnologias disponíveis com 
suas geometrias adequadas; a eficiência em termos do conforto ambiental e da sustenta-
bilidade construtiva; e a busca de uma expressividade própria, que pode variar entre um 
silêncio meditativo universal e a sonoridade multicor de nossa cultura tropical.

SOMAS

A encruzilhada da solidão + A travessia do encontro,

A linha viva + A matéria inerte,

A presença do vazio + A transparência do sólido,

O ponto de partida + A linha de fuga

A exterioridade lá dentro + O entrar no mundo

A intenção do risco + A incerteza do traço

O limite do vasto + o pequeno infinito

O silêncio que diz + a palavra que cala

A equação da Arquitetura, somar para multiplicar.

ARQUITETURAS DE MORAR

 As casas são, geralmente, os projetos iniciais do ensino e do exercício profis-
sional, e, nem por isso, menos simples ou importantes. Nesses projetos, o arquiteto 
atua de maneira diferenciada para cada um dos clientes, considerando as necessida-
des específicas, as referências anteriores e os orçamentos disponíveis. É verdadeira a 
frase que diz: “cada casa é um caso”.

 No projeto da Casa Eugênia, a questão foi resolver em área reduzida a moradia 
de fim de semana que possa receber também informalmente vários convidados. Na 
Casa Jorge, de semelhante programa e área, a questão foi criar uma espécie de atelier/
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moradia para o artista Jorge dos Anjos, que participou como colaborador nos dois proje-
tos. A primeira aparece como centro das atenções no terreno em que está implantada, e 
a segunda, de maneira oposta, pretende quase desaparecer com sua forma cúbica e sua 
cor escura, deixando o destaque para as esculturas do artista ao seu redor.

 Na Casa Serrana, a ênfase principal foi dada à inserção da construção no 
terreno de grande inclinação, de forma a agredir o menos possível sua conformação 
natural, deixando praticamente intocada a topografia e as árvores existentes. No pa-
vimento superior, aparece o terraço panorâmico como um quintal aéreo.
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 A Casa Marina lida com a relação das montanhas do entorno através da cober-
tura em chapas metálicas onduladas que adota diferentes alturas e rasgos para acomo-
dar os espaços internos conforme suas necessidades de iluminação e alturas.

 A Casa KS nasce da topografia e formato do terreno, está implantada no ponto 
mais alto do lote, com suas duas alas em ângulo, o que cria uma espécie de praça inter-
na, abraçando ao mesmo tempo a natureza e a construção.

 Esses projetos lidam, cada um deles, de maneira própria e livre com as tecno-
logias disponíveis. Métodos híbridos de construção permitem a união de componen-
tes metálicos aos sistemas de alvenaria e concreto.

 Existe também outra linha de projetos que adoto para as residências e que 
assume um vínculo mais forte com a tradição, ou cultura popular, do ponto de vista 
formal e tecnológico. As arquiteturas colonial e rural de Minas Gerais, nesse caso, 
aparecem como indicadores principais das soluções de tipologia e sistema construtivo 
adotado, privilegiando as alvenarias tradicionais, os telhados e o uso da madeira reci-
clada. Chamo essas casas de Casas Sertanejas.

 As residências coletivas são também um tema a que me dediquei em pro-
jetos de edifícios de apartamentos em bairros de classe média, em Belo Horizonte, 
mas o que mais me agrada e que também teve reconhecimento através de prêmios 
e publicações foi o Residencial Gameleira, destinado à chamada habitação social ou 
de baixa renda. O conjunto de 144 unidades é formado por três blocos que ocupam 
linearmente o terreno de difícil topografia. Sua imagem dialoga com o aspecto caó-
tico da favela vizinha através do uso de blocos de concreto em cor natural e propõe 
também uma ordenação racional da paisagem, com suas torres coloridas de acesso e 
suporte para os caixas d’água em tanques cilíndricos.
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TORRES URBANAS

 A cidade moderna com seu crescimento autofágico carece de novas referências 
em sua confusa geografia construída, onde as edificações existentes são substituídas por 
outras, muitas vezes, maiores em tamanho e menores em qualidade ambiental.

 A torre de serviços, conhecida em metrópoles de maior escala como high rise 
building ou skyscraper, é uma tipologia que pode introduzir dados positivos nessa 
paisagem urbana em transformação, determinando novas bases, que são a extensão 
das vias públicas e novos recortes no horizonte construído, o skyline. Essas melhorias 
podem operar propondo novos pontos de referência para a cidade ou interagindo com 
as boas construções existentes, além de cumprir suas destinações específicas.

 Os edifícios Capri e Scala Workcenter estão, ambos, em áreas hospitalares 
de Belo Horizonte e destinados a abrigar clínicas e outros serviços. Seus projetos 
investigam as possibilidades da Estrutura Metálica, a partir de fornecedores locais, 
buscando ser um exemplo que valorize estética e, tecnologicamente, a produção 
das siderúrgicas de Minas Gerais.
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 O edifício Capri propõe um diálogo contextual com o edifício da Santa Casa, 
suas verticais e sua cor amarela original, os vazados triangulares acompanham a geome-
tria estabilizante. O edifício Scala apresenta diversos níveis de composição na gravida-
de ascendente, propondo ainda uma interpretação própria da legislação construtiva 
que exige que os pavimentos superiores tenham afastamento progressivo das divisas, 
o que gerou o prisma de vidro inclinado.

 O edifício Omni Center explora sua relação contextual com o Colégio Arnaldo, 
seu ilustre vizinho, com suas torres expressivas, janelas duplas e cor clara.

 Os edifícios Royal Golden e Royal Savassi, de mesma cadeia hoteleira e mes-
ma construtora, adotam uma relativa unidade entre si nos materiais adotados e na 
composição orgânica do corpo construído, com definição da base como espaço aberto 
de acesso público, corpo central com aberturas/janelas regulares e arremate superior 
destacado.

 A realização desses edifícios, de altura elevada para a cidade de Belo Hori-
zonte, indica a possibilidade de adoção de valores culturais na construção imobiliá-
ria, muitas vezes, vista, com razão, como a grande vilã da degeneração da paisagem 
urbana contemporânea.

EDIFÍCIOS PRODUTIVOS

 Os espaços para o trabalho exigem boa ambientação a fim de gerar ambientes 
agradáveis para que os funcionários, que permanecem lá pela maior parte do dia, te-
nham uma jornada de trabalho tranqüila, além de boa disposição funcional, para que 
as atividades produtivas ocorram em fluxo lógico e otimizado.

 O projeto para a Indústria EQ, executado em estrutura de concreto pré-molda-
do, insere-se no bairro residencial, de forma a respeitar as alturas das construções exis-
tentes, tomando a pequena pracinha circular com sua estimada capelinha como ponto 
gerador da geometria do muro frontal e pátio interno, que é o elemento ambiental e 
orgânico especial que entra em harmonia com a racional estrutura pré-fabricada.
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 Na sede da Editora C/Arte, também em área de uso residencial e misto, o 
edifício aparece de forma a respeitar e integrar-se à grande árvore frontal. O acesso 
ao hall de entrada em pé-direito duplo, com sua escada central, passarela e jardim, 
se dá através de uma via interna descoberta, que é uma extensão do espaço da rua 
com seu grande portão/painel de Jorge dos Anjos, que define uma fachada mutante. 
Os ambientes superiores de trabalho apresentam bom conforto ambiental, pé-direito 
alto e iluminação generosa e terraço de lazer e convívio ligado à sala da diretoria.

PRAZERES DO CORPO

 O projeto para o ves-
tiário do Clube Campestre 
em Belo Horizonte inverte a 
lógica desse tipo de espaço, 
geralmente voltado ao próprio 
interior, e aparece como ponto 
de observação da bela paisa-
gem circundante. Os espaços 
de uso de duchas, sauna e sala 
de massagens estão locados 
numa espécie de ilha central, 
liberando as fachadas às vistas 

externas. O uso da estrutura metálica com o vão de 15m permitiu que a nova cons-
trução fosse executada sobre o antigo vestiário, a ser posteriormente demolido e que 
continuou funcionando durante a obra.

 O Ginásio Querubins foi um esforço conjunto de uma série de fornecedo-
res, que numa rede de solidariedade doaram seus serviços para projeto de mesmo 
nome, dirigido por Magda Coutinho, dedicado à inclusão social, através do ensino 
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de artes, informática, orientação profissional das crianças da Vila Acaba – Mundo, 
comunidade carente da região sul de Belo Horizonte. A concepção da cobertura da 
quadra existente visou o menor peso e custo possíveis, nesse espaço que passa a ser o 
ponto de encontro, apresentações e esportes da comunidade.

VIDA INTERIOR

 As pequenas arquiteturas são um tema recorrente de trabalho e interesses 
para mim. E não é por serem pequenas que são mais fáceis ou mais rápidas de serem 
resolvidas. A princípio, fui solicitado a fazer projetos de lojas, o que me levou ao de-
senho de móveis e demais componentes dos espaços comerciais.

 Nessa linha, fiz projetos para lojas e franquias, como Arezzo, Eliana Queiroz, 
Grace Pires, VLG, Scanner, Belt, Plural, entre outras.

 Passei a investigar também o desenho de mobiliário avulso, principalmente 
de cadeiras e de peças para o mobiliário urbano, testados principalmente nos projetos 
do Jardim de 2010, Praça Sete de Setembro e Boulevard de Sabará.

 Alguns espaços efêmeros dialogam com esse tipo de projeto, tive experiência 
com cenários para peças de teatro, passarelas para desfiles de moda, o projeto muse-
ográfico para a exposição de desenhos de Oscar Niemeyer, na Sala Arlinda Correa 
no Palácio das Artes, e também projetos para stands para feiras industriais da Bracol, 
Arezzo e Tabita.

A CÉU ABERTO

 Os espaços públicos externos são os primeiros locais de exercício da cidadania 
e da integração da arquitetura com a cidade. Da concepção de uma pequena praça a um 
plano urbanístico, o arquiteto deve ter em vista, ao mesmo tempo, a comunidade que 
será atendida e o novo tipo de paisagem que será gerado.
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 O projeto para o Jardim de 2010, montado durante apenas um mês na entrada 
de um evento de design e arquitetura de interiores, a Casa Cor, buscou indicar que 
mesmo pequenos vazios urbanos podem ser ocupados e se transformar em locais de 
encontro das pessoas.

 O trecho da Rua Rio de Janeiro é um dos quatro quarteirões fechados a 
pedestres e fez parte do Projeto de Requalificação da Praça Sete de Setembro em 
Belo Horizonte, ponto focal do centro da cidade onde passam milhares de pessoas 
por dia. Na faixa linear diagonal, foram definidos dois espaços públicos separados 
por um vazio destinado ao acesso de veículos. O espaço superior aparece como 
um estar urbano com bancos acoplados às luminárias, na parte inferior, um abrigo 
destinado a atividades de exposição e venda de artesanato. O posto de observação 
e vigilância policial é uma peça à parte, desenhado de forma a não interferir no es-
paço definido pelo projeto.

 Como arquiteto, acredito que conceitos básicos e a busca por um entendi-
mento das comunidades podem funcionar em várias escalas, do design ao urbanismo. 
Nessa área de reflexões e propostas urbanas, trabalhei em concursos e projetos para 
Poços de Caldas, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Sabará e Montreal. A experiência dos 
Fóruns levou-me a refletir e discutir soluções para Buenos Aires, Recife, região dos 
Pirineus franceses e Saint Pierre da Martinica, no Caribe.

OLIMPÍADAS VIRTUAIS

 A participação em concursos de arquitetura é uma atividade, ou um tipo de 
projeto na maioria das vezes de risco, inerente à vida de alguns arquitetos e escritó-
rios. Nessas ocasiões são desenvolvidos trabalhos que atendem a demandas específi-
cas e que concorrem entre si, indicando o vencedor que será premiado, cujo projeto 
será possivelmente construído. Esses certames quase sempre estão envoltos em polê-
micas e críticas, mas são boas ocasiões para que sejam testadas pelos arquitetos idéias 
novas, linhas de pesquisa, tecnologias, novos materiais e investigações conceituais e 
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estéticas. Mesmo quando não premiados passam a compor o portfólio de soluções, 
que pode ser acessado a qualquer momento num projeto real.

 Alguns concursos que fiz, sempre apoiado por entusiasmada equipe de colegas, 
estudantes e consultores, são o BHCentro, com a equipe 3.834, que recebeu o primeiro 
prêmio, os concursos para o Plano Diretor para o Campus II e o edifício da Reitoria da 
Fumec, em Nova Lima, ambos colocados em terceiro lugar, o Memorial dos Lanceiros 
Negros e o edifício da Procuradoria Regional da Justiça no RGS, o projeto para The 
Place of Architeture em Montreal, o edifício para o Centro de Artes Corpo, em Belo 
Horizonte, o hangar para a Gol Linhas Aéreas, em Campinas, e o Museu do Automó-
vel Fiat, em Betim.

 Nesses casos, o principal objetivo é a superação própria da equipe, fazendo 
um projeto que signifique um avanço no repertório de soluções e no domínio de 
novas habilidades de projeto. O desafio, a partir desse esforço voluntário, é conse-
guir dar um novo passo no desenvolvimento ou evolução da linguagem arquitetônica 
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própria, a qual será submetida a um júri composto por arquitetos e profissionais mul-
tidisciplinares, dependendo do tema do projeto. O afinamento entre o entendimento 
do problema por parte do autor e dos jurados depende de uma conjunção de fatores 
de difícil previsão.

ARTES APLICADAS

 Um interesse interdisciplinar e multimídia sempre me guiou. Desde menino 
eu já passava horas envolvido com desenhos, escritas literárias e poéticas, leituras 
diversas, discos e cinema. Quando moramos no Sul, um dia chegou a nossa casa um 
violão, que foi depois se somando a outros instrumentos, guitarra, bandolim, cravio-
la, percussões... Estava fundado o Café da Manhã, banda familiar com os irmãos, 
onde compúnhamos todas as músicas, certamente por incapacidade de tocar as que 
conhecíamos dos discos. Participamos de festivais de música, apresentações e várias 
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 Com a chegada das artes 
gráficas via computador, tenho feito 
também umas colagens digitais, que 
unem células, fotografias e texturas 
diversas, no sentido de criar imagens e 
espaços experimentais a partir de uma 
biblioteca de motivos que podem ser 
sobrepostos, combinados e recombi-
nados como se fossem um jogo.

 Com o passar do tempo fui 
valorizando a amizade e o convívio 
com artistas plásticos, fotógrafos, 
músicos, poetas, pessoal da moda, 

gravações caseiras, dos quais eu não me lembrava mais e que foram recentemente 
compiladas pelo irmão Márcio em uns 10 CD’s!

 Cheguei a adotar como símbolo a idéia do “Octopus”, o polvo, aquele que 
tem oito braços e pode ao mesmo tempo manusear diversas áreas de conhecimento.

 A fotografia tornou-se, nos tempos pré-arquitetônicos, a principal forma de 
expressão. O desenho já era amigo de infância, que fiz questão de não abandonar e 
que ganhou força ao longo do exercício da profissão e do ensino. A partir da primeira 
viagem à Europa, criei o hábito de manter sempre em andamento pequenas caderne-
tas de anotações, de textos, desenhos, aquarelas, que são diários intermitentes onde 
vou guardando impressões de viagens, croquis de obras e cidades, idéias para início de 
projetos. Muitos destes são os Textenhos, as notações que fundem escrita e traço.

de artes gráficas, do teatro e da dança. Na minha visão, a arquitetura pode, sob 
diversas maneiras, englobar todas essas artes, e a perspectiva multimídia e trans-
disciplinar me agrada bastante.
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 Tenho especial carinho e aprendi muito sobre concepção criativa nos traba-
lhos que fiz com e para artistas que admiro, como a casa para os músicos Lô Borges e 
Tavinho Moura, as casas/ateliês para Jorge dos Anjos, Fernando Pacheco e Benedikt 
Wiers, o ateliê de Leo Santana, as cenografias para desfiles de moda, com Wilma 
Saldanha, Teresa Santos, Amilcar de Castro, Paulo Santos, Éder Santos e Guilherme 
Seabra.

 Da passarela que fiz para o desfile de roupas femininas da Patachou com o 
mestre escultor e artista Amilcar de Castro, tenho uma especial recordação. Os esti-
listas estavam preparando uma coleção baseada na obra dele, e fui encarregado de 
projetar o espaço e a superfície cênica da passarela, onde ele faria uma intervenção 
gráfica. Em nossa primeira reunião, cheguei entusiasmado com a parceria, mas muito 
respeitosamente dizendo: “Amilcar, tenho aqui uma idéias, podemos fazer um qua-
dro de fundo, outro quadrado de retorno na frente e talvez um percurso rampado...” 
E ele me respondeu rispidamente, quase numa bronca: “Tem rampa ou não tem 
rampa?” E eu respondi em igual velocidade: “Tem rampa!” Em 15 segundos estava 
resolvido nosso projeto. Ele depois fez uns 20 desenhos de nanquim sobre papel, 
praticamente iguais, em escala 1:20, escolhemos um que foi escaneado, ampliado, 
plotado em plástico branco e colocado sobre toda a superfície. Gosto muito desse 
trabalho. Um projeto para durar 15 minutos, o tempo do desfile.

 Dividi também outros projetos, obras e exposições com os artistas Nando 
Fiúza, Luciana Radicchi, George Harddy, Thomas Schönauer, Ronaldo Fraga, Jayme 
Reis, Isaura Pena, Andréa Guimarães, Ana Horta, Fernando Oly, José Israel, Marcelo 
Martins, André Pena, e outros; e trabalhos de artes gráficas e capas de discos com 
Tavinho Bretas; cenários para show musical de Nivaldo Ornelas e da peça Jurado, di-
rigida por Orlando Orube; o projeto “A Fábrica” para o Centro Cultural, também com 
Orlando Orube, Leri Faria, Rui Moreira e Bete Arenque; além das várias parcerias 
com o artista plástico e escultor Jorge dos Anjos.
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 Essas colaborações com o Jorge dos Anjos merecem destaque especial por serem 
constantes e em diversas escalas, ambientes e técnicas. Fizemos, praticamente juntos, 
as Casas Jorge e Eugênia, e eu sempre o convido para participar nos projetos; temos já 
material suficiente para um livro. Nesses trabalhos nossa interação é muito boa, o Jorge 
aceita todo o tipo de sugestões e palpites e sempre vem com algo novo. Conversamos 
bastante sobre cultura, e sua ajuda é sempre importante do ponto de vista técnico e 
artístico quando faço objetos e peças metálicas nas oficinas onde ele também trabalha.

 Em 2003, fui convidado, como um dos 15 arquitetos brasileiros a apresentar 
projetos numa Sala Especial individual de 120 m2, na V Bienal Internacional de Ar-
quitetura de São Paulo, no Pavilhão do Ibirapuera. Eu havia terminado recentemente 
o meu livro, estava em dia com registro em foto das obras, mas faltava-me material 
tridimensional para o espaço interior da sala. Decidi fazer umas peças metálicas em 
variadas escalas ou maquetes de obras inexistentes, que chamei de “quase edifícios”, 
e que vinham acompanhadas de outras que chamei de “semipaisagens”, numa metá-
fora que as construções deveriam sempre estar integradas às geografias circundantes. 
Então, nessa sala joguei com os dois tempos: o passado através das fotos dos projetos 
já realizados e construídos, e o futuro, 
através das peças metálicas. Foi minha 
primeira experiência com esse tipo de 
trabalho, eu nunca tinha feito escultura 
e vi que esse é um bom campo de in-
vestigação tridimensional e estrutural. 
Posteriormente, fui fazer o mestrado em 
Ouro Preto e propus fazer uma exposi-
ção dessas peças lá no campus da UFOP, 
Universidade Federal de Ouro Preto, ao 
ar livre. Essas esculturas haviam estado 
próximas dos arquitetos feras na Bienal 
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e agora estavam próximas do Aleijadinho, nada mal... Foi interessante vê-las à luz do 
dia, contracenando com a paisagem local e com os usuários do Campus.

 Nos estudos de construção metálica do Mestrado, “inventei” um brin-
quedo para estudos escultóricos e de edifícios, formado por varetas para churras-
quinho ou madeiras roliças mais longas para poleiros de passarinhos e elásticos 
de borracha, que permite a investigação de modelos estruturais e esculturas, e 
também participa daquelas colagens digitais.

 Esses modelos são um vasto campo de pesquisa, onde são compostas e 
analisadas formas diversas, sua estabilidade e estética, e que podem gerar idéias 
de pequenas peças e até um arranha-céu. Alguns desses ensaios em madeira fo-
ram transpostos para aço e geraram peças triangulares tridimensionais, expostas 
nas coletivas 20X1, na Galeria ADA, em 2006, e A Paisagem Construída, em 2007, na 
Prefeitura de Belo Horizonte.

CONSTRUÇÃO METÁLICA

 Aproximei-me quase por acaso das estruturas metálicas. O primeiro projeto 
foi o edifício Capri feito com grande entusiasmo experimental, tanto por mim quanto 
pela equipe da construtora Ponta Engenharia. Esse edifício foi premiado pelo uso 
criativo da construção em aço e divulgado como exemplo de uso novo desse sistema 
do ponto de vista estético e tecnológico. Somaram-se ao Capri o edifício Scala, a 
Casa Serrana, o Ginásio Querubins e algumas propostas para concursos estruturados 
totalmente em aço, e também outros projetos que apresentam o uso híbrido do aço, 
ou seja, acoplado a outros sistemas construtivos, alvenaria e concreto, por exemplo, 
como as casas Eugênia, KS, Marina e Jorge.

 A arquitetura moderna brasileira demonstrou sua capacidade criativa no uso 
do concreto armado, mas as estruturas metálicas apenas a partir dos anos 1990 come-
çaram a aparecer mais freqüentemente em projetos de qualidade.
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 Esse sistema construtivo, a meu ver, apresenta semelhanças em alguns 
conceitos estruturais com a arquitetura colonial mineira, com os elementos estru-
turais independentes das superfícies de fechamento onde o aço funciona de forma 
semelhante à pedra e à madeira.

 Em 2004, a fim de aprofundar-me nesses estudos, ingressei no mestrado em 
Construção Metálica na UFOP, em Ouro Preto, onde desenvolvi a dissertação orien-
tada pelo engenheiro Dr. Ernani Carlos de Araújo, sobre as Estruturas Geodésicas, 
que são cúpulas leves inspiradas nas geometrias da natureza e que podem cobrir gran-
des vãos. Essa pesquisa gerou o projeto das UMEAs – Unidades Móveis de Educação 
Ambiental e a proposta de um novo nó de articulação das barras estruturais, motivo 
de requerimento de patente industrial pelo ineditismo da idéia.



�0

TANTO

 De tanto queimar, gelou. 
 De tanto pensar, travou. 
 De tanto falar, mentiu.
 De tanto riscar, apagou...

 De tanto chorar, secou. 
 De tanto querer, perdeu. 
 De tanto limpar, marcou.
 De tanto gritar, abafou...

 Cada vez mais precisamos de pouco
 O ser mais simples é o ser mais solto...

 De tanto somar, faltou. 
 De tanto pedir, roubou. 
 De tanto contar, zerou.
 De tanto guardar, confessou...

 De tanto brilhar, cegou. 
 De tanto clamar, negou. 
 De tanto atar, cortou.
 De tanto chamar, afastou...

 Cada vez mais precisamos de pouco
 O ser mais simples é o ser mais solto...
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ENSINAR PARA APRENDER

 Com a divulgação de alguns trabalhos construídos passei a ser convidado a 
apresentá-los em escolas e seminários. Lembrei-me então de uma emocionante pa-
lestra que vi do arquiteto português Álvaro Siza, em Buenos Aires, e percebi que a 
explicação de um trabalho pelo próprio autor é algo que pode representar um interes-
se extra, complementando de forma humana e presencial a produção arquitetônica.

 Uma dessas palestras que fiz foi na Fumec, em Belo Horizonte, onde pos-
teriormente fui convidado como professor pela professora Maria Carmen G. Lopes, 
mentora da Escola de Arquitetura que nascia naquela universidade. Aceitei na hora, 
me juntando a ela e ao Veveco Hardy na disciplina Projeto 1, que trata das residên-
cias unifamiliares. Depois, fui indicado pelo Éolo Maia para substituí-lo na disciplina 
Projeto 4, que aborda o tema da arquitetura vertical.

 Posteriormente, propus a disciplina optativa TransArquitetura e assumi tam-
bém a Arquitetura e Sustentabilidade Ambiental, que resgatou interesses antigos 
dos tempos de escola quando me dediquei aos estudos das construções ecológicas e 
energeticamente eficientes.

 Essas atividades acadêmicas me ocupam três manhãs por semana e comple-
mentam muito bem o trabalho do escritório, conduzindo a uma elaboração teórica e 
reflexão crítica sobre arquiteturas diversas, além do convívio com os estudantes e os 
colegas professores, principalmente os parceiros de disciplinas, Adriana Tonani, Porfírio 
Valadares e Bruno Santa Cecília.

 Nesta profissão nada substitui a realização de ver um bom projeto construído, 
mas através do ensino percebo que provocar idéias, estimular curiosidades, compar-
tilhar dúvidas, aprender e ensinar em conjunto é também uma maneira de praticar 
Arquitetura.
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GEOMETRIA

Intenso arco solar, Reta e gravidade, A ondulada água, O círculo dos olhos.

A parábola dita, A lógica das linhas, O berço das contas.

Figuras formas forças, Base sólida viva, Que fecha e abre, O cheio e o vazio.

A formidável reta, No espaço e no traço, Risco luz sombra viva,

Trevos tetra hexa tri, Números reais, Invisíveis signos,

Escrita silente, Tradutor desenho, Do pensar e do sentir.

TRANSARQUITETURA

 As Semanas Acadêmicas de Arquitetura são eventos anuais em várias escolas 
e se dedicam a tratar de temas que estão fora dos currículos originais dos cursos. Em 
algumas dessas oportunidades fui convidado pelos estudantes e ministrei oficinas 
interdisciplinares como: De Olhos Abertos nas Cidades Invisíveis, abordando, dis-
cutindo, desenhando, projetando e transformando questões literárias em espaços, a 
partir do livro de Ítalo Calvino; A Mão Livre do Corpo, tratando de croquis, expressão 
e desenho espontâneo; e ArqMusic, com o músico Paulinho Santos do grupo Uakti, 
abordando relações entre arquitetura e música, onde buscávamos, por exemplo, en-
tender uma fachada como partitura e tocá-la, ou então, a partir da sugestão rítmica e 
melódica de uma frase musical, conceber um projeto.

 As aulas com o Paulinho, e depois um curso que fiz com o Marco Antônio 
Guimarães, músico e diretor do Uakti, ampliaram para mim o campo de exploração 
entre as duas disciplinas. O grupo compõe, com freqüência, a partir de elementos 
“não musicais”, como os símbolos hexagramas do I-Ching ou a estampa de uma to-
alha de mesa. A meu ver a genialidade do Uakti vem associada a um espírito multi-
disciplinar e simplificador que praticamente impele os interessados a entenderem a 
música de uma maneira nova e espontânea e até a arriscarem composições.
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 A partir dessas oficinas propus na Fumec a matéria optativa TransArquitetura, 
que é um espaço acadêmico aberto a essas experiências. O programa é o estudo da ar-
quitetura e suas relações com os sentidos humanos, que são pelo menos cinco, e que 
podem ser desdobrados em reflexões paralelas. As aulas são dadas em parceria com 
profissionais e/ou artistas ligados a esses saberes. Assim, por exemplo, o tato/corpo/
mente gera aulas com pessoas ligadas à medicina, dança, moda, filosofia, literatura; a 
visão com o pessoal de artes plásticas, vídeo, fotografia, e assim por diante.

 A audição/música/oralidade tem uma abordagem especial e gerou o projeto 
paralelo “Pterodata”, que além de produzir dois CD’s autorais em 2001, com composi-
ções eletrônicas, participa de sessões e apresentações multimídias, uma palestra sonora 
acompanhada de leituras poéticas simultâneas, vídeos e improvisações por parte de 
músicos convidados sobre temas sonoros tocados em computador a partir de samplers 
pré-gravados. Essas sessões têm contado com a grande ajuda dos amigos músicos, 
Daniel D’Olivier, André Cirilo, Zé Artur Aguiar, Rodrigo Valle. Participam também 
os dois: Rick Bolina, o meu irmão taurino geólogo, homem das rochas e do rock, um 
organizado guitar hero, que paralelamente ao exercício de sua profissão está cons-
tantemente escrevendo canções e 
gravando discos em seu estúdio do-
méstico; e também o Márcio Diniz, 
o irmão caçula, formado e atuante 
na comunicação empresarial, sensí-
vel redator e editor gráfico, também 
inspirado e delicado compositor de 
melodias e harmonias mineiras e 
universais. A essa turma vem se jun-
tando uma leva de sobrinhos e filhos, 
com os seus amigos, também interes-
sados nesses encontros sonoros.
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POESIA PRAGMÁTICA

 Desde os tempos de colégio me interesso por textos literários e poemas. Para 
mim, a escrita é a arte mais próxima do pensamento e nesse discurso podemos de for-
ma direta nos aproximar de uma emoção ou inspiração. Os ídolos máximos nos estu-
dos de português eram Carlos Drummond de Andrade e o Chico Buarque, que com a 
canção Construção me mostrava o máximo de conteúdo e forma que um poeta podia 
alcançar com suas proparoxítonas, “... amou daquela vez como se fosse a última...”

 A esses dois foram se somando ao longo do tempo e compondo meu Olimpo 
poético e minha biblioteca pessoal outros autores e cantantes, como Manuel Bandeira, 
João Cabral, Vinícius de Morais, Paulo Leminski, Paulo César Pinheiro, Caetano, Gil, 
os contemporâneos de BH, Moacyr Laterza, Fernando Brant, Murilo Antunes, Márcio 
Borges, Chico Amaral, Malluh Praxedes, Tonico Mercador, e também o grande Milton 
Nascimento, Murilo Mendes, Ferreira Gullar, Guimarães Rosa... A cultura brasileira 
tem esta questão de vários poetas serem principalmente letristas e colocarem quase 
toda sua obra nas canções, o que faz ainda mais rica a nossa música.

 Também comecei a ler e colecionar os estrangeiros: Fernando Pessoa, Pa-
blo Neruda, Violeta Parra, Victor Jara, Jorge Luis Borges, Ernesto Cardenal, Walt 
Whitman, Arthur Rimbaud, Dylan Thomas, Ezra Pound, Allen Ginsberg, Emily 
Dickinson, Bob Dylan, Walter Benjamin, Ezra Pound, Leonard Cohen, Francis 
Cabrel, Joni Mitchell, John Lennon, Neil Young, e outros.

 A grande parte do inglês, espanhol e francês que sei aprendi nas músicas, 
ouvindo várias vezes e decifrando cada verso com um dicionário. Passei a escrever 
letras de músicas para os irmãos compositores, poesias e textos inspirados por esses 
mestres. Às vezes gosto de arriscar versões, traduzindo para o português certas pala-
vras poéticas deles, quase impossível...

 Minhas maiores influências e tentativas de fazer uma boa arquitetura vêm 
bastante desses poetas, tento trazer aos projetos emoções e sentimentos paralelos aos 
que emanam de suas obras escritas.



�5

 Não só o verso ou o poema, mas acho que todas as atividades da vida podem 
vir envoltas em poesia. A arquitetura, a música, o pensamento, a palavra, podem ser 
poéticos e não significa obrigatoriamente que tenham que ser delicados, belos ou 
inspiradores. Para mim, o que importa em todas essas ações é a busca de uma essência 
que defina uma positiva atitude humana, espiritual e política frente aos problemas 
que nos envolvem, o que não é fácil e demanda sempre grande esforço. Esse é o de-
safio que temos ao realizar nossas tarefas: a busca da liberdade e da verdade.
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SETE SONHOS URBANOS: 
UMA AVENTURA LITERARQUITETÔNICA

SONHO 1: O VÔO

 Era só querer, a linha do horizonte descendo, o corpo ganhado altura, per-
dendo peso. A cidade transformada em um mapa, e os campos, em um quadro verde 
de tons múltiplos.

 Era necessário cuidado com os fios, com as grimpas e com as copas. Aprovei-
tar o vento sem fazer nenhuma força seria lógico, a gravidade derrotada pelo pensa-
mento, pela vontade.

 Havia controle da velocidade ao avançar, a planta da vida passando toda abai-
xo. Casas, prédios, bairros, rios, um desenho com sombras lógicas, tudo conhecido e 
esperado, mas nunca visto desse ângulo.

 Aprendi a voar com essas asas do querer, imediatas. Não será sempre, mas 
será possível esse prazer geográfico de, durante o sono, possuir a terra e o ar.

SONHO �: A MÁQUINA

 Do computador fui direto para a cama no quarto escuro com o clarão da tela 
ainda impresso por traz do olhar. Deitado no breu as imagens permaneciam visíveis. 
De olhos fechados poderia ver bem as luzes internas da busca de um arquiteto.

 Um novo projeto pedia para acontecer, e aos poucos ia sendo domado e re-
velado nas linhas eletrônicas multicores que definiam cômodos virtuais. As respostas 
vinham com as dúvidas, buscando soluções, empurrando a mão, o pensamento, o 
mouse, gerando planos tridimensionais que inauguravam novos espaços. Com a che-
gada do sono, o brilho não se apagou. A vibração da máquina permanecia no cérebro, 
e as imagens continuavam a ocorrer na escuridão.
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 De repente, eu estava dentro desse desenho mental. À medida que percorria 
os espaços imaginários, dava-lhes forma, textura, cor. Era um jogo interativo de sentir 
e criar instantaneamente. O ato de projetar integrado ao desejo inconsciente. Um 
hall, uma escada, vazios, materiais, a clareza das soluções era incrível. No mesmo 
fluxo foi possível ganhar a rua, continuar o planejamento imediato da cidade que se 
transformava na mira de cada olhar ativo.

 Os anos anteriores de reflexão foram suficientes para que as propostas se 
materializassem com eficiente clareza. Os transeuntes pareciam aprovar o recém-nas-
cido edifício, bem como as novas calçadas, praças e ruas que apareciam e indicavam o 
caminho do dia que despertava bruscamente.

 Um relógio soava com a luz matinal. O corpo voltava ritmado aos movimen-
tos da manhã. O computador estava desligado ao lado. A cabeça um pouco confusa. 
Esta não havia sido uma noite de descanso tranqüila. O lápis em cima da mesa, os 
vários papéis impressos e riscados na noite anterior aguardavam inertes.

 Sem mais demora, ligado o botão, a tela se iluminou, o olhar matinal se deita 
sobre as imagens, com algumas modificações, os desenhos buscariam encontrar as 
soluções antevistas há pouco no inconsciente.

SONHO 3: O CORPO

 Era uma névoa rubra e morna. O corpo sentia um estranho prazer epidérmico, 
misto de constrangimento e gozo. A vontade era sair dali, correr para longe, mas havia uma 
provocante sensação de desafio e de transgressão. Seria apenas necessário assumir a própria 
imagem, encarar os olhos dos outros, dizer algo pitoresco e finalmente aproveitar a cena.

 Uma estranha sensualidade dominava o momento na busca de carinho e de 
companhia. Tudo era rápido, a visão detia-se em nada. Não era um tempo fixo, ape-
nas o susto da própria nudez, inesperadamente defronte a todos, mistura de situação 
íntima e pública, pessoal e urbana. Não exibicionismo, mas sinceridade.
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 Se os corpos se tocassem por fora as sensações seriam internas, uma excitação 
própria, um desejo de ser intenso. Os poros todos expostos ao vento e às vozes.

 Eretos sonhos nas cavidades do sono. Líquidas noites de um erotismo irreal.

SONHO �: A LIBERDADE

 De repente vejo retidos os meus movimentos ao ser parado no meio da rua 
por falsos policiais, gentis como touros em frente à capa rubra. Meus argumentos são 
inválidos e eles não têm justificativa para tão descarinhosa abordagem.

 Uma sensação desconfortável, um crime que não cometi, uma culpa que não 
é minha. Desconheço o meu delito, rejeito estas algemas. Será que existe justiça, 
verdade, segurança e direitos?

 O mundo tão cheio de canalhas, e logo eu vítima desses brutamontes na-
cionais... 

 Serei refém da paranóia de tempos pré-revolucionários ou pós-lissérgicos? 
Terei que explicar atrás das grades os meus diálogos imaginários com Chê, Hendrix, 
Lamarca, Morrisson ou Marigela? Saberei confessar em detalhes os assassinatos, trá-
ficos, guerrilhas e assaltos que não cometi?

 A realidade será diferente? Todos que estão realmente detidos ou livres me-
recem esse estado? Continuo aqui constrangido em via publica, uma discussão inter-
minável, um assunto que dura toda noite até que me sinta desperto desse constante 
pesadelo público.

SONHO 5: O SOM

 Era quase um silêncio noturno, mas mecânicas melodias percorriam o ar. Um 
trem apitava ao longe, alguns motores passavam velozes, distantes e irreconhecíveis 
palavras dialogavam lamentos, alguma ave com seu canto aéreo anunciava o dia.
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 Sons dispersos, desconexos, de repente harmonizavam-se, confundiam-se, 
ritmavam-se. Alguma outra voz era introduzida num súbito grito. Aquela sinfonia 
na madrugada antecedia o diurno murmúrio urbano, propondo uma obra aberta que 
duraria o quanto necessitasse.

 Sentia-me um maestro, um compositor, poderia até arriscar uns versos para o 
coral de buzinas cantar essa suíte matinal de ruídos. A vontade maior era levar aquela 
performance espontânea para o mundo da vigília.

 Naquele orgasmo sonoro sabia-se que em breve tudo estaria perdido. A ci-
dade voltaria aos seus mesmos rugidos insistentes, cansativos, estressantes, o dia se 
estabeleceria num crescendo dissonante.

 Restaria apenas manter o sonoro instante por mais um pouco, propor um gran 
finale, uma inesperada apoteose, antes do despertar.

 Agora, apenas o texto talvez possa contar algo daquela aventura musical...

SONHO �: A MONTANHA

 A vontade de conhecer o mundo ia sendo satisfeita naquelas noites de sono 
tranqüilo. Os sonhos eram roteiros de viagens e iam revelando locais, sugerindo, à 
memória desperta, abstratos cartões postais onde desfilavam, quase reais, lugares, pes-
soas, e até sons e odores. Cidades e países com suas diferentes luzes iam compondo 
aquele álbum mental de momentos inéditos e inesperadas descobertas.

 A pequena ilha distante e sua alegre cidade costeira eram recorrentes nas 
dormidas mais confortáveis, revelando nitidamente seu mar profundamente azul; 
suas areias, pedras e faces intensamente negras; um idioma composto por um calei-
doscópio de nacionalidades; e seus alimentos desconhecidos e saborosos.

 O que mais chamava atenção era a animação da pequena metrópole. O final 
dos dias trazia a música e a dança, os cabarés exalavam calor e satisfação, as ruas re-
pletas cantavam a riqueza da alegria de viver uma liberdade desenhada numa ousada 
política de intercâmbios e protestos.
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 As visitas oníricas àquela cidade permitiam reconhecer seus belos edifícios 
e ruas, mas a visão mais impressionante era a grande e misteriosa montanha que se 
impunha majestosa sobre toda a ilha e que, num último sonho, estava estranhamente 
envolta por uma bruma de cinzas e pedras que jorravam sobre as praias e telhados 
turvando a visão de todos.

 Quando fui convidado a conhecer Saint Pierre da Martinica, no arquipélago das 
Antilhas, ressurgiram claras as lembranças daqueles distantes sonhos insulares. Por incrí-
vel coincidência, iria talvez rever os perdidos locais presentes naquelas noites de sono.

 Ao chegar lá o sentimento de estar retornando ao lugar era muito forte. As 
calçadas, as praias e a geografia pareciam familiares, mas havia uma diferença fatal: as 
principais construções eram ruínas de pedras escuras.

 Todos ali comentavam que há mais de 100 anos a grande montanha havia 
explodido. O vulcão soterrara quase todos os seus habitantes e aquela ex-bela cidade, 
que, desde então, lutava para encontrar sua antiga felicidade e brilho.

SONHO 7: A LENDA

 Naquela noite a imagem ocorreu numa breve nitidez. Ao dobrar uma esquina 
de Belo Horizonte sinto-me fora do tempo e me vejo numa viela medieval. A luz das 
tochas e os trajes revelam a súbita presença de uma outra época. Numa confusão de 
idades chego ao passado.

 Ao lado da igreja gótica, um templo grego. Na larga praça renascentista, ins-
crições pré-históricas e um jardim zen com plantas tropicais. Algumas odaliscas dan-
çam o samba, cortesãs cantam mantras safados enquanto uma orquestra de cordas 
afina os primeiros acordes de uma trágica suite.

 Um cavalo branco cruza as trevas num agouro desconhecido de datas e de fatos. 
Mais além estão as caravelas. Seus mastros tremulam no breu e uma frenética ação vem 
de dentro, com as velas içadas, zarpariam de manhã num prenúncio de descobrimentos.
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 As tavernas iam silenciando enquanto a areia passa pelo funil de vidro e os 
pavios queimam tremulantes. Alguns vultos se apóiam uns nos outros. Uma coruja 
cruza o céu, sublinhando com suas asas a crescente lua.

 Passos sobre pedras, botas rudes traçando caminhos humanos. Envolto em 
uma capa negra corro insone. O lençol é um porto imaginado, a segurança invertida 
de um sonho.

 Ao descer as escadas, o caos. A estação do metrô está repleta de fumaça e cha-
mas. As pessoas apavoradas saem de uma bruma de terror, entre alarmes, estampidos 
e gritos; muitas sirenes interrompem o sono de todos.

 Que estranha forma de acordar...

João Diniz
Maio de 2007
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Cronologia - João Diniz

1�5� -1�7�

 João Antônio Valle Diniz nasce em 16 de outubro de 1956, na cidade de Juiz 
de Fora, em Minas Gerais, e no ano seguinte muda-se com a família para Belo Hori-
zonte, onde reside desde então. Faz a maioria de seus estudos secundários no Colégio 
Loyola, em Belo Horizonte.

 Em 1967 e 1968 mora com a família na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande 
do Sul, onde seu pai serve como major do Exército.

 Em 1972 viaja através de um programa de intercâmbio cultural para os EUA, 
onde estuda durante seis meses na cidade de Lincoln, no estado de Illinois.

 Entre 1974 e 1980 faz o curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquite-
tura da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

1�75 - 1��0

 A partir de 1979 trabalha em escritório de arquitetura próprio e colabora com os 
arquitetos: Joel Campolina, Hilda Pellico, Marco Antônio Anastasia, William Abdalla e 
Paulo Zuquim, em Belo Horizonte.
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 Em 1979 integra, como representante estudantil, a equipe fundadora da re-
vista de arquitetura Vão Livre.

 Nesse período participa de congressos, encontros e cursos nas áreas de arquite-
tura e meio ambiente, com destaque para: IX Congresso Brasileiro de Arquitetos, São 
Paulo (1976); Ciclo de Conferências sobre Biotectura, EAUFMG (1977); 4o Encontro 
de Arquitetos do Cone Sul, Curitiba (1978) e XII Congresso Brasileiro de Arquitetos, 
Belo Horizonte (1985).

 Participa de exposições de fotografias com destaque para: Concurso de Fo-
tografias Cidade de Mariana, 2º lugar (1978), XIII Salão Nacional de Artes, ambos 
em Belo Horizonte (1981); XIV Salão Nacional de Artes, Museu de Arte Moderna, 
Belo Horizonte (1982); Panorama da Arquitetura Mineira, Palácio das Artes, Belo 
Horizonte (1983); Momentos de Minas, coletiva de fotografias e lançamento do livro, 
ICBEU, Belo Horizonte (1984); Tradição e Ruptura, sessão Arquitetura da Bienal de 
São Paulo (1985); João Diniz e Ludmilla Ferolla Fotografam Arquitetura e Mostra 
da Arquitetura Mineira, no IX Congresso Brasileiro de Arquitetos, Belo Horizonte 
(1985); 11 Artistas nos 90 Anos de Belo Horizonte, no Palácio das Artes (1987); Fo-
tografias, Aliança Francesa, em Belo Horizonte e Espaço Mascarenhas, em Juiz de 
Fora, Minas Gerais (1988); Fotografias, Itaú Galeria Penápolis, em São Paulo (1989); 
João Diniz Projetos e Fotos, na Escola de Arquitetura da UFMG (1989); Idéias de 
Arquitetura, espaço Cultural Hunter Douglas, em São Paulo (1990).

 Em 1985 viaja durante seis meses por vários países da Europa, conhecendo 
e fotografando arquiteturas; visita as obras do parque La Villete, em Paris, e da Inter-
natonalle Bausstellung, em Berlin; trabalha como arquiteto colaborador no escritório 
LERA, Licht Energie Recycling Architektur e participa de concursos na área de ar-
quitetura, em Zurich, Suíça.
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 Atua como arquiteto na Coordenadoria de Projetos Urbanos, na Secretaria de 
Planejamento de Contagem/MG (1986), e como professor na Escola de Arquitetura 
do Instituto Metodista Isabela Hendrix (1986/1990).

 Os principais projetos desse período são: casa no Retiro das Pedras, em Bruma-
dinho (1980); casa X na Pampulha, casa 28m2, Casa Itamar, Casa Hugo, Casa Grimaldi 
e Casa Belo Horizonte, todas em Belo Horizonte (1980 a 1984); edifício MM (1988); 
indústria Patachou (1989) e anteprojeto para Parque de Lazer Popular de Várzea das 
Flores, áreas públicas em Contagem/MG (1986). Dos concursos em equipes destacam-
se: Parque de Lazer da Gameleira, 3º lugar (1982); reforma do Teatro Francisco Nunes 
(1981); sede da EWZ em Zurich, Suíça (1985); sede do Demetrô, em Belo Horizonte 
(1986); proposta para a Alameda das Palmeiras/Av. Amazonas, 1º lugar e destaque no 
concurso BHCentro, com a equipe 3834, juntamente com os arquitetos Maurício An-
drés, Éolo Maia, Jô Vasconcellos, Gustavo Penna, Flávio Grillo, Graça Moura, Márcia 
Moreira, Álvaro Veveco Hardy, Mariza Machado Coelho, Jason Santa Rosa, e outros 
(1989).

 Em 1989 funda a empresa João Diniz Arquitetura Ltda.

1��0 - �000

 Em 1991 participa de eventos como o V Seminário Arquitetura Latino-
Americana, em Santiago, Chile, representando, juntamente com a Equipe 3834 
o Brasil, na Área de Intervenções em Centros Urbanos Consolidados, as Bienais 
Internacionais de Arquitetura de Buenos Aires (1991/93/95/97); II Bienal Brasileira 
de Arquitetura, São Paulo (1993); II Bienal Internacional de Arquitetura do Brasil, 
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Recife (1994), ArquiAmérica, Encontro Internacional de Arquitetura e Patrimônio, 
Ouro Preto/MG (1992) e Oficina de Música com Marco Antônio Guimarães, Belo 
Horizonte (1999).

 Participa dos Fóruns Mundiais de Jovens Arquitetos, promovidos pelo CAYC, 
Centro de Artes y Comunicação, em 1991 e 1993, em Buenos Aires, Argentina, e Ar-
quiamérica, Congresso Latino-Americano de Patrimônio Cultural, em Ouro Preto 
(1992), e preside o Visões Contemporâneas, Encontro Brasileiro de Arquitetura em 
Belo Horizonte (1992).

 Em 1994 coordena o Fórum Mundial de Jovens Arquitetos na I Bienal Inter-
nacional de Arquitetura, em Recife, quando é convidado a atuar como representante 
das Américas na Federação Mundial de Jovens Arquitetos, sediada na França, convi-
dado também como arquiteto coordenador nos Vl e Vll Fóruns Mundiais de Jovens 
Arquitetos da UIA, realizados na França em 1996 e 1997.

 Realiza as exposições individuais: NYCLICS / Fotografias em Nova York 
(1995) e Desenhos (1997), ambas, no Restaurante Cozinha de Minas, em Belo 
Horizonte; Casa Cor Minas (1996); Semana da Arquitetura Mineira, Casa de Mi-
nas, São Paulo (1996); Arquitetos de Minas Gerais, BDA Dusseldorf, Alemanha 
(1997); II FECON Teresina, Piauí (1997); Cadeira de Arquiteto, no Ponteio Lar 
Shopping, em Belo Horizonte (1998) e Arquitetura Mineira Contemporânea, ex-
posição itinerante (1998).

 Participa de várias exposições coletivas destacando: V Simpósio de Arquite-
tura Latino-americana: Novos Horizontes para um Centro Urbano, Santiago do Chile 
(1991); IV Bienal de Arquitetura de Buenos Aires: Proposta para a Costa de Vicente 
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Lopes e Projeto para Puente Saavedra, elaborados nos Fóruns Mundiais de Jovens 
Arquitetos (1991 e 1993); Projeto Sensações, Galeria Manoel Macedo, Belo Horizonte 
(1992); Arquiteturas em Aço em Minas Gerais, Escola de Arquitetura da UFMG (1993) 
e A Rua dos Arquitetos, Mostra Oficial, Bienal Internacional de Arquitetura, em Re-
cife (1994).

 Recebe nesse período os prêmios: Medalha de Ouro no Fórum Mundial de 
Jovens Arquitetos e Prêmio Rotring, em Buenos Aires, Argentina (1991); Prêmio Jo-
vem Arquiteto Obra Construída, Menção Honrosa com o edifício Capri, no Museu 
da Casa Brasileira, São Paulo (1993); II Bienal Brasileira de Arquitetura de São Paulo, 
prêmio pelo conjunto de obras com o projeto Sensações1 (1993); Concurso Centro 
Vivo, em Poços de Caldas/MG, Menção Honrosa em equipe (1994) e Prêmio Espaço 
da Moradia com o Residencial Gameleira, 6a Premiação Anual IAB MG (1997).

 Nesse período realiza, entre outros projetos, as casas: Miranda, em Sete 
Lagoas; Neza, Casabaeté, Terra, Azul e Léo, em Abaeté/MG (1990 a 1992); Casa 
Cruz, em Lagoa Santa (1992); Casa Werner, em Belo Horizonte (1992); Casa Ni-
valdo, em Belo Horizonte (1996); casa na Serra do Cipó no “Projeto Sensações” 
e Casa Lô Borges, em Nova Lima (1997); Casa Eugênia e Casa Wiers, em Lagoa 

1O projeto “Sensações” foi idealizado pelo artista plástico George Harddy e objetivava a constru-
ção de um centro de atividades e pequenas casas/unidades de hospedagem, em um lote de 15 mil 
m2, na região da Serra do Cipó/MG, que constituiriam um complexo turístico cultural, projetado 
e ambientado por arquitetos e artistas plásticos contemporâneos como: Éolo Maia, Álvaro Veveco 
Hardy, Cid Horta, Sérgio Bernardes, Amilcar de Castro, Jô Vasconcellos, Mariza Machado Coelho, 
Graça Moura, João Diniz, Jorge dos Anjos, Maximo Soalheiro, Roberto Vieira, Sylvio Podestá, Fer-
nando Navarro, Ailton Krenak, Paulo Laender, Gustavo Penna, Altino Caldeira, e outros.
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Santa (2000); Casa Kuperman e Casa Serrana, em Nova Lima (2000) e Atelier Léo 
Santana, em São Sebastião das Águas Claras (2000). Destacam-se os edifícios: Ta-
mandaré (1991); Capri (1991); Omni Center (1993); Sevilha (1995); T. M. Júnior 
(1994); Valparaíso (1997); Scala Workcenter (1997); Residencial Gameleira (1994); 
Parque Luxemburgo (1994); Quartier Centre (1998); Royal Golden Tower (1999) 
e Royal Savassi Apart-Hotel (2000); Indústria Eliana Queirós (1990); lojas da rede 
Eliana Queiroz, em Belo Horizonte (1993 a 1997); Trianon, em Uberlândia/MG 
(1994); Armando Cerello (1995); mais de 250 lojas para a Arezzo franchising em 
todo o Brasil (1995 a 2000); e as Passarelas para a Patachou no Morumbi Fashion 
Brasil e São Paulo Fashion Week, São Paulo (2000 e 2001).

 A partir desse período, João Diniz começa a ministrar palestras e oficinas 
sobre seus projetos, em locais como: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Viçosa, Vitória, 
Recife, Teresina, São Leopoldo e Porto Alegre, com destaque para os eventos I Bie-
nal Internacional de Arquitetura do Brasil de Recife (1994); Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo (1997); Seminário Internacional sobre Construção em Aço, 
Sociedade Mineira de Engenheiros, Belo Horizonte (1998); Seminário Arquitetura 
Mineira Contemporânea na UFPE, Recife (1998). Ministra também palestras inter-
nacionais, por exemplo, as do Centro de Artes y Comunicación, na Bienal Internacio-
nal de Arquitetura e na Faculdade de Arquitetura da Universidad Federal de Buenos 
Aires (1993 e 1995); Palestra no IFYA, Bourg Madame, França (1996); Palestra no Co-
légio de Arquitetos da Catalunha, Barcelona e no Estúdio Navarro Bidegain, Madrid, 
Espanha (1996); Palestra no BDA Dusseldorf e Trier University, Alemanha (1997); 
Palestra no IFYA, Bourg Madame e Prades, França (1996 e 1997).
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 Em 1997 assina a coluna quinzenal Arquiteturas Gerais no Jornal de Casa 
e a partir de então passa a fazer colaborações e resenhas de livros em publicações e 
periódicos diversos. Nesse período seus projetos são publicados em diversas revistas 
e livros dedicados à arquitetura.

 Em 1999 é convidado a ser professor no curso de Arquitetura da Fumec, 
Fundação Mineira de Arte e Cultura em Belo Horizonte, onde atualmente leciona as 
disciplinas Projeto de Arquitetura I e IV, Arquitetura e Sustentabilidade Ambiental e 
TransArquitetura.

�001 - �007

 Desse período destacam-se os projetos: casas Kuperman (2002), Tavinho 
Moura (2003) e Marina (2006), em Nova Lima; casa Ivo, em Santa Luzia (2006); Casa 
Jorge dos Anjos (2003) e Casa KS (2007), em Belo Horizonte; Lojas Arezzo Franchi-
sing (2001 a 2003); Planet Shoes (2004); Plural e Belt (2005) e as Lojas VLG, em Rio 
Branco, Acre (2004 e 2007); cenário e identidade gráfica para a peça teatral Jurado 
(2005) e o projeto museográfico para a exposição de desenhos de Oscar Niemeyer no 
Palácio das Artes, em Belo Horizonte; os edifícios Zoomp, em Manaus (2001); Ma-
caúbas (2000) e Le Bueno, em Belo Horizonte (2002); os vestiários dos operários na 
Fiat Automóveis, em Betim (2001) e para o Clube Campestre em Nova Lima (2004); 
Projeto Boulevard Sabará (2001 e 2007) e a conclusão da revitalização da Praça Sete 
de Setembro, trecho D, Rua Rio de Janeiro, em Belo Horizonte (2003); Projeto para 
o Centro Cultural A Fábrica, em Belo Horizonte (2005) e Ginásio Querubins (2007). 
Entre os concursos: Place of Architecture, em Montreal, Canadá (1997); Centro de 
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Convivência da UFJF, em Juiz de Fora/MG (1999); Centro de Artes Grupo Corpo 
(2001); Plano Diretor para o Campus II (2003) e Edifício da Reitoria da FUMEC 
(2004), em Belo Horizonte; edifício da 4ª Procuradoria da República, em Porto Alegre 
(2004); Museu de Automóveis da Fiat Automóveis, em Betim, MG (2005); Memorial 
dos Lanceiros Negros, no Rio Grande do Sul (2006) e o projeto para as UMEAS -Uni-
dades Móveis de Educação Ambiental (2005) como parte da dissertação de Mestrado 
na UFOP, orientada pelo prof. dr. Ernani Carlos de Araújo.

 Em 2001 compõe e produz os discos Octopus e Pterodata, com experimen-
tações em música eletrônica. No ano seguinte lança o livro João Diniz Arquiteturas, 
edição conjunta da C/Arte e AP Cultural, com ensaio crítico de Roberto Segre.

 Realiza lançamentos do seu livro e palestras em encontros e congresso sobre 
sua produção arquitetônica, em universidades, instituições profissionais e oficinas rela-
cionadas à TransArquitetura, nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, 
Uberaba, Viçosa, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Fortaleza, Teresina, Goiânia, 
Campo Grande, Vitória, Florianópolis e Porto Alegre. Destas destacam-se as palestras na 
5a Bienal Internacional de Arquitetura em São Paulo (2003) e na Construmetal - Con-
gresso Internacional de Construção Metálica (2004), em São Paulo; a aula “O Arquiteto 
e a Arte” na Oficina de História e Filosofia de Moacyr Laterza (2003) e no III Cicom 
- Congresso Internacional de Construção Metálica em Ouro Preto (2006); atua como 
arquiteto coordenador do Concurso Nacional de Idéias Projetuais no 27o ENEA - 
Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura em Ouro Preto/MG (2003); mi-
nistra a disciplina Projeto de Design Ambiental na Unisul - Universidade do Sul de 
Santa Catarina, Florianópolis (2006), e o Summer Course Brasil 2007, para estudantes 
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de arquitetura da University of Auckland - National Institute of Creative Arts and 
Industries da Nova Zelândia. Participa ainda de apresentações multimídia com o pro-
jeto “Pterodata”, acompanhado pelos músicos Daniel D’Olivier, André Cirilo, Rick 
Bolina e Marcio Diniz, no África Jazz Café, em Ouro Preto (2006), e no IAB-MG, em 
Belo Horizonte (2007).

 Participa das exposições coletivas: Apreensão Manual, Casa Design Brasileiro, 
Belo Horizonte (2001); Arquitetura Mineira Contemporânea, na Hope University Liverpo-
ol, Inglaterra (2002); Cadeira de Arquiteto, Ponteio Lar Shopping, Belo Horizonte (2002); 
A Arte do Sentar/Cadeiras Brasileiras do Século XX, Novo Museu, Curitiba (2002); Sala 
Especial Arquiteto João Diniz, 5a Bienal Internacional de Arquitetura, São Paulo (2003); 
Gabinete de Arte, Prefeitura de Belo Horizonte (2004 e 2007); Circuito das Esculturas 
no Campus da UFOP, em Ouro Preto (2004), Arquitetos Produzem Roupas, Casa 
Cor 2005, Belo Horizonte (2005) e 20x1: Entre o Preto e o Branco, na Galeria ADA, 
em Belo Horizonte (2006).

 Nesse período recebe as seguintes premiações: Prêmio IAB-MG para Obra 
Construída, com a Casa Eugênia (2002); 3o lugar nos concursos para o plano diretor do 
Campus II e para o Edifício da Reitoria da Universidade FUMEC/Fundação Mineira 
de Educação e Cultura (2003 e 2004); IV Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e 
Engenharia Civil de Quito (2004); Menção Honrosa com o Residencial Gameleira 
(2004) e o Gran Prix Ville de Saint Pierre (2007), pela participação como coordenador 
do VIII Fórum Mundial de Jovens Arquitetos UIA, realizado na Martinica. 
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 No ano de 2006 obtém o titulo de mestre em Engenharia Civil com Ênfase 
em Construção Metálica, pela UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto, com 
dissertação sobre Estruturas Geodésicas.

 Em 2007 coordena o projeto da OcaHouse executado por equipe de estu-
dantes de arquitetura da Universidade Fumec, premiado em Londres, no EcoHouse 
Student Competition.

 João Diniz tem o escritório de projetos e a sede da JDArq. no edifício Omni 
Center, em Belo Horizonte. Leciona no curso de Arquitetura da Universidade Fu-
mec e do Centro Universitário UNA, e faz parte das diretorias do Instituto Arte das 
Américas, Projeto Querubins e IAB MG.

   Jacqueline Prado de Souza

Contatos
João Diniz Arquitetura Ltda.

Av. Pasteur 89/809, Santa Efigênia

30150-290 - Belo Horizonte, Brasil

Fone/Fax: 55 31 32366108

E-mail: jodin@acesso.com.br
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