
Aline Coutinho 
Mineira de Três 
Corações, Aline se 
mudou para São 
Paulo em 2004. 
Desde então, 
pesquisa as belas 
formas existentes 
na cidade: edifício, 
cadeira ou cartaz. 
Estuda arquitetura 
na FAU-USP e 
dedica seu olhar 
não somente para 
o design gráfico, 
mas também para o 
design de produtos 

Andrea Ribeiro 
Mora em São Paulo, 
designer no Quadradão 
e arquiteta pela 
FAU-USR Interessada 
por dança, trabalhou 
o corpo movimento 
gráfico, que usa a 
técnica computacional 
e experimenta a 
composição gráfica 
em tempo real a 
partir da estrutura 
visual construída 
pela interação com o 
movimento do corpo do 
bailarino 

Leandro Lopes 
Nasceu e mora em 
São Paulo. Aprecia o 
que é habitualmente 
chamado de 
arquitetura/design 
moderno. Gostaria de 
fazer com as formas o 
que Itamar Assumpção 
fazia com as notas 
musicais. Música + 
design + arquitetura: 
a união disso tudo lhe 
interessa muito. 
www.quadrado.com.br 

Sem limitações 
Conheça o estilo autêntico 
do estúdio paulistano 
Quadradão, que foge do 
comum usando suportes 
distintos para criar 
especificidades e fluir em 
diversas áreas 
Por Caio Narezzi e Marcela Gava 

O nome do estúdio Quadradão por si 
só já carrega um significado visual: 
uma figura grande e quadrada com 
ângulos retos. Mas explora ainda 
um sentido figurado:"0 nome pode 
cair na ironia de significados, pois 
'quadrado' remete a algo conservador, 
que aqui se propõe a atuar em diálogo 
com meios e estruturas do mundo 
contemporâneo", explica Leandro 
Lopes, fundador do estúdio junto 
com Aline Coutinho e Andréa Ribeiro. 
Quando se conheceram, os três eram 
alunos do curso de arquitetura da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (USP) 
e foi nesse ambiente que 
posteriormente começaram a se 
organizar como um grupo. 

A formação do estúdio não se 
deu de primeira. Leandro já havia 
trabalhado com Andréa, depois fez 
alguns projetos com Aline - as duas 
ainda não haviam trabalhado juntas -
e ele sentiu que havia uma 
proximidade de conceito entre os três. 
Por conta das afinidades estilísticas e 
dos gostos semelhantes, o trio 
começou a fazer trabalhos juntos, o 

que levou à criação do estúdio: 
"Ninguém nunca falou em montar um 
escritório,foi um processo natural. 
Estávamos trabalhando juntos na 
faculdade e acabamos nos juntando", 
afirma. Em seguida, quando 
montavam a estrutura do Quadradão 
e colocavam o site no ar, os três 
participaram de um concurso para 
criar um logo para a rádio pública 
da universidade, a Rádio USP FM, 
e venceram. 

Localizado na cidade de São 
Paulo, em um centro comercial que 
mais parece uma vila, o Quadradão 
divide seu espaço com profissionais 
de arquitetura e design. Para o trio, 
essa interação fortalece na hora de 
pensar trabalhos, inventar coisas e 
trocar experiências, somando o 
trabalho de um ao do outro. Segundo 
Leandro, a idéia era criar um espaço 
de colaboração, não apenas 
financeira, mas também que 
houvesse compartilhamento de 
trabalhos. "No momento, pensamos 
mais em trabalhar com colaboração e 
parceria do que aumentar nossa 
estrutura", explica Leandro. > 
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> De 2008, ano em que o Quadradão foi fundado, 
para cá, muitas coisas mudaram, inclusive no quesito 
influências estéticas. Por estarem no mesmo curso e 
inseridos no ambiente acadêmico, as concepções 
artísticas de seus projetos refletiam algumas 
referências históricas, como o construtivismo. "Talvez 
por uma imaturidade natural, aplicávamos bastante 
essas referências estéticas", aponta Andréa Ribeiro. 
Agora, existe uma certa contestação dessas influências, 
o que Leandro explica ser uma tendência: "Estamos 

mais atentos ao que acontece ao 
nosso entorno do que o que 
acontece no meio acadêmico. Os 
trabalhos atuais são mais ruidosos, 
com referências mais distintas, o 
que deixa o resultado menos 
homogêneo". 

No começo, o 
Quadradão trabalhava bastante com 
contraste entre duas cores, como no 

cartaz do 22° Prêmio Design do 
Museu da Casa Brasileira (MCB), 
para ter maior controle sobre o 
trabalho. Atualmente, o trio prefere 
fugir do diacronismo das cores e 
tenta colocar mais composições, 
como explica Leandro: "Podemos ter 
controle em um aspecto mais amplo, 
que não dependa necessariamente 
do nosso próprio trabalho, mas que 
mescle também com as 
características do trabalho do 
cliente e até mesmo com as 
limitações tecnológicas, como 
resolução de tela, no caso de 
projetos on-line". 

Para adentrar na 
atmosfera do cliente, o grupo recebe 
referências e um briefing, e continua 
com uma troca de sugestões até 

fechar em uma ideia e dar início ao 
desenvolvimento. "Sempre pensamos 
em uma forma de trabalhar com o 
imaginário das pessoas, pegar algo 
que elas já conhecem e trabalhar de 
uma forma que consiga apontar 
outras possibilidades", conta Andrea. 
Por exemplo, em 2010, o Quadradão 
foi chamado para fazer um convite 
diferente para a turma de formandos 
de arquitetura e urbanismo da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). "0 que fizemos foi 
pegar elementos de Minas Gerais 
que pudessem ser usados em um 
convite e agregassem conteúdo às 
fotos." 0 trio buscou colocar os 
elementos de uma forma menos 
burocrática e mais fluida, que tivesse 
relação com a arquitetura do estado. 
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11-12 Dois cartazes 
referentes ao Prêmio 
Design do Museu da 
Casa Brasileira, 
criados pelo estúdio 
em 201o e 2008 

13 Projeto de folder 
desenvolvido para a 
temporada 2012 da 
Jazz Sinfônica 

14 0 layout do site 
criado para a casa 
de música paulistana 
Jazz Nos Fundos. 
que cria 
interatividade com o 
acervo da casa, de 
shows antigos e 
recentes que foram 
gravados lá 

"Pegamos o mural que reveste o 
edifício Niemeyer - sediado na 
Praça da Liberdade, em Belo 
Horizonte - feito pelo artista Athos 
Bulcão e colocamos os formandos 
nas fotos, manipulando aquele 
quadrado que é o módulo do mural", 
conta Leandro. 

Para o grupo, às vezes, há o 
risco de se restringir a uma área 
segura, que dominam mais, porém, 
eles tentam sair do conforto e ir um 
pouco mais além. "Agora as pessoas 
têm nos procurado bastante para 
fazer sites. Apesar da diferença de 
mídia, o processo acaba sendo o 
mesmo",justifica Leandro. Dois 
projetos digitais de destaque do 
Quadradão foram a criação do site 
para Gurgel-Gurian Arquitetos e Jazz 

nos Fundos, ambos fazem uma 
exploração visual de dados 
informativos. No primeiro, a 
mudança de cor por seções dá a 
impressão de que o site muda 
estruturalmente; já no segundo, 
deram visualidade gráfica a um 
banco de dados sobre jazz. "0 
suporte papel, além de ser mais 
recorrente, pode restringir algumas 
possibilidades. Por isso, temos 
curtido bastante outras áreas, como 
digital, instalações evideomapping", 
completa Andrea. 

Além de terem sido 
premiados no concurso do logo da 
Rádio USP FM e do cartaz do 22° 
Prêmio Design MCB, foram 
selecionados ainda para expor um 
cartaz criado para a 24° edição do 

MCB. Mas o reconhecimento do Quadradão não se 
restringe apenas ao Brasil. A equipe criou uma mesa 
tipográfica para a exposição "TypographicTables" no 
Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Bolzano, 
na Itália, que passou a fazer parte do acervo do museu. 
Também publicaram trabalhos nos livros Colour Mania e 
The Modernist, assim como nas revistas Design 360°, 
Choi's Gatíery, International Designers Network e Pius 
Eighty One. Para os próximos anos, o trio pretende 
continuarem sua linha de pesquisa 
e trabalhar com áreas novas que, 
para eles, "resultam na possibilidade 
de usar nossas referências e refletir 
nossa formação generalista de 
arquitetos".Tudo isso sem colocar 
limites no que fazem. A ut
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 59, p. 48-51, jul. 2012.




