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The answer, my friend,  
is blowin, in the wind

BOB DYLAN



Se a gente jogar uma pedra no vento
Ele nem olha para trás

VENTO, MANOEL DE BARROS
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VISTA FRONTAL DA CASA DO VENTO*



 

Vento, pastor da curva do mar
Vim te sentir passar
Volta do mundo
Tu és o meu lugar
Vento daqui, de longe, de lá
Meu verdadeiro lar
Voz do coqueiro
Que manda a duna andar
Quero te ver brincando entre onda e onda
Quero te ouvir cantando no bambu
Quero que me perguntes e que eu te responda
Não contes a ninguém
Esconde em teu azul
Palha da palma das asas dos anjinhos
Saia rendada, tuba, procissão
Roça na minha pele me faz carinho
Me ensina o que eu já sei
Meu mestre e meu irmão
Vento de tempo, espaço e canção
Aves de arribação
Vida da vela
Estrada do avião
Vento sem pena e sem ilusão
Sem Deus e sem razão
Bafo de estrela
Sopro no coração

CAETANO VELOSO  



VISTA DA ÁREA DA PISCINA E TERRAÇO DA CASA DO VENTO*

A boa-noite floriu suas flores grandes,
parecendo saia branca.
Se eu tocasse um piano elas dançavam.
Fica tão bom o mundo assim com elas,
que nem me desprezo por querer um marido.
Perfumam à noite.
A gaita de um menino que nunca morreu
toca erradinho e doce.
Eu cumpro alegremente minhas obrigações paroquiais
e não canso de esperar;
mais hoje, mais amanhã, qualquer coisa esplêndida acontece:
as cinco chagas, o disco voador, o poeta com seu cavalo
relinchando na minha porta.
Desejava tanto tomar bênção de pai e mãe,
juntar uns pios, umas nesgas de tarde,
um balançado de tudo que balança no vento
e tocar na flauta. É tão bom
que nem ligo que Deus não me conceda
ser bonita e jovem
— um dos desejos mais fundos da minha alma.
“O Espírito de Deus pairava sobre as águas…”
Sobre o meu, pairam estas flores
e sou mais forte que o tempo.

ADÉLIA PRADO, O CORAÇÃO DISPARADO



LIVING COM LAREIRA E SALA DE JANTAR DA CASA DO VENTO*

Uma semente engravidava a tarde.
Era o dia nascendo, em vez da noite.
Perdia amor seu hálito covarde,
e a vida, corcel rubro, dava um coice,
mas tão delicioso, que a ferida
no peito transtornado, aceso em festa,
acordava, gravura enlouquecida,
sobre o tempo sem caule, uma promessa.
A manhã sempre-sempre, e dociastutos
eus caçadores a correr, e as presas
num feliz entregar-se, entre soluços.
E que mais, vida eterna, me planejas?
O que se desatou num só momento
não cabe no infinito, e é fuga e vento.

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, A VIDA PASSADA A LIMPO



ÁREA DE CONVÍVIO DA CASA DO VENTO COM ACESSO DIRETO AOS DORMITÓRIOS*

Oi você, que vem de longe
Caminhando há tanto tempo
Que vem de vida cansada
Carregada pelo vento
Oi você, que vem chegando
Vá entrando, tome assento

Desapeie dessa tristeza
Que eu lhe dou de garantia
A certeza mais segura
Que mais dia, menos dia
No peito de todo mundo
Vai bater a alegria

Oi, meu irmão, fique certo
Não demora e vai chegar
Aquele vento mais brando
E aquele claro luar
Que por dentro desta noite
Te ajudarão a voltar

Monte em seu cavalo baio
Que o vento já vai soprar
Vai romper o mês de maio
Não é hora de parar
Galopando na firmeza
Mais depressa vais chegar

VENTO DE MAIO,  GILBERTO GIL



TERRAÇO  DA CASA DO VENTO COM ESPAÇOS PARA COZINHA GOURMET E ESTAR COM LAREIRA* 

Vai a onda 
Vem a nuvem 
Cai a folha 
Quem sopra meu nome? 
Raia o dia 
Tem sereno 
O pai ralha 
Meu bem trouxe um perfume? 
O meu amigo secreto 
Põe meu coração a balançar 
Pai, o tempo está virando 
Pai, me deixa respirar o vento 
Vento
Nem um barco 
Nem um peixe 
Cai a tarde 
Quem sabe meu nome? 
Paisagem 
Ninguém se mexe 
Paira o sol 
Meu bem terá ciúme? 
Meu namorado erradio 
Sai de déu em déu a me buscar 
Pai, olha que o tempo vira 
Pai, me deixa caminhar ao vento 
Vento
Se o mar tem o coral 
A estrela, o caramujo 
Um galeão no lodo 
Jogada num quintal 
Enxuta, a concha guarda o mar 
No seu estojo 
Ai, meu amor para sempre 
Nunca me conceda descansar 
Pai, o tempo vai virar 
Meu pai, deixa me carregar o vento 
Vento 
Vento, vento

A OSTRA E O VENTO, CHICO BUARQUE



SUÍTE MASTER DA CASA DO VENTO*

Eu te amo porque te amo.
Não precisas ser amante,
e nem sempre sabes sê-lo.
Eu te amo porque te amo.
Amor é estado de graça
e com amor não se paga.
Amor é dado de graça,
é semeado no vento,
na cachoeira, no eclipse.
Amor foge a dicionários
e a regulamentos vários.
Eu te amo porque não amo
bastante ou de mais a mim.
Porque amor não se troca,
não se conjuga nem se ama.
Porque amor é amor a nada,
feliz e forte em si mesmo.
Amor é primo da morte,
e da morte vencedor,
por mais que o matem (e matam)
a cada instante de amor.

POEMA AS SEM-RAZÕES DO AMOR, CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE



MARINA LINHARES

Com sensibilidade apurada e serviço impecável, 
Marina imprime a personalidade de cada cliente 
em seus projetos e cria espaços acolhedores e 
atemporais.

Há 20 anos criando projetos de decoração para um 
público altamente exigente, Marina combina com 
maestria a sensibilidade para captar os desejos 
do cliente e o rigor com a qualidade. Como parte 
do seu processo de trabalho, Marina mergulha 
em profundas pesquisas. Encontra inspiração em 
viagens pelo mundo, nas andanças por São Paulo,  
na natureza, nas relações humanas, em livros, obras 
de arte, filmes e revistas, tudo o que está ao alcance 
de seu olhar afiado. Está sempre em busca de criar 
espaços belos e acolhedores, que façam da casa  
o melhor lugar do mundo para quem mora nela.  
“É importante estar cercado daquilo que você gosta. 
Eu sinto isso na minha casa e penso o mesmo em 
relação aos meus clientes”. 



MARINA LINHARES 
E A CASA DO VENTO

Marina Linhares idealizou a Casa do Vento para 
ser o cenário perfeito, preparando todos os 
ambientes para receber a identidade de cada 
família com o projeto de decoração.



Bem-aventurado o que pressentiu
quando a manhã começou:
não vai ser diferente da noite.
Prolongados permanecerão o corpo sem pouso,
o pensamento dividido entre deitar-se primeiro
à esquerda ou à direita
e mesmo assim anunciou o paciente ao meio-dia:
algumas horas e já anoitece, o mormaço abranda,
um vento bom entra nessa janela.

ADELIA PRADO

ACABAMENTOS DA CASA DO VENTO



Era como nas férias –
via-se refletido nele o céu vivo,
as nuvens agitadas no ar feroz,
o pó do entulho lavado por chuvas luzentes,
voos de pássaros, estrelas, alvoradas.

O ESPELHO – WISLAWA SZYMBORSKA

PROCESSO DE PROJETO | O TOQUE DE MARINA LINHARES PARA A COZINHA DA CASA DO VENTO*



PROCESSO DE PROJETO | A SALA ÍNTIMA DA CASA DO VENTO POR MARINA LINHARES*

Usávamos todos uma linguagem de primavera.
Eu viajava com as palavras ao modo de um 
dicionário.
A gente bem quisera escutar o silêncio do orvalho 
sobre as pedras.
Tu bem quisera também saber o que os 
passarinhos sabem sobre os ventos.
A gente só gostava de usar palavras de aves 
porque eram palavras abençoadas pela inocência.

MENINO DO MATO, MANOEL DE BARROS



PROCESSO DE PROJETO | TODOS OS ACABAMENTOS DOS BANHEIROS 

DA CASA DO VENTO FORAM ESCOLHIDOS POR MARINA LINHARES*

Tristeza não tem fim
Felicidade sim

A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar
Voa tão leve
Mas tem a vida breve
Precisa que haja vento sem parar

A felicidade do pobre parece
A grande ilusão do carnaval
A gente trabalha o ano inteiro
Por um momento de sonho
Pra fazer a fantasia
De rei ou de pirata ou jardineira
E tudo se acabar na quarta-feira

Tristeza não tem fim
Felicidade sim
Tristeza não tem fim
Felicidade sim

A felicidade é como a gota
De orvalho numa pétala de flor
Brilha tranquila
Depois de leve oscila
E cai como uma lágrima de amor

A minha felicidade está sonhando
Nos olhos da minha namorada
É como esta noite
Passando, passando
Em busca da madrugada
Falem baixo, por favor
Pra que ela acorde alegre como o dia
Oferecendo beijos de amor

Tristeza não tem fim
Tristeza não tem fim...

A FELICIDADE, TOM JOBIM



moinho de versos
movido a vento
em noites de boemia
vai vir o dia
quando tudo que eu diga
seja poesia

PAULO LEMINSKI
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PLANTA 5 SUÍTES* PLANTA 6 SUÍTES*

*PLANTAS SEM ESCALA, SEM REPRESENTAÇÃO ESTRUTURAL, MOBILIÁRIOS E PAISAGISMO  

SÃO ILUSTRATIVOS E NÃO FAZEM PARTE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.



Residências por Marina Linhares em terrenos  
individuais de aproximadamente 3400 m²

5 suítes com 632 m²
6 suítes com 678 m²
Casa Térrea
Sótão
Sala íntima
Cozinha Gourmet
Acabamentos entregues escolhidos por Marina Linhares

CASA 
DO 
VENTO 



(...)
Pois observe bem:

a estante está onde estava,
na estante uma folha tal como colocada,
pela janela aberta só um sopro de ar
e nas paredes nenhuma fenda tenebrosa
pela qual você fosse varrido a lugar algum.

AQUI, WISLAWA SZYMBORSKA



Pouco a pouco vou cativando
Dou o meu colo
Vou encantando
Sopro umas notas
No teu ouvido
Muito suave
Enfeitiçando
Se estás dormindo
Ou acordado
Sempre contigo
Estou cantando
Como o vento
Emocionante,
Vou pela vida
Te enfeitiçando

Por ti meus braços
Sou puro afeto
Sou mãe da lua
E sol nascente
O azul do dia
Banhou tua alma
Te enternecendo
E segurando
Essa garganta
Se descobrindo
Vai se encontando
Por um caminho
Que não tem volta
Que abre as portas
De todo amor
Desse nosso mundo

Mãe do amor
Que me ensinou
Como se canta
Poesia
Mãe do amor
Que me ensinou
Para viver
Poesia
Quero chegar
Quero partir
Quero soltar
Alegria
Sempre te amar
Quero valer
Todos os momentos
Dessa voz madrinha

Beleza, brisa leve, certeza
Brisa leve
Rainha
Preciosa
Amada
Linda rosa
No apogeu
Me deu tudo

MILTON NASCIMENTO, VOZES DO VENTO



(...)
Um grão carregado pelo vento é perto deles
um meteoro das profundezas do cosmos,
e uma impressão digital – um vasto labirinto
onde podem se juntar para seus surdos desfiles,
suas cegas ilíadas e upanixades.
(...)

MICROCOSMO, WISLAWA SZYMBORSKA



Vento solar e estrelas do mar
A terra azul da cor de seu vestido
Vento solar e estrelas do mar
Você ainda quer morar comigo?

Se eu cantar não chore, não
É só poesia
Eu só preciso ter você
Por mais um dia
Ainda gosto de dançar
Bom dia
Como vai você?

Sol, girassol, verde, vento solar
Você ainda quer morar comigo?
Vento solar e estrelas do mar
Um girassol da cor de seu cabelo

Se eu morrer não chore, não
É só a Lua
É seu vestido cor de maravilha nua
Ainda moro nesta mesma rua
Como vai você?
Você vem?
Ou será que é tarde demais?

O meu pensamento tem a cor de seu vestido?
Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo?

UM GIRASSOL DA COR DE SEU CABELO, MILTON NASCIMENTO



DANIEL FROMER

Arquiteto e Urbanista formado em 1996 pela FAU – 
Mackenzie e com escritório próprio desde 2001, desenvolve 
projetos em todo o Brasil, buscando valorizar ao máximo 
materiais, técnicas e mão de obra locais.

Conhecido por sua arquitetura contemporânea, essencial e 
intimamente ligada à Natureza, Daniel Fromer cria espaços 
minimalistas e acolhedores, construídos com materiais em 
seu estado natural: brutos e puros.

  Suas casas nas montanhas, campos e praias se inserem na 
natureza de forma sutil, honrando a beleza natural do meio 
circundante. Filosofia essa também aplicada com dedicação 
em seus projetos urbanos e projetos comerciais.”



PROJETO DE PAISAGISMO | O PROJETO DE PAISAGISMO DA CASA DO VENTO FOI DESENVOLVIDO PARA 
COMPLETAR O CENÁRIO DESLUMBRANTE DA FAZENDA BOA VISTA. TODO O TERRENO FOI PENSADO  
PARA SER APROVEITADO E FORAM CRIADOS DIVERSOS AMBIENTES NO ENTORNO DA CASA

*O PAISAGISMO É ILUSTRATIVO E NÃO FAZ PARTE DA ENTREGA DA CASA

CENÁRIO

Criamos a Cenário em 2007, para atuação em 
projetos e execução de jardins, nas diversas 
escalas, usos e locais que a arquitetura da 
paisagem apresenta.

Buscamos sempre, como referência em nossos 
projetos, a riqueza de nossa flora, em seus 
diversos biomas. Tiramos partido dos diferentes 
volumes, texturas, cores e tons de verde, sempre 
direcionadas à criação de espaços únicos, 
fluidos e integrados ao contexto arquitetônico, 
ao uso e à paisagem local. Acreditamos que a 
construção dessa espacialidade ocorre através 
da interação entre os elementos naturais e 
construídos. Para tanto, valorizamos a qualidade 
do desenvolvimento técnico de elementos civis 
nas áreas externas e a escolha criteriosa da 
vegetação.

Karla Lopez e Daniela Bastos



Cantan las hojas,
bailan las peras en el peral;
gira la rosa,
rosa del viento, no del rosal.
Nubes y nubes
flotan dormidas, algas del aire;
todo el espacio
gira con ellas, fuerza de nadie.
Todo es espacio;
vibra la vara de la amapola
y una desnuda
vuela en el viento lomo de ola.
Nada soy yo,
cuerpo que flota, luz, oleaje;
todo es del viento
y el viento es aire siempre de viaje.

OCTAVIO PAZ



um deus também é o vento
ó se vê nos seus efeitos
árvores em pânico
bandeiras
água trêmula
navios a zarpar 
me ensina
a sofrer sem ser visto
a gozar em silêncio
o meu próprio passar
nunca duas vezes
no mesmo lugar 
a este deus
que levanta a poeira dos caminhos
os levando a voar
consagro este suspiro
nele cresça
até virar vendaval

PAULO LEMINSKI



Rede ao vento
Se torce de saudade
Sem você dentro.

ALICE RUIZ



De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

VINÍCIUS DE MORAES



I saw you toss the kites on high
And blow the birds about the sky;
And all around I heard you pass,
Like ladies’ skirts across the grass

Oh wind, a blowing all day long,
Oh wind, that sings so loud a song!

I saw the different things you did,
But always you yourself you hid.
I felt you push, I heard you call,
I could not see yourself at all

Oh wind, a blowing all day long!
Oh wind, that sings so loud a song!

O you that are so strong and cold,
O blower, are you young or old?
Are you a beast of field and tree,
Or just a stronger child than me?

O wind, a blowing all day long,
O wind, that sings so loud a song!

ROBERT LOUIS STEVENSON



VISTA INTERNA

El viento es un caballo: 
óyelo cómo corre 
por el mar, por el cielo. 

Quiere llevarme: escucha 
cómo recorre el mundo 
para llevarme lejos. 

Escóndeme en tus brazos 
por esta noche sola, 
mientras la lluvia rompe 
contra el mar y la tierra 
su boca innumerable. 

Escucha como el viento 
me llama galopando 
para llevarme lejos. 

Con tu frente en mi frente, 
con tu boca en mi boca, 
atados nuestros cuerpos 
al amor que nos quema, 
deja que el viento pase 
sin que pueda llevarme. 

Deja que el viento corra 
coronado de espuma, 
que me llame y me busque 
galopando en la sombra, 
mientras yo, sumergido 
bajo tus grandes ojos, 
por esta noche sola 
descansaré, amor mío.

PABLO NERUDA
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A LAR ID reúne os mais renomados arquitetos para criar 
algo incrível para você e sua família. Com mais de 15 anos 
de experiência em obras e a longa e intensa vivência dos 
sócios em casas de fazendas nos mais diversos cenários, 
apresentamos residências erguidas sobre a essência 
de uma boa arquitetura, do prazer da simplicidade e da 
construção de excelência – tudo para que você receba as 
chaves em mãos sem ter de se preocupar ou gastar o seu 
tempo com projetos, planejamentos e obras.



Queria transformar o vento
Dar ao vento uma forma concreta e apta a foto
Eu precisava pelo menos de enxergar uma  
parte fisica do vento: uma costela, o olho... 
Mas a forma do vento me fugia que nem  
as formas de uma voz. 
Quando se disse que o vento empurrava a canoa do índio para 
 [o barranco. 
Imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a canoa do 
 [índio para o barranco 
mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda 
estava quase a desistir quando me lembrei do menino montado 
 [no cavalo do vento – que lera em Shakespeare 
Imaginei as crinas soltas do vento a disparar  
pelos prados com o menino
Fotografei aquele vento de crinas soltas

MANOEL DE BARROS
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