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Resumo

A presente dissertação estuda casas unifamiliares projetadas pelo arquitecto brasileiro 
Joaquim Guedes entre as décadas de 1950 e 1970. Foca-se em três temas independentes 
que foram primeiramente sugeridos e intuídos através da simples observação de projetos 
particulares deste período.

O primeiro dos três principais capítulos compreende uma visão geral sobre a evolução 
tipológica da casa brasileira, desde o início da ocupação colonial até ao século XX, 
incluindo a revolução no modo urbano de habitar liderada pelo arquiteto brasileiro 
Vilanova Artigas. Por fim, considerando a retrospetiva anterior, analisa a primeira casa 
projetada por Joaquim Guedes: a residência José Anthero Guedes.

De seguida, estuda-se o projeto de Le Corbusier para as casas Jaoul enquanto principal 
influência para uma série de experiências com abóbadas em programas residenciais 
levadas a cabo por arquitetos latino-americanos durante a segunda metade do século 
XX. Neste sentido, a dissertação investiga o movimento da Arquitetura Nova enquanto 
criador de um discurso ético e político que propõe a abóbada como solução viável 
apara a habitação social no Brasil. Por fim, o capítulo foca-se nas duas experiências que 
Joaquim Guedes faz com coberturas abobadadas no final dos anos de 1960: a residência 
Sérgio Ferreira Leite e a residência Dalton Toledo.

Após uma contextualização histórica breve sobre a utilização do tijolo cerâmico em 
São Paulo, o último capítulo revê alguns trabalhos do arquiteto finlandês Alvar Aalto, a 
maior referência para a residência Anna Mariani, onde Guedes faz experiências sobre as 
possibilidades práticas e plásticas do tijolo.

Compreendendo o caráter experimental do trabalho de Guedes, esta dissertação tenta 
identificar e interpretar as influências atuantes na metodologia e nos projetos de Joaquim 
Guedes com o objetivo de delinear o seu contributo para a arquitetura moderna no 
Brasil.
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Abstract

This dissertation studies single-family houses designed by the brazilian architect Joaquim 
Guedes between the decades of 1950 and 1970. It focuses on three different themes that 
were first suggested and intuited by the simple observation of some particular projects. 

The first main chapter comprises a global overview on the typological evolution of 
the brazilian dwelling, from the begining of the colonial occupation till the twentieth 
century, including the revolution in urban housing led by the modern architect Vilanova 
Artigas. Finally, taking into account the former retrospective, it analizes the first house 
projected by Joaquim Guedes: the José Anthero Guedes residence. 

The second main chapter studies Le Corbusier’s project for the Jaoul Houses as the 
leading influence on a series of experiments with domes in housing projects designed 
by latin american architects during the second half of the twentieth century. In this 
regard, the dissertation contemplates the Arquitetura Nova movement as the creator of 
a ethical and political discourse that proposes the dome as a viable solution for social 
housing in Brazil. At last, the chapter focuses on two experiences on vaulted roofing 
made by Joaquim Guedes in the late 1960s: the Sérgio Ferreira Leite and the Dalton 
Toledo residences.

After a brief historical contextualization of the use of brickwork in São Paulo, the last 
chapter reviews some works of the finnish architect Alvar Aalto, the main reference 
for the Anna Mariani residence, where Guedes experiments on the plastic and practical 
possibilities of brickwork. 

By understanding the experimental character of Guedes’s body of work, this dissertation 
tries to identify and interpret the influences in Joaquim Guedes’s methodology and 
projects in order to comprehend its contribution to modern architecture in Brazil.



10



11

SUMÁRIO

Agradecimentos                                                                                                              5
Resumo/Abstract                                                                                                             7
Introdução                                                                                                                     15

Parte I: Apresentação e enquadramento.
1. A arquitetura moderna em São Paulo: Vilanova Artigas e a definição de uma 
especificidade paulistana.                                                                                                23
2. Joaquim Guedes: formação, obras e influências.                                                        35

Parte II: Três temas. 
1.Experiências com organização: o lote e a casa José Anthero Guedes.
   1.1. Evolução das tipologias domésticas desde a tradição colonial ao século XX.
      1.1.1. A dicotomia rural e urbana da arquitetura brasileira até ao século XX.        65
      1.1.2. O século XX e a arquitetura das diferentes classes sociais.                          81
   1.2. A cidade moderna no Brasil e os modelos paulistas.
      1.2.1. Brasília.                                                                                                          97
      1.2.2. A versão paulista e a casa de Vilanova Artigas.                                             99
   1.3. A casa José Anthero Guedes.                                                                             123
2. Experiências com forma: a abóbada e as casas Dalton Toledo e Sérgio Ferreira 
Leite.
   2.1. A abóbada na maturidade de Le Corbusier e as casas Jaoul.                             151
   2.2. A abóbada como proposta social na América Latina e a Arquitetura Nova.     163
   2.3. As casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo.                                                191
3. Experiências com material: o tijolo e a casa Anna Mariani.
   3.1. O tijolo na evolução da construção em São Paulo e algumas notas sobre a sua 
aplicação moderna na América Latina.                                                                        215
   3.2. Alvar Aalto: evolução e motivos de uma relação sensível com os materiais.   227
   3.3. A casa Anna Mariani.                                                                                         249

Conclusões                                                                                                                   269
Referências e fontes bibliográficas                                                                           279        
Anexos





Introdução



14

Fig. 1 -  Joaquim Guedes
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O contato inicial com a obra do arquiteto Joaquim Guedes deu-se durante o primeiro 
semestre de intercâmbio na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo (FAU-USP), ao abrigo do acordo de mobilidade com a Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), através da disciplina de Arquitetura 
Moderna e Contemporânea do Brasil1.

O interesse pela disciplina, que faz uma retrospetiva crítica da produção teórica e prática 
de arquitetura moderna no Brasil, levou-nos, mais tarde, à colaboração com o Núcleo 
de Referência da Cultura Arquitetónica Paulista, sob a orientação da Professora Mónica 
Junqueira de Camargo. Este grupo de pesquisa, no qual colaboram vários alunos da 
FAU-USP, tem por objetivo a documentação sistemática de trabalhos arquitetónicos 
e urbanísticos desenvolvidos por arquitetos atuantes em São Paulo, sem um intervalo 
cronológico definido, através do levantamento, análise e organização de referências 
bibliográficas, imagens e desenhos. 

Aquando o falecimento do arquiteto Joaquim Guedes em 2008, os arquivos do seu 
escritório foram doados à FAU-USP. Todavia, por falta de disponibilidade e de espaço 
nas instalações da Seção de Materiais Iconográficos da biblioteca da FAU-USP, a 
descontaminação e catalogação deste material nunca foi feita. Com a integração no 
grupo de pesquisa, foi proposto à Professora Camargo  iniciar-se este trabalho. Assim, 
ao longo de cerca de um trimestre, fizemos visitas periódicas (uma ou mais vezes por 
semana) ao arquivo da FAU-USP, onde se procuraram, selecionaram e e identificaram 
plantas, cortes, alçados, fotografias, textos e esquissos. No curso da pesquisa acabámos 
por descobrir um conjunto de arquivos mais antigo, proveniente de uma doação anterior, 
cuja data não foi possível precisar. Contudo, o tempo necessário para a descontaminação 
e tratamento destes documentos de modo a viabilizar o seu seguro manuseamento 
impossibilitou a sua consulta.

O objeto da presente dissertação é a obra do arquiteto Joaquim Guedes. A delimitação 
cronológica e programática da amostra a ser estudada foi definida ao longo da pesquisa, 
influenciada pelo conteúdo da documentação encontrada no arquivo e pela possibilidade 
e facilidade de visita a algumas obras. 

Neste sentido, decidiu-se concentrar esta pesquisa no estudo de casas unifamiliares. A 
delimitação do intervalo temporal compreendido pela amostra é diretamente motivada 
por esta determinação temática e corresponde, por isso, ao período em que Joaquim 
Guedes constrói o maior número de casas. Inicia-se na década de 1950, com o projeto 

1 A disciplina, com a duração de um semestre, é lecionada pela Professora Doutora Mónica 
Junqueira de Camargo, pelo Professor Doutor Hugo Segawa e pelo Professor Doutor Rodrigo Queiroz.
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das primeiras obras após a conclusão do curso de arquitetura na FAU-USP, e estende-se 
até à segunda metade da década de 1970 em que Guedes, após desfazer a sua sociedade 
com Liliana Marsicano, passa a dedicar-se quase exclusivamente a projetos urbanísticos 
de maior escala e à direção da Indústria Marsicano, da qual foi presidente até 1985.

Numa fase inicial, a pesquisa compreendeu, para além da procura e identificação 
de documentos e a consulta de várias fontes bibliográficas. Mais tarde, foi possível 
estabelecer contato com o arquiteto Francisco Guedes, um dos filhos de Joaquim Guedes 
e Liliana Marsicano, que colaborou com o escritório desde 1987 até ao falecimento do 
pai em 2008. Com a sua ajuda, foi possível visitar várias casas projetadas por Joaquim 
Guedes no período compreendido pela amostra em estudo, contatando diretamente com 
os seus proprietários.          

Uma das particularidades do estudo desenvolvido para esta dissertação foi a escassez e a 
dispersão da informação disponível e necessária. Esta condicionante, constituindo uma 
das principais dificuldades da pesquisa, acabou por se transformar, simultaneamente, 
num dos seus maiores motivos de interesse. Permitiu a liberdade para abordar este 
trabalho com a ingenuidade e o descomprometimento que acreditamos estarem quase 
necessariamente na origem de qualquer descoberta ou criação.

A intenção inicial de definir um número determinado de casos de estudo representativos 
do trabalho do arquiteto Joaquim Guedes durante este período para serem analisados 
individualmente num trabalho de caráter essencialmente descritivo e monográfico, 
acabou por se metamorfosear naturalmente, à medida que a investigação se aprofundou, 
na identificação de alguns temas comuns que atravessam várias obras de Joaquim 
Guedes nestes anos.

Foi necessário repensar o lugar das obras do arquiteto na construção conceptual do 
trabalho. A pesquisa deixou de ser sobre as obras em si e passou a desenvolver-se a 
partir delas: o objeto transformou-se em mote. 

Assim, os objetos de estudo desta dissertação não são obras singulares, mas temas, cada 
um deles sugerido por um trabalho construído em que se faz sentir com maior ênfase e 
a partir do qual a pesquisa se desenvolve.

O objetivo, por sua vez, é, em primeiro lugar, enquadrar a obra de Joaquim Guedes da 
história da arquitetura brasileira na segunda metade do século XX, compreendendo a 
sua importância e contributo para a cultura arquitetónica moderna paulista. 

A dissertação procura, com o estudo de três temas, compreender as principais influências 
que Guedes transporta para o seu trabalho, o modo como se apropria delas e as 
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reinterpreta, procurando validá-las na sua obra e, numa perspetiva mais abrangente, no 
contexto social, urbano e económico do Brasil das décadas de 1950, 1960 e 1970. Tenta-
se ainda perceber como é que o arquiteto assimila, no projeto, heranças tradicionais 
de origem vernacular e erudita e como as confronta e concilia com os argumentos, as 
formas e as técnicas modernas.

Constatada a natureza de investigação do trabalho e do método de Joaquim Guedes, o 
objetivo final é a avaliação da pertinência das suas pesquisas, observando criticamente 
que possibilidades as suas experiências propuseram para o pensamento, cultura e 
produção arquitetónica da época, no contexto brasileiro e da América Latina.

A dissertação estrutura-se em três capítulos principais, correspondentes aos três temas 
eleitos. Os capítulos estão estruturados por ordem cronológica.

Os três capítulos principais são antecedidos por um capítulo introdutório menor, onde 
é feita uma apresentação sucinta do percurso de Joaquim Guedes e de alguns dos seus 
trabalhos mais marcantes com especial enfoque no período temporal compreendido pelo 
nosso estudo, contextualizada por uma perspectiva histórica breve sobre a formação, sob 
a liderança de Vilanova Artigas, da escola moderna em São Paulo e as suas principais 
características e argumentos.

 O primeiro dos três principais capítulos delineia um percurso da organização da casa 
no Brasil, com especial enfoque na região de São Paulo, intrinsecamente relacionado 
com a sua evolução urbana e social, desde o período colonial ao século XX. Faz então 
uma análise das várias adaptações dos postulados do urbanismo moderno no Brasil e da 
sua associação ao desenho do espaço da casa. Isto conduz à compreensão da revolução 
do espaço doméstico criada por Vilanova Artigas na criação de uma casa moderna 
originalmente paulista. Por fim, analisa-se a residência José Anthero Guedes, a primeira 
casa construída por Joaquim Guedes, enquanto encontro entre a aprendizagem moderna 
adquirida na FAU-USP e as imposições de um orçamento limitado e um lote estreito e 
comprido, pouco afeito a uma implantação e a uma organização espacial tipicamente 
moderna.

De seguida, estuda-se a presença da abóbada na obra de Joaquim Guedes. Começa-se 
por compreender o recurso à técnica catalã de construção de arcos e abóbadas integrado 
no interesse e revalorização de temas vernaculares e orgânicos na fase tardia de Le 
Corbusier. Observa-se com maior demora e detalhe o projeto para as casas Jaoul em 1951 
enquanto referência inicial para uma série de obras de cobertura abobadada projetadas 
em São Paulo durante as primeiras duas décadas da segunda metade do século XX. De 
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seguida é apresentado o movimento da Arquitetura Nova que, liderado pelos arquitetos 
Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, se destacou no panorama arquitetónico 
e cultural de São Paulo nos decénios de 1960 e 1970. Engajado com um discurso de 
forte compromisso social e político, o grupo propõe a abóbada enquanto solução barata 
e fácil de executar numa perspetiva de construção de habitação social em larga escala. 
O capítulo culmina na análise das residências Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo 
enquanto principais realizações de Joaquim Guedes com coberturas abobadadas em 
programas domésticos. Tenta-se compreender as suas relações tanto com a obra de 
Le Corbusier como as pesquisas contemporâneas da Arquitetura Nova com o objetivo 
de se avaliar as implicações e possibilidades reveladas por estas duas experiências no 
contexto paulista.

O último capítulo é dedicado ao tijolo, que cedo se compreendeu ser um dos materiais 
mais utilizados por Joaquim Guedes. Começa-se por contextualizar a crescente 
utilização do tijolo na zona de São Paulo desde meados do século XIX, integrada no 
desuso gradual da taipa de pilão e no rápido desenvolvimento da produção cerâmica, 
em olarias tradicionais e grandes indústrias, motivado pela economia do café. Em 
seguida, enquadra-se sucintamente o tijolo na arquitetura moderna paulista, enquanto 
influência orgânica de Frank Lloyd Wright e reação à utilização quase acrítica do betão 
pelos arquitetos cariocas. Porque o trabalho de Joaquim Guedes tratado neste capítulo 
é assumidamente inspirado na obra de Alvar Aalto, faz-se uma retrospetiva do percurso 
do arquiteto finlandês destacando a sua relação com os materiais na criação de uma 
arquitetura sensível e próxima da natureza e do Homem. Destacam-se algumas obras 
fundamentais para o entendimento do pensamento de Aalto, com especial incidência 
na sua casa de férias em Muuratsalo. A última parte do capítulo é dedicada à análise 
da casa Anna Mariani, onde Joaquim Guedes, assumidamente apoiado na obra de 
Muuratsalo, toma o tijolo com tema de projeto, explorando as suas propriedades 
plásticas, compositivas e construtivas.

Temos consciência que os conteúdos tratados nos três principais capítulos se movem 
em áreas diferentes do campo temático abrangido pela disciplina da Arquitetura; Se 
o primeiro se debruça essencialmente sobre questões tipológicas de organização e 
hierarquia espacial, o segundo foca-se num motivo formal e técnico e o último trata um 
material específico, compreendendo os seus atributos plásticos e construtivos. Tentou-se 
assim assegurar o critério e a pertinência desta investigação através de uma abordagem 
uniforme, concordante com os principais princípios e motivações transversais à obra e ao 
método de projeto de Joaquim Guedes: a economia e a racionalidade na organização do 
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espaço e na escolha de materiais, técnicas e sistemas de trabalho, a valorização do lugar 
enquanto conjunto único de preexistências físicas e humanas e o sentido incorruptível 
de responsabilidade social. 

O objetivo final desta dissertação será conhecer e dar a conhecer o trabalho de um 
arquiteto que, em parte eclipsado pelos “gigantes” que reclamam para si o indiscutível 
protagonismo da arquitetura moderna brasileira e, por outro lado, parcialmente 
negligenciado por um trabalho de documentação e análise que continua por completar, 
acaba por ter a sua obra, larga em quantidade e qualidade, pouco reconhecida fora do 
contexto brasileiro.
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PARTE I
Apresentação e enquadramento
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1. A arquitetura moderna em São Paulo: Vilanova Artigas e a definição de uma 
especificidade paulistana.

Com a retoma do crescimento económico, fruto do movimento de 
industrialização no pós-guerra, que visava inserir a produção brasileira, 
principalmente a paulista, no mercado internacional, a cidade de São 
Paulo passou a viver uma expectativa de desenvolvimento em clima de 
optimismo e com uma perspectiva de transformação social. A expansão do 
mercado imobiliário, junto com a verticalização da cidade e a ampliação 
da infraestrutura urbana impulsionariam o sector da construção civil, 
criando maior demanda de profissionais, em particular arquitetos, que 
desfrutavam as primeiras conquistas da regulamentação da profissão 
independente da engenharia. A vinda de arquitetos estrangeiros refugiados 
da guerra e a repercussão internacional da arquitetura moderna carioca 
ajudavam a fortalecer a profissão e a produção na capital paulistana.2

Até meados da década de 1940, São Paulo não reúne as condições ótimas para o 
desenvolvimento de uma cultura académica de arquitetura. Apenas em 1947 é fundada a 
faculdade de Arquitetura de Universidade Mackenzie e, no ano seguinte, a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Até então, os únicos dois cursos 
de arquitetura existentes em São Paulo estavam vinculados aos cursos de engenharia e 
os arquitetos não constituíam uma classe profissional independente.

Assim, aquela que se viria mais tarde a tornar a Escola Paulista forma-se num processo 
lento, mais comprometido com o conhecimento empírico acumulado no contato 
próximo e participado com o estaleiro de obras que com convenções académicas ou 
discursos de conteúdo puramente teórico ou abstrato. A tradição construtiva tem uma 
influência determinante na fundação de uma escola que se distancia da dos seus colegas 
cariocas na clareza e racionalidade estrutural e na evidenciação deliberada de materiais 
e técnicas.

Neste sentido, Vilanova Artigas (1915-1985), cuja produção inicial consiste 
essencialmente em moradias unifamiliares, adota, nos primeiros anos da sua prática, 
uma abordagem inspirada no organicismo de Frank Lloyd Wright (1867-1959). Na 
mesma época em que Niemeyer (1907-2012) risca Pampulha, Artigas procura nas 
casas da pradaria de Wright3 formas e motivos para uma identidade arquitetónica 

2 CAMARGO, 2000: p. 14
3 O Prairie Style define um conjunto de casas projetadas por Wright no início do século XX, que 
mimetizam a paisagem da pradaria norte-americana com coberturas quase planas e salientes bem como 
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Fig. 2 - Vilanova Artigas. Casa Rio Branco Paranhos, São Paulo, 1940-1943.

Fig. 3 -  Frank Lloyd Wright. Robie House, Chicago, 1908-1909.
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exclusivamente americana, independente da influência europeia dominada quase 
totalmente pela personalidade e discurso de Le Corbusier (1887-1965)4. Este estilo, 
para além de concordar facilmente com o gosto da clientela paulistana da classe média 
alta, estimula, graças à sua permissão a elementos e materiais de natureza artesanal, a 
abordagem essencialmente prática a que os arquitetos paulistas estão habituados, focada 
na clareza construtiva e no desenho individualizado dos detalhes.

As casas de Roberto Lacase (1939) ou a casa Rio Branco Paranhos (1941), parafraseiam 
o mestre norte-americano na rejeição da monumentalidade cristalizada dos prismas 
racionalistas europeus, adotando uma lógica de planta não contida, que se expande e 
se fragmenta para se integrar naturalmente na paisagem. Na casa Paranhos, como na 
Robie House de Wright, a composição distingue-se pela intenção de horizontalidade e 
linearidade, expressa nos volumes baixos que se projetam em balanço e nas coberturas 
inclinadas, tão baixas quanto possível, que se estendem sobre as paredes exteriores em 
beirais proeminentes.

Nesta fase, Artigas procura possibilidades para além do betão que, protagonista pouco 
disputado do léxico de materiais de Le Corbusier, já convertia os cariocas numa devoção 
quase acrítica. Do mesmo modo, tal como o betão, também o aço é dispensado sempre 
que os mesmos efeitos possam ser produzidos por uma escolha de materiais mais baratos 
e acessíveis à produção brasileira, como o tijolo, a telha ou a madeira.

A verdade é que  fazer executar as teses corbusianas de construção como 
o concreto armado, os pilotis ou o terraço-jardim, para o desenvolvimento 
tecnológico nosso [brasileiro], tinha graus de ridículo. Graus de ridículo! 
Porque eu não podia oferecer para os meus jovens clientes e intelectuais 
daquela época fazer um jardim na sua cobertura, sem fazê-los morrer 
de rir e tinham muita razão. As vigas de peroba eram uma coisa que só 
poderia servir como forma construtiva para meia dúzia de latifundiários 
que vinham da Europa e queriam fazer exibição do que tinham. Essa 
moral tecnológica capaz de fazer com que a arquitetura respondesse à 
capacidade de produção das forças de realização técnica dentro da época 
em que nós estávamos vivendo. Então, o que eu fiz não foi evidentemente 

paredes, terraços e vãos de forte horizontalidade. Os materiais utilizados, como a madeira e o tijolo, 
concordam em cor e textura com o ambiente natural.
4 Em 1951, Vilanova Artigas publica o artigo Le Corbusier e o Imperialismo, onde se opõe ao 
discurso do mestre franco-suíço classificando-o como uma tentativa, de tipo colonialista, de opressão dos 
países desenvolvidos sobre o Terceiro Mundo. (ARTIGAS, João B. Vilanova; ARTIGAS, Rosa (org.); 
LIRA, José T. Correia de (org.) - Caminhos da Arquitetura. 4ª edição. São Paulo: Cosac Naify, 2004)
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Fig. 4 -  Oscar Niemeyer. Museu de Arte Moderna de Caracas, 1955. Projeto não construído.
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esconder os meus telhados para fazer cara de moderno como Warchavchik 
e companhia fizeram, mas fiz os telhados com as larguras e os beirais. 
E procurei uma forma que fosse a minha forma original e moderna de 
volume, onde era mais fácil ir buscar no Wright que no Le Corbusier, as 
expressões formais mais agradáveis, bonitas e belas, de certa maneira.5

Artigas rejeita, nesta fase, lógicas compositivas moduladas e a estandardização da 
construção a partir de sistemas métricos predefinidos e elementos prefabricados 
industrialmente que, face ao atraso industrial dos países subdesenvolvidos, considera 
veículos da afirmação do domínio e da superioridade europeia.

A continuidade e fluidez nos percursos são qualidades aprendidas nas plantas de 
Wright que se demarcam da compartimentação cartesiana de áreas, característica do 
funcionalismo, e que deixam marcas duradouras nos modelos domésticos que Artigas 
desenvolve posteriormente e cujo protótipo, por excelência, será a casa Olga Baeta 
(1957).

O final da Segunda Grande Guerra inverte a situação política mundial. Perante uma 
Europa fragilizada, os Estados Unidos da América, em que Artigas até aqui reconhece o 
líder da emancipação americana, tornam-se cada vez mais aos seus olhos, com ascensão 
da economia capitalista, os novos opressores dos países mais pobres. Engajado com 
um discurso fortemente anti-imperialista, Artigas procura novas referências para a sua 
arquitetura, procurando afastar-se da influência óbvia de Frank Lloyd Wright.

A mudança de rumo de Artigas coincide temporalmente com uma revisão crítica 
de Niemeyer a propósito da sua própria obra. O arquiteto carioca, que até 1955 
nunca tinha saído do continente americano, viaja durantes vários meses na Europa 
e toma contato com a arquitetura do velho continente. O seu discurso, que até aqui 
deliberadamente negligencia a influências de arquiteturas antigas na arquitetura 
moderna, desresponsabilizando o seu exercício de uma seriedade que considerava 
excessiva, torna-se sensível à intemporalidade de alguns monumentos que visita e à sua 
importância enquanto expressão da cultura e engenho de uma civilização.

A visita à Europa precede o plano de Brasília. Nos projetos para os principais edifícios 
da nova capital, Niemeyer procura a perfeição e a completude da forma, resultado de 
um processo de depuração e síntese que se anuncia pela primeira vez na proposta para 
o Museu de Arte Moderna de Caracas em 1955. O objetivo agora é expressar o espírito 

5 ARTIGAS, João B. Vilanova - Entrevista concedida em 10 de Agosto de 1982. 1982. apud 
MIGUEL, 2003: p. 91
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Fig. 5 -  Oscar Niemeyer. Palácio do Congresso, Brasília, 1958-1960. 
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da época moderna com a mesma totalidade, rigor e clareza com que os monumentos 
europeus representam as civilizações que os ergueram (Fig. 5).

Mais que uma revolução formal, o ano de 1955 assinala uma retomada de consciência 
da função social da arquitetura e das suas responsabilidades éticas. Até aqui, enquanto 
grande parte dos arquitetos sustenta um posicionamento político à esquerda, professando 
a necessidade de colocar a arte e a arquitetura ao serviço das classes menos privilegiadas, 
a sua clientela maioritária continua a ser o governo, pouco sensível aos défices sociais 
e conivente com o modelo neoliberal norte-americano, ou os grupos mais abastados da 
sociedade, que vêem na nova arquitetura um veículo de afirmação e prestígio pessoal.

Assim, durante a segunda metade da década de 1950, coincidentemente com a 
construção de Brasília, Niemeyer publica vários artigos em que revê criticamente o 
seu trabalho, dos quais se destaca o texto Depoimento, de 1958. Niemeyer assume o 
seu descuido relativamente aos problemas sociais brasileiros, confessando que a sua 
atuação profissional até ali tinha pecado por exagerada tendência para a originalidade. 
Niemeyer anuncia ainda as suas prioridades, fundamentadas na sua viagem pela Europa. 

[…], passaram a me interessar as soluções compactas, simples e 
geométricas; os problemas de hierarquia e de caráter arquitetónico; as 
conveniências de unidade e harmonia entre os edifícios e, ainda, que estes 
não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela própria 
estrutura, devidamente integrada na concepção plástica original.6

A doutrina funcionalista de Le Corbusier, que tinha merecido a reverência do arquiteto 
brasileiro duas décadas antes, é agora reformulada no sentido da criação de formas que, 
em vez de servirem funções, inspiram funções. “Depoimento”, de Niemeyer, marca assim 
a afirmação da identidade única da arquitetura moderna brasileira, da sua autonomia, 
legitimidade e propósito. Niemeyer anuncia a sua confiança no desenvolvimento 
brasileiro e a sua crença na importância da arquitetura enquanto instrumento catalisador 
do progresso.

Esta mensagem desenvolvimentista é determinante na formulação da arquitetura 
e do discurso maduro de Artigas. Assim, se o arquiteto de São Paulo aprende com 
Frank Lloyd Wright a continuidade do espaço interno, absorvendo dele a ideia de 
uma arquitetura de raiz e afirmação exclusivamente americana, Niemeyer dá, na sua 
autocrítica, o propósito e os argumentos para uma arquitetura social e politicamente 
orientada e comprometida. O modelo de Mies Van Der Rohe do pavilhão contentor 

6 NIEMEYER, Oscar - Depoimento. 1958. In XAVIER, 1987: p. 221
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Fig. 6 -  Mies Van Der Rohe. Neue Nationalgalerie, Berlim, 1968. Levantamento da cobertura.

Fig. 7 -  Le Corbusier. Maison Dom-Ino, 1914. Esquema axonométrico.

Fig. 8 - Paulo Mendes da Rocha. Pavilhão do Brasil em Osaka, Osaka, 1970. Perfis.
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desenhado por uma grande cobertura única e independente sob a qual se distribuem 
volumes e planos definidores dos espaços alia-se ao esquema da casa Dom-ino de Le 
Corbusier na modelação de um espaço interno completamente livre, não condicionado 
pela estrutura ou por distribuições espaciais predefinidas. O discurso plástico do betão 
na fase tardia de Le Corbusier, associado à influência do brutalismo inglês da década de 
1960, participa na criação de uma estética rigorosa e austera que serve o projeto ético e 
social da arquitetura de Artigas.

São quase miesianas, essas plantas de Artigas, no sentido da economia 
gestual que comportam, muito embora, quando se elevam para tomar 
volume, revelem uma plasticidade expressionista. Todavia, recorrem a 
alguns elementos estruturais na construção do espaço arquitectónico que 
as colocam directamente numa filiação moderna de perfil corbusiano. 
Como o uso de pilotis de secção cilíndrica; a preferência por grandes 
superfícies envidraçadas ou a simulação de janelas corridas em toda a 
fachada; o ensaio de rampas, inter-relacionando os volumes. 7

Estimulada pela revisão de Niemeyer, a Escola Paulista toma forma a partir de um 
discurso de natureza ética, muito influenciado por um contexto político que, em poucos 
anos, transformou uma crença desenvolvimentista quase inabalável na luta contra um 
regime ditatorial e opressor: apenas quatro anos separam o término da construção de 
Brasília, símbolo do auge do discurso desenvolvimentista, do golpe de estado que 
instaura a ditadura militar no Brasil8. Este compromisso motiva um esforço coletivo 
que alia teses teóricas à construção em obra, problematizando os conceitos de ética e de 
estética e a relação entre eles.

A expressão pesada e austera facilmente reconhecível da Escola Paulista é, assim, não 
um motivo estilístico apriorístico, mas um resultado da forte carga política e ética da 
arquitetura projetada nestes anos.

A tipologia preferida é frequentemente o monobloco, um volume único que contém 
todas as funções compreendidas no programa. Procura-se normalmente dar a este 
volume uma configuração marcadamente horizontal. Qualquer volume para além do 
principal é colocado, por norma, na condição de anexo, sem uma ligação construída, 
deixando clara a hierarquia e a independência entre o corpo principal e os restantes.

A cobertura, na solução do monobloco, é tratada como quinta fachada, muitas vezes 

7 MILHEIRO, Ana Vaz - O estilo Artigas. In RIBEIRO (coord.); RIBEIRO (coord.); ROSENDO 
(coord.), 2001: p. 60
8 Brasília é inaugurada a 21 de Abril de 1960. A ditadura militar é instaurada a 1 de Abril de 1964.
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Fig. 9 - Vilanova Artigas. FAU-USP, São Paulo, 1961-1969. Interior.

Fig. 10 - Vilanova Artigas. FAU-USP, São Paulo, 1961-1969. Corte transversal.

Fig. 11 - Vilanova Artigas. Ginásio de Guarulhos, 
São Paulo, 1960-61. Interior e pilar.

Fig. 12 - Paulo Mendes da Rocha. Casa no Butantã, 
São Paulo, 1964. Canhão de luz.
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recorrendo à própria estrutura como geradora de uma grelha por onde penetra iluminação 
zenital. Esta cobertura é frequentemente independente da estrutura que cobre, como 
uma caixa que pousa sobre o miolo do edifício e o envolve.

O interior beneficia a comunicação visual, articulando os diferentes espaços com o 
auxílio de grandes vazios verticais em torno dos quais se dispõem os pisos e meios-
pisos. Os percursos estabelecidos por esta lógica de organização espacial privilegiam 
os grandes espaços interiores comuns e coletivos e ajudam à separação de diferentes 
áreas sem a necessidade estrita de recurso a paredes e divisórias, o que permite grande 
flexibilidade funcional. Quando é necessária a compartimentação de um espaço são 
desenhadas formas fechadas, soltas no espaço, independentes de elementos com função 
estrutural (paredes ou pilares) e que raramente se estendem em altura até à laje acima. 
Estas paredes, por não terem papel estrutural, são com frequência construídas com 
blocos de cimento ou tijolos, deixados aparentes, ou, ainda, finos paramentos de betão.

Os alçados são marcados pela forte dualidade entre cheios e vazios. A grande estrutura 
que dá forma ao monobloco raramente assenta diretamente no solo, contatando com 
ele através de pilotis escultóricos. Os pilotis tomam com frequência uma dimensão 
didática, comunicando plasticamente a direção das forças a que estão sujeitos. As faces 
exteriores dos monoblocos, com poucas aberturas, contrastam com os grandes vãos 
abertos nos pisos térreos, muitas vezes sem fechamento em vidro. Quando necessário 
são justapostos elementos como gárgulas, sheds, vigas-caleira9 ou canhões de luz que 
recebem também um tratamento escultórico, quase sempre me betão aparente. 

O betão é o material construtivo de eleição, não só por comunicar plasticamente a 
austeridade da estética brutalista, aliada ao rigor do discurso desenvolvimentista de 
Artigas, como porque requer pouca manutenção, permite grande maleabilidade formal, 
é relativamente barato e soluciona os impedimentos de um país com uma mão-de-obra 
de baixa formação e com uma indústria incapaz de corresponder às mesmas premissas 
de tecnologia construtiva que se praticam na Europa.

Concetualmente, a arquitetura brutalista de São Paulo procura a criação de protótipos 
ideais que possam ser reproduzidos no processo de construção e urbanização de um 
país mais justo e desenvolvido. Para isso, recorre-se a uma disciplina rigorosa em que 
a austeridade não é um capricho estilístico mas o meio ideal para a criação de uma 
identidade arquitetónica, livre de pretensiosismos ou superfluidades, com soluções 
estruturais e construtivas claras.

9 No Brasil utiliza-se geralmente o termo viga-calha.
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Fig. 13 -  Joaquim Guedes.

Fig. 14 -  Liliana Guedes. Década de 1960.
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2. Joaquim Guedes: Formação, obras e influências. 

Joaquim Guedes nasce a 18 de Junho de 1932 na cidade de São Paulo. A sua infância 
é passada em cidades menores no interior do estado. Em 1949 muda-se para São Paulo 
para iniciar a sua formação universitária, que conclui em 1954. A intenção inicial de se 
inscrever na Escola Politécnica é abandonada em favor da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo como resultado do entusiasmo criado pela 
abertura recente das faculdades de arquitetura na cidade e da crescente procura de 
arquitetos profissionais por um mercado de trabalho em rápido crescimento.

O seu percurso na FAU-USP coincide com um período em que a escola, recém-criada, 
procura e desenvolve uma identidade própria, independente da arquitetura da escola 
carioca e da estética criada por Oscar Niemeyer. Durante os anos em que frequenta a 
FAU-USP, Guedes aproxima-se bastante de Vilanova Artigas, seu professor. O discurso 
de uma conceptualização democrática da arte e da arquitetura como ferramentas 
essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida, ao alcance 
da compreensão de todos e apelando aos seus valores fundamentais e a um ideal de 
beleza pela retidão e autenticidade, torna Artigas, mais do que um professor, num líder 
incontestado. Como já foi referido, é precisamente nos anos em que Joaquim Guedes 
frequenta a FAU-USP que os argumentos e a linguagem da produção madura de Artigas 
se consolidam.

Tinha grande admiração por ele, mas Artigas era muito contestado na 
faculdade. Até pela  [ilegível] dele, tomada de uma ideologia [ilegível], 
era um professor que atraía muitos alunos que, em geral, rapidamente o 
imitavam. Ao mesmo tempo que alimentava uma admiração especial por 
ele, não achava graça naquilo que via em torno de mim. Havia uma crítica 
muito forte, eram chamados de “artiguinhas”, fazendo umas caixinhas, 
copiando seu grafismo sem passar pelos caminhos difíceis que passou.10

Mais tarde, graças sobretudo à sua postura independente e, por vezes, controversa, 
apologista da experimentação, livre de compromissos ideológicos e políticos rígidos 
e praticante de uma arquitetura que rejeita desenhos que considera de uma abstração 
geométrica frequentemente estéril, Guedes acaba por se afastar de Artigas. O contato 
entre os dois volta a intensificar-se nos anos que antecedem o falecimento do mestre. 

Em 1951, movido pelo seu interesse em temáticas sociais, Guedes ingressa na Escola 
de Sociologia e Política. Em 1955 funda com Liliana Marsicano Guedes um escritório 

10 GUEDES, 1968: p. 59
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Fig. 15 -  Lúcio Costa e equipa. Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro, 1936-1943. Esquisso.

Fig. 16 -  Joaquim Guedes. Residência Beatriz Kerti, São Paulo, 1971. Brises-soleil e piso exterior 
desenhados, espaçados e dimensionados a partir da série de Fibonacci.
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de arquitetura, dividindo o espaço com a equipa do arquiteto Carlos Millan, com quem 
desenvolvem várias colaborações, incluindo a proposta para o plano piloto de Brasília.

A convite do Professor Fernando Escorel, inicia em 1958 a sua atividade docente como 
assistente na cadeira de Materiais de Construção na FAU-USP. Precisamente uma década 
depois, devido ao falecimento do Professor Escorel, passa a integrar o Departamento 
de Projeto da FAU, trabalhando no Grupo de Disciplinas de Planejamento Urbano e 
Territorial.

Pouco tempo após a conclusão do Ministério de Educação e Saúde11, a formação 
académica de Joaquim Guedes dá-se numa fase em que influência de Le Corbusier 
domina o debate e a produção de arquitetura no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. 

Durante a sua frequência na FAU-USP, Guedes interessa-se pelo pensamento reformista 
de Le Corbusier, pela ideia de uma nova arquitetura para a sociedade moderna. 
Mais tarde, a sua arquitetura evolui para uma prática que serve a especificidade da 
circunstância, sem retórica ou fórmulas preconcebidas, e o seu interesse pela produção 
de Le Corbusier passa a concentrar-se em alguns temas particulares.

A variedade de experiências no projeto de janelas e portas, no seu dimensionamento e 
posicionamento, nos meios utilizados para controlo da luz solar e circulação de ar e nos 
diferentes materiais e desenhos de caixilharias, são características das obras de Joaquim 
Guedes adotadas a partir dos estudos de Le Corbusier sobre o desenho de vãos. Com a 
estrutura assente em pilotis, tal como Le Corbusier a projeta, a libertação das fachadas 
permite que a abertura dos vãos deixe de ser um obstáculo e possa ser objetivamente 
tomada como um tema arquitetónico de estética e funcionalidade, cujo desenho deve 
procurar otimizar o cumprimento das funções que lhe são inerentes: a iluminação, a 
ventilação, o enquadramento da paisagem exterior e a composição das fachadas.

Guedes interessa-se ainda pelas pesquisas do mestre franco-suíço no sentido de encontrar, 
a partir da estatura humana média, relações métricas que permitam o estabelecimento 
de um sistema de dimensões padronizadas universal: o Modulor. Assim, é um dos 
primeiros arquitetos modernos no Brasil a utilizar a séries de Fibonacci como ordem de 
medidas e de composição, aplicando-a no posicionamento de brise-soleils, no desenho 
de caixilharias e pavimentos e no espaçamento entre elementos estruturais. 

É interessante verificar que a proposta para o plano piloto de Brasília apresentada pela 

11 A construção do Ministério de Educação e Saúde, projeto em que Le Corbusier participa 
diretamente, começa em 1936 e termina em 1945. Niemeyer, recém-formado, é um dos vários arquitetos 
integrantes da equipa.
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Fig. 17 -  Joaquim Guedes e equipa. Plano piloto de Brasília, Brasília, 1956. Implantação.

Fig. 18 -  Joaquim Guedes e equipa. Plano piloto de Brasília, Brasília, 1956. Linhas de transporte.
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equipa formada por Joaquim Guedes, Liliana Guedes, Carlos Milan e Domingos de 
Azevedo, cuja documentação correspondente foi encontrada no arquivo na FAU-USP, 
desenvolvida pouco mais de um ano após Guedes concluir o curso de arquitetura na 
FAU, tem nas propostas urbanísticas de Le Corbusier simultaneamente a influência 
mais determinante e o objeto mais pertinente de crítica. 

Em primeiro lugar, o projeto ignora deliberadamente várias especificações do caderno 
de encargos do concurso, motivo pelo qual acaba por ser desclassificado. Propõe uma 
cidade aberta sem um número limitado de habitantes (exigia-se um máximo de 500 mil 
habitantes) e com um plano de infraestruturas de transporte coletivo em detrimento 
do privilégio exclusivo do automóvel. Para a equipa, a mobilidade é um problema 
característico da cidade moderna cuja solução não pode depender exclusivamente do 
transporte individual, que requer muita área para estacionamento e cada vez mais e 
maiores vias. 

A matriz do plano apoia-se indubitavelmente nos postulados de Le Corbusier; Com uma 
ocupação prevista em apenas 10%, o solo é livre e permeável e a construção é pensada 
em altura, garantindo elevada densidade habitacional e boas vistas para o lago. 

Com estações a cada quilómetro, em redor das quais se localizam os serviços e o 
comércio, a linha de metro participa ativamente na distribuição funcional da cidade. 
A própria rede de distribuição de água e esgotos coincide com a linha de transporte 
metropolitano, ramificando-se pontualmente para servir os edifícios.

É ainda prevista a diversificação das funções e das atividades económicas, sustentando-
se que Brasília, como qualquer outra cidade ou capital, não deverá ser exclusivamente 
administrativa, mas sim uma metrópole multifuncional. Guedes propõe também 
edifícios polivalentes, aptos a servir vários programas.

Pode dizer-se que a proposta da equipa de Guedes, apesar de se apoiar de modo evidente 
no urbanismo de Le Corbusier, fá-lo a partir de uma posição crítica, muito diferente da 
quase reverência do plano de Lúcio Costa, prevendo problemas e catalisando questões 
que só viriam a ganhar força na segunda metade do século XX.

A proposta para o plano piloto de Brasília abre caminho a projetos que colocam o 
escritório de Joaquim Guedes em destaque na produção paulista da época. Logo em 
1955 Joaquim Guedes vence o concurso para a Igreja da Vila Madalena, um bairro, 
à época predominantemente residencial, na zona oeste de São Paulo. O projeto tem 
uma planta simples, retangular, de 40 por 20 metros. Recuado, relativamente à frente 
do lote que faceia a rua, o volume conforma assim um adro que funciona não só como 
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Fig. 19 -  Joaquim Guedes. Igreja da Vila Madalena, São Paulo, 1955. Planta.

Fig. 20 -  Joaquim Guedes. Igreja da Vila Madalena, São Paulo, 1955. Corte longitudinal.

Fig. 21 -  Joaquim Guedes. Igreja da Vila Madalena, São Paulo, 1955. Maquete.
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espaço de transição entre a via pública e o espaço interior da igreja mas também como 
um lugar de reunião onde podem ocorrer várias atividades e onde as pessoas se podem 
juntar antes e depois das celebrações religiosas. O volume está totalmente apoiado na 
cota inferior do terreno, sobre pilares, comunicando pontualmente com a cota do adro, 
no lugar em que é feita a entrada.

Como é apanágio do trabalho de Joaquim Guedes, a estrutura do edifício é simples e 
clara: sete pórticos de betão, espaçados cinco metros entre si. Uma viga a meia-altura, 
encastrada na parede e contínua em todo o perímetro interior da nave, interrompida 
apenas na entrada, desenha uma separação vertical em dois estratos de altura igual. O 
estrato superior, ao contrário do inferior cujo encerramento em paredes de betão só é 
interrompido na entrada, é inteiramente ocupado por uma grelha de tijolos de vidro, 
iluminando de cima a nave. 

Originalmente o altar é colocado no centro geométrico da planta, único espaço plano da 
nave, com acesso imediato a partir da entrada. Para que o altar seja facilmente visível 
pelo público, os bancos dispõem-se em seu redor, em dois planos simétricos levemente 
inclinados (cerca de 10%). O teto repete a simetria, com uma grelha de vigas de betão 
ortogonais.

Três anos depois, a residência Cunha Lima, várias vezes premiada e amplamente debatida, 
consolida definitivamente a sua reputação no meio arquitetónico paulistano, vencendo 
o primeiro lugar na categoria de habitação individual da VIII Bienal Internacional de 
São Paulo de 1965. Num arquiteto que tende, por norma, a preferir uma arquitetura em 
relação próxima com o solo, muitas vezes influenciada e moldada pela sua topografia, a 
casa Cunha Lima, juntamente com a residência Liliana Guedes de 1968, são os únicos 
casos em que Guedes projeta a casa num volume elevado sobre quatro pilotis. Em 
ambos os projetos, a opção não é um motivo de arrojo formal ou estrutural mas uma 
estratégia de adaptação às características topográficas do lote: acentuado declive com o 
acesso principal à cota alta.

A estrutura tem uma inspiração orgânica, como a de uma árvore 12: os quatro pilares 
convergem em “mãos-francesas”13 que suportam os balanços dos pisos com formas 
diferentes, permitindo a libertação da fachada noroeste que é quase inteiramente 
envidraçada. As mãos-francesas, em betão aparente, atravessam diagonalmente o 
espaço, criando uma forte interferência física e visual no interior da casa. O objetivo do 

12 GUEDES, 1968: p. 18
13 No Brasil, mão francesa designa um conjunto com um ou mais elementos estruturais inclinados 
que convergem no mesmo ponto de apoio. Facilitam o apoio de lajes ou vigas em balanço.
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Fig. 22 -  Joaquim Guedes. Residência Cunha Lima, São Paulo, 1958. Exterior.

Fig. 23 -  Joaquim Guedes. Residência Cunha Lima, São Paulo, 1958. Mãos-francesas.
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arquiteto é evidenciar a independência da estrutura em relação à organização espacial: 
sem a condicionar diretamente, os elementos estruturais acabam por criar oportunidades 
para a distribuição das diferentes divisões.

No exterior, a estrutura, toda em betão aparente, distingue-se dos vãos envidraçados 
e das paredes de alvenaria pintada de branco, cuja única função é o fechamento. Uma 
junta de dilatação percorre todas as linhas de contato entre elementos estruturais e as 
restantes superfícies, permitindo pequenos movimentos da estrutura sem comprometer 
as paredes ou as janelas. A junta acentua ainda a intenção, influenciada pelo brutalismo 
europeu, de distinção plástica dos elementos com função diferente.

Ainda na faculdade, Guedes toma contato com o livro Storia dell’architettura moderna 
de Bruno Zevi (1950). Através desta obra interessa-se pelo neo-empirismo que, 
encabeçado pelo trabalho do arquiteto finlandês Alvar Aalto (1898-1976), reequaciona 
o pensamento funcionalista europeu, aproximando-o da sensibilidade humana e das 
condições e formas da natureza.

Como se irá desenvolver mais alongadamente no último capítulo da segunda parte, 
embora com um conjunto de condições muito diferente do Brasil, também a Finlândia, 
pela sua posição periférica, se industrializa mais tardiamente que os países da Europa 
central em que nasce a arquitetura funcionalista. Esta circunstância, aliada a uma 
influência romântica de regresso ao vernáculo, contribui para a procura quer de soluções 
técnicas com uma forte componente artesanal quer de materiais de construção que não 
dependam da produção industrial e abundem no território finlandês. 

Aalto interpreta estes fatores na criação de uma arquitetura original, radicalmente 
nórdica, em que as virtudes dos materiais, como a madeira e o tijolo, são valorizadas 
em espaços solidários aos sentidos e à escala do Homem, integrados no terreno e na 
paisagem e simbióticos com as condições naturais de insolação e clima: “edifícios-
lugar”. 

Evidentemente, este tipo de arquitetura que tanto interessa Joaquim Guedes, após a 
superação da fase orgânica de Vilanova Artigas, cuja inspiração, de resto, era puramente 
norte-americana, não encontra espaço para se desenvolver no debate académico 
brasileiro, absolutamente fiel aos discursos liderados por Niemeyer e Artigas, por sua 
vez apoiados nas possibilidades estruturais e estéticas do betão armado. Aalto acaba 
por se tornar uma das referências mais recorrentes do percurso de Joaquim Guedes, não 
sendo possível, devido à natureza experimental da sua obra, delimitar temporalmente 
uma fase claramente “aaltiana”, mas sim denotar momentos em que, impulsionado pelas 
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Fig. 24 -  Joaquim Guedes. Fórum de Itapira, São Paulo, 1959. Exterior.

Fig. 25 -  Joaquim Guedes. Fórum de Itapira, São 
Paulo, 1959. Planta inferior.

Fig. 26 -  Joaquim Guedes. Fórum de Itapira, São 
Paulo, 1959. Planta superior.

Fig. 27 -  Joaquim Guedes. Fórum de Itapira, São Paulo, 1959. Planta superior.
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solicitações particulares de cada projeto, a influência do arquiteto finlandês se faz notar 
com maior ou menor assertividade.

Apesar de ser extremamente crítico relativamente ao Modulor, Artigas serve-se da 
conceção social de Le Corbusier para propor uma arquitetura indissociável de uma 
ideia de sociedade unida e igual, com um propósito comum. Ao prever a coletividade 
enquanto utilizador da arquitetura pode estudar, para diferentes programas, fórmulas 
tipológicas a ser repetidas na construção de um modelo moderno de arquitetura e de 
sociedade, desenvolvimentista e intrinsecamente brasileiro.

Não creio que valha a pena sonhar com residências para o dia em que 
não haja mais inscritas no solo as linhas demarcatórias da propriedade 
particular do solo urbano. Então, a residência individual será a solução? 
E a habitação coletiva, terá as características que imaginamos? Há uma 
dificuldade: Não é difícil imaginar espaços, máquinas e velocidades para 
o ano 2100. Mas é muito difícil imaginar como será o homem, como será 
a família, como serão as relações sociais. Numa paisagem que promete 
mudar tanto, não é preciso admitir que o ser humano venha a sofrer 
transformações profundas? Meu interesse é a batalha próxima que é a 
condição da vitória de amanhã. Nossa realidade é hoje. Outros farão a 
realidade amanhã, com maior obrigação e competência.14

Joaquim Guedes não reconhece na prática profissional do arquiteto abrangência 
ou legitimidade suficiente para acreditar no seu protagonismo enquanto agentes 
fundamentais da construção de uma nova sociedade. Assim, ao contrário do que sugere 
a obra de Artigas, para Guedes o projeto de arquitetura não deve, a priori, pretender-se 
um protótipo. Cada projeto será, por isso a resposta física mais racional a um conjunto 
único de condições e possibilidades: a disponibilidade dos materiais e a preparação da 
mão-de-obra, as características físicas de um terreno (insolação, tipo de solo, topografia, 
etc.) e a sua contextualização urbana, o orçamento e as necessidades específicas dos 
clientes e utilizadores. Numa época em que o direito à liberdade de criação individual 
demasiadas vezes se confunde com a obsessão pela originalidade autoral, Guedes 
defende uma arquitetura despretensiosa e, sobretudo, responsável, solícita em relação 
aos programas sociais, às limitações técnicas e à disponibilidade e adequação dos 
materiais.

A racionalidade da construção, económica no custo e na execução, é um critério 

14 GUEDES, 1968: p. 14
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Fig. 28 -  Joaquim Guedes. Residência Costa Neto, São Paulo, 1959. Exterior.

Fig. 29 -  Joaquim Guedes. Grupo Escolar Ataliba Nogueira, Itapira, São Paulo, 1961. Planta.

Fig. 30 -  Joaquim Guedes. Grupo Escolar Ataliba Nogueira, Itapira, São Paulo, 1961. Exterior.
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fulcral do trabalho do arquiteto. Diferentemente das residências, em que os interesses 
e necessidades dos clientes são prioritários, o sentido de responsabilidade de Joaquim 
Guedes está especialmente presente nos projetos públicos.

O Fórum de Itapira, em 1959, é o primeiro projeto de Joaquim Guedes para um programa 
público. A lógica de organização espacial, muito próxima dos modelos de Artigas, 
pressupõe um espaço público que se estende para o interior do edifício, conformando 
um espaço central descoberto, em torno do qual se organizam dois corpos principais 
distribuídos em meios-pisos. A ligação faz-se através dos corpos secundários que dão 
lugar aos acessos verticais. Este tipo de organização privilegia o percurso sem que se 
perca a compartimentação e a divisão clara das diferentes áreas funcionais. Também 
a comunicação visual entre os diferentes espaços coletivos é potenciada, evitando-se, 
com o espaço aberto central, corredores e áreas de circulação internas mal iluminadas 
e arejadas.

Os elementos estruturais, em betão aparente, são claramente diferenciados dos 
paramentos de função divisória ou de fechamento, todos em tijolo caiado. A laje de 
cobertura do corpo principal faz contrastar uma sensação de peso, sugerida pela sua 
espessura e forma, com os pilares altos e esbeltos que a sustentam. Algumas das paredes 
de tijolo que conformam as salas interiores adotam formas com curvas suaves, um 
recurso pouco frequente na obra do arquiteto que, neste caso, contribui para a fluidez 
dos percursos internos e, sobretudo, para uma distinção plástica clara entre elementos 
estruturais e não-estruturais que atribui aos segundos, por contraste com a aparência 
pesada dos primeiros, grande leveza e aparente independência.

O desenho adotado na laje de cobertura do Fórum de Itapira é novamente explorado nas 
residências Costa Neto (1961), Breyton (1965) ou Beatriz Kerti (1971), funcionando 
como meio de controlo da insolação, de variação do pé direito interior e distinção de 
áreas.

Dois anos depois, também em Itapira, Guedes conclui o Grupo Escolar Ataliba Nogueira. 
O projeto assume uma estratégia conceptual muito próxima do Ginásio de Itanhaém de 
Vilanova Artigas, adaptando-a a condições carentes e explorando as possibilidades dos 
materiais tradicionais, ao invés do betão armado.

Assim, tal como no Ginásio de Artigas, o projeto resolve-se com corpos distintos que 
dão lugar aos diferentes núcleos funcionais e se ligam por um espaço exterior comum 
definido por uma cobertura que se estende sobre os volumes: um núcleo das salas de 
aula e outro com todos os espaços administrativos e de apoio.
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Fig. 31 -  Joaquim Guedes. Grupo Escolar Ataliba Nogueira, Itapira, São Paulo, 1961. Exterior.

Fig. 32 -  Joaquim Guedes. Biblioteca Central da Bahia, Salvador, 1968. Exterior.

Fig. 33 -  Joaquim Guedes. Biblioteca Central da Bahia, Salvador, 1968. Plantas.
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A solução que Guedes desenha para a cobertura permite simultaneamente a ventilação, 
o sombreamento e a proteção das janelas das salas de aula das águas das chuvas, 
encaminhadas, graças à inclinação, para o pátio central. 

Ainda durante a década de 1960, Joaquim Guedes volta a projetar vários edifícios de 
programa educativo como o Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo 
(1963), nunca construído, e a Escola Técnica de Eletrónica da Congregação Salesiana 
(1967) em Campinas. Neste projeto a vontade de experimentar o programa público 
e coletivo superando a fórmula paulista do prisma agregador concretiza-se na forma 
espraiada da planta: as diferentes áreas funcionais, em vez de contidas por um limite 
externo rígido, expandem-se a partir de um grande espaço central encadeando-se 
sucessivamente e formando uma volumetria irregular.

O recurso à linha e à superfície curva, frequente nas formas criadas por Aalto ou por Le 
Corbusier (na sua produção tardia), quase apanágio da arquitetura moderna brasileira, 
conhece grandes reservas da parte de Joaquim Guedes, que a considera quase um 
capricho estético que raramente se traduz em verdadeiras vantagens espaciais e cujos 
efeitos facilmente podem ser conseguidos através da justaposição de vários planos 
poligonais entre si. Neste sentido, o projeto de 1968 para a Biblioteca Central da Bahia, 
classificado em segundo lugar no concurso, demonstra a possibilidade de desenhar uma 
proposta formal orgânica com um conjunto de corpos que se desenvolvem de modo 
livre e fluido a partir de um grande espaço central sem recorrer diretamente ao uso da 
curva. A aparência curva do conjunto é, na verdade, conseguida em planta por uma 
sucessão articulada de troços retos de parede.

A mesma lógica é aplicada ao projeto de estruturas em que a exequibilidade é o critério 
mais importante, sem espaço para as acrobacias estruturais apreciadas pela maioria dos 
arquitetos modernos brasileiros, que considera fruto de desenhos alienados e retóricos, 
resultantes em cálculos de engenharia desnecessariamente complexos15. Assim, a 
estrutura participa ativamente nos projetos de Joaquim Guedes enquanto geradora de 
uma  determinada ordem espacial mas nunca como motivo de ostentação ou de um 
desenho de natureza ornamental e exibicionista.

O concreto no Rio passou a ser material com o qual se faziam formas 
audaciosas, muito ligado ao formalismo de Corbusier. No meu caso, a 
disciplina me ensinou a não correr atrás das formas, das grandes formas, 
mesmo quando a cobertura se assemelha a Ronchamp, como a memória 

15 CAMARGO, 2000: p. 18
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Fig. 34 -  Joaquim Guedes. Escola Técnica de Electrónica, Campinas, São Paulo, 1967. Plantas.

Fig. 35 -  Joaquim Guedes. Escola Técnica de Electrónica, Campinas, São Paulo, 1967. Exterior.
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de alguma coisa.

Me surpreendia ver como o concreto era utilizado por alguns jovens 
arquitetos paulistas, de maneira retórica, com exageros estruturais 
descabídos, às vezes até grosseiros.16

Apesar de pertencer a uma geração de arquitetos, a Escola Paulista, que parte de um sólido 
discurso teórico e ético como justificativa de uma produção projetual ampla e variada, 
Guedes assume uma postura empirista, servindo-se da contínua experimentação prática 
e rigoroso processo de autocrítica como principal fonte de construção de conhecimento 
teórico válida. A prática gera a teoria e não o contrário e a arquitetura é, por isso, uma 
disciplina eminentemente prática que só existe se construída. 

O próprio entendimento do desenho tem, para Guedes, um caráter essencialmente 
operativo, objetivado na necessidade de expressão rigorosa de uma ideia e da comunicação 
fácil com quem constrói. O desenho não deve ser, pelo menos não prioritariamente, o 
veículo da expressão artística individual do arquiteto. Nesta abordagem, Joaquim Guedes 
difere fundamentalmente da conceção da figura do arquiteto enquanto génio artístico 
individual, estimulada pelo desenho e pelo método de Oscar Niemeyer, encarando-a, 
pelo contrário, como um profissional integrado num grupo mais vasto de especialistas 
que participa na construção do espaço urbano contemporâneo.

Esta conceção relativizada da importância da contribuição do arquiteto, que 
imediatamente se anuncia na sua proposta para o plano-piloto de Brasília, é determinante 
nos seus projetos urbanos que aumentam a partir da segunda metade da década de 1960, 
após a criação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo do Banco Nacional de 
Habitação, em 1964.

Assim, o ceticismo relativamente aos postulados urbanísticos modernos que no plano 
para Brasília está ainda num momento incipiente, acaba por amadurecer na forma de 
uma conceção de cidade que a rejeita como unidade estagnada, compreendendo-a como 
organismo em permanente mutação e crescimento. Imposições de caráter restritivo 
são, por norma, inúteis porque as cidades são formações abertas e os fenómenos que 
nela ocorrem incalculáveis, complexos e incessáveis. O papel dos arquitetos será criar 
uma estrutura urbana capaz de, não só suportar, como estimular a imprevisibilidade do 
desenvolvimento da cidade garantindo a manutenção de um ordenamento previsto e a 
qualidade dos espaços e do quotidiano dos seus habitantes.

Neste contexto, entre a alienação e o ativismo, os arquitetos vêm traçando 

16 GUEDES, 1968: p. 60
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Fig. 36 -  Joaquim Guedes. Caraíba, Bahia, 1976. Implantação.

Fig. 37 -  Joaquim Guedes. Caraíba, Bahia, 1976. Vista aérea.

Fig. 38 -  Joaquim Guedes. Caraíba, Bahia, 1976. Vista da rua.



53

o seu caminho. Mesmo aqueles que têm clara compreensão de que o cliente 
urbano é a massa urbana e não as minorias privilegiadas, sabem que a 
participação popular, necessária, atual e legítima, não é suficiente para 
produzir cidades belas, sequer ordenadas.17

Após o plano para as cidades de Carajás e Marabá, ambos de 1973, em que Joaquim 
Guedes estuda pela primeira vez as possibilidades de urbanização de uma área de 
floresta amazónica, o arquiteto planeia a cidade de Caraíba, o seu trabalho urbanístico 
mais divulgado. Projetada no sertão baiano para 15000 habitantes, na sua maioria 
trabalhadores de uma mina de cobre, a cidade de Caraíba, cujo projeto se inicia em 
1976, tem como principais desafios a adversidade das condições climáticas e a solução 
de problemas sociais relacionados com a especulação imobiliária, a segregação e a 
sectorização da cidade segundo hierarquias de classe.

O clima  é semiárido, com pouca vegetação e uma amplitude térmica que pode atingir, 
num dia, os 15ºC. Assim, o conforto térmico e ambiental é a principal preocupação 
do projeto. De modo a evitar a forte incidência do sol poente, as vias são desenhadas 
na direção este/oeste, dando aos lotes frentes a norte e a sul. As ruas transversais às 
principais são mais estreitas e arborizadas para beneficiarem de melhor sombreamento. 
Nas casas, os vãos são poucos e de dimensões reduzidas. 

A escolha dos materiais e técnicas na construção das casas é determinada pela limitação 
do orçamento e dos recursos disponíveis. As casas são construídas em tijolo de solo-
cimento18, acessível no preço e com grande inércia térmica; as coberturas são telhados 
tradicionais de telha cerâmica. A necessidade de cumprimento do prazo acentua a 
necessidade da inclusão de elementos de construção pré-fabricados, facilitando ainda o 
trabalho de uma mão-de-obra muito irregular em quantidade e formação.

Na década de 1970, em que se inicia o projeto de Caraíba, a tipologia de habitação mais 
comum para as classes menos privilegiadas nesta região aproxima-se ainda do esquema 
básico da casa colonial, com uma sala na frente, a cozinha nos fundos e os quartos 
interiores, sem janelas, encostados às paredes laterais19.  

17 GUEDES, 1981: p. 10
18 O tijolo de solo-cimento, muito utilizado na construção popular no Brasil, é composto por uma 
mistura de água, cimento e terra. Não é cozido, apenas seco ao sol.
19 Nas cidades da Caatinga [região do nordeste brasileiro] a tipologia predominante utiliza plantas 
quadradas e retangulares, posicionando a sala na frente, a cozinha nos fundos, e os quartos nas partes 
laterais, sendo que os dormitórios são muitas vezes desprovidos de janelas. (BIERRENBACH, Ana 
Carolina de Souza, “A Caraíba de Joaquim Guedes: A trajetória de uma cidade no sertão”. Arquitextos, 
ano 08, n. 087.02 (Agosto de 2007). Disponível em http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/08.087/217)
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Fig. 39 -  Joaquim Guedes. Caraíba, Bahia, 1976. Loteamento.

Fig. 40 -  Joaquim Guedes. Caraíba, Bahia, 1976. Tipologias de habitação.
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Joaquim Guedes referencia-se neste tipo de casa popular, conhecida e familiar aos seus 
futuros habitantes, para o desenho das habitações de menor área, destinadas às famílias 
de menor renda. Para que os quartos possam desfrutar de iluminação e ventilação natural, 
Guedes quebra o esquema tradicional com os quartos no “miolo” do lote, abrindo-lhes 
janelas para a frente da casa ou para um pátio tardoz ou interior. Esta solução permite a 
manutenção de uma espacialidade familiar aos habitantes, com a sala virada para a rua e 
a cozinha para o pátio das traseiras, ao mesmo tempo que resolve o seu principal defeito.

Os pátios abertos no interior e nas traseiras dos lotes, para além sua função evidente de 
iluminação e arejamento, pressupõem a possibilidade de alterações posteriores, feitas 
e decididas pelos próprios moradores, de acordo com a prática regional comum de 
autoconstrução.

Por essa razão, procurou-se resguardar a participação e liberdade de 
cada um na definição dos seus espaços internos e externos. Assim, as 
casas iguais, produzidas em série, admitem e sugerem prolongamentos e 
sobreposições artesanais. Supõe-se que o usuário amplie, pinte e complete 
a sua casa, feche-a com portões, decore-a com toda liberdade – como 
habitualmente se faz na região.20

Assim, um dos pontos de partida fundamentais para as decisões de projeto em Caraíba 
é a observação e compreensão profunda das características identitárias das pequenas 
cidades da região, bem como dos hábitos e práticas dos seus habitantes. A referência na 
arquitetura local está tão presente nas tipologias das casas e no desenho das suas fachadas 
como no plano dos espaços públicos: a praça é valorizada como um espaço agregador 
de atividades e pessoas e o desenho das ruas tenta replicar a natural irregularidade das 
cidades vizinhas com avanços e recuos da massa construída em relação ao perímetro da 
rua, criadores de pequenos espaços de exceção na malha urbana e de uma inesperada 
dinâmica orgânica num espaço urbano projetado sobre uma grelha cartesiana.

Em alguns quarteirões, o parcelamento é estrategicamente suspenso para a abertura 
de largos e praças em que são colocados equipamentos essenciais ao quotidiano dos 
habitantes como escolas ou pequenos comércios. Estes espaços livres pontuais têm uma 
natureza distinta das grandes praças e quarteirões desocupados no centro da cidade: 
a sua escala adequa-se a uma vivência “de bairro”, entre vizinhos, referenciada nos 
tradicionais largos construídos pelos portugueses para a implantação de edifícios de 

20 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza, “A Caraíba de Joaquim Guedes: A trajetória de uma 
cidade no sertão”. Arquitextos, ano 08, nº 087.02 (Agosto de 2007). Disponível em http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/arquitextos/08.087/217
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Fig. 41 -  Joaquim Guedes. Conjunto habitacional Padre Manoel da Nóbrega, Campinas SP, 1974.

Fig. 42 -  Joaquim Guedes. Conjunto habitacional Padre Manoel da Nóbrega, Campinas SP, 1974.
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importância coletiva ou especial simbolismo.

Para prevenir a especulação imobiliária e a consequente possibilidade de segregação 
social, Guedes define um critério de ocupação parcial dos quarteirões, deixando em 
todos lotes livres para ocupação posterior. A estratégia permite que a cidade tenha um 
crescimento natural mas controlado, evitando-se o comum acrescento sucessivo de 
bairros destinados a classes específicas que em tantas cidades brasileiras resulta num 
aglomerado amorfo de fragmentos, geralmente determinados por diferenças de classe 
social. No total são deixados livres 200 lotes, cada um com uma área de 360 metros 
quadrados, o que permite várias possibilidades tipológicas de ocupação.

São projetadas sete possíveis configurações de lotes, cujas áreas podem ir de 180 a 1008 
metros quadrados, adequados às diferentes tipologias que recebem. Com profundidade 
variável, as larguras vão de seis a 24 metros. A sua área é sempre quatro vezes maior que 
a das casas, proporcionando pátios e a possibilidade de ampliação.

As dez diferentes tipologias de casa, correspondentes a diferentes níveis salariais, 
são distribuídas heterogeneamente na cidade, numa tentativa de se evitar segregações 
de natureza social ou funcional. Pelo mesmo motivo, as casas e os lotes menores, 
destinados às famílias de menores recursos, são colocados nos sectores mais centrais da 
cidade, favorecendo a proximidade e a facilidade de acesso aos serviços e equipamentos 
públicos.

Entre os projetos urbanísticos em que Joaquim Guedes participa destacam-se ainda 
a cidade de Barcarena (1980), com uma estrutura próxima da de Caraíba, e a sua 
participação, em 1968, na equipa do Plano Urbanístico Básico de São Paulo. Juntamente 
com o arquiteto Domingos de Azevedo, Guedes traça alternativas para o uso do solo e 
para a rede de transporte público, baseadas em estudos anteriores para a implantação de 
um sistema metropolitano. A proposta final concentra-se sobretudo nas alternativas para 
as modalidades de transporte de massa e individual: um sistema radial e concêntrico 
para a linha metropolitana e uma malha ortogonal de vias expressas para automóveis, 
distanciadas cinco quilómetros entre si, sobreposta à rede viária existente. O desenho da 
estrutura viária para automóveis prevê a evolução futura e o crescimento do emprego 
em várias zonas da cidade, interligando-as e facilitando o seu acesso ao centro21. 

É também na década de 1970 que Joaquim Guedes intensifica a sua participação 
académica tornando-se, entre 1970 e 1973, professor associado e diretor pedagógico 
da Escola de Arquitetura de Estrasburgo e concluindo a sua tese de doutoramento 

21 CAMARGO, 2000: p. 49-50
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Fig. 43 -  Joaquim Guedes. Progetto Bicocca, Milão, 1985. 
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Considerações sobre o desenvolvimento urbano: A propósito do Plano de Ação 
Integrada de Porto Velho, na FAU-USP. 

Em 1974 constrói o conjunto habitacional Padre Manuel da Nóbrega em Campinas, o seu 
projeto de habitação social mais reconhecido e publicado. Destinado a famílias de baixo 
rendimento residentes em áreas de favela, o projeto original previa 42 blocos de quatro 
pisos, capazes de receber 672 famílias. A distribuição faz-se através de galerias que, em 
alguns pontos, ligam os blocos entre si, procurando estimular a vida comunitária. Do 
mesmo modo, o espaço livre entre os blocos é quase inteiramente relvado e destinado 
ao recreio e são projetados conjuntos coletivos de tanques para a lavagem da roupa. O 
revestimento a reboco tenta oferecer aos habitantes uma linguagem plástica familiar.

Em 1981 projeta as novas instalações para a fábrica da Indústria Marsicano, da qual 
é diretor desde 1967 até 1985. Também em 1981 defende, na FAU-USP, a sua tese de 
livre-docência Um projeto e seus caminhos sobre o plano para Caraíba. Quatro anos 
depois participa na Bienal de Buenos Aires onde expõe uma retrospetiva dos seus 
projetos construídos e da sua produção teórica. 

Em 1986, com a colaboração da arquiteta Lina Bo Bardi, apresenta a sua única proposta 
urbanística internacional com o plano de transformação do distrito de Bicocca, na zona 
norte de Milão, demonstrando a sua capacidade de intervenção na cidade consolidada.  
A implantação do plano, cuja principal direção é adotada a partir de uma estrada 
subsidiária de uma importante via rodoviária a sul, materializa a importância vital que 
Joaquim Guedes coloca nos temas do transporte e da acessibilidade para o projeto do 
espaço urbano. Para os quarteirões apenas é definida a planta quadrada, libertando-se o 
desenho arquitetónico do edificado e as respetivas altimetrias e usos. A proposta permite 
densificar uma área periférica e subaproveitada, reforçando a sua ligação ao sistema 
viário milanês e permitindo o seu desenvolvimento e transformação natural.

Em 1988 Guedes passa a dedicar-se interiramente ao ensino na FAU-USP, transferindo 
para o seu irmão Paulo Guedes a direção do escritório, com o qual passa a colaborar 
apenas em projetos de especial interesse. No mesmo ano é selecionado em concurso 
para o cargo de professor titular da disciplina de Projetos da FAU-USP e em 1999 acaba 
por assumir a chefia do Departamento de Projeto.

Em 2008 foi eleito presidente do departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos 
do Brasil. Em julho do mesmo ano perde a vida num acidente de viação em São Paulo.





PARTE II
Três temas





1. Experiências com organização
O lote e a casa José Anthero Guedes
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Fig. 44 -  João Nunes Tinoco. Planta da cidade de Lisboa, 1650. Antes do terramoto de 1755, Lisboa tem 
uma matriz de origem moura com uma massa construída densa e irregular, ruas estreitas e serpenteantes e 
espaços livres escassos e apertados.
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1.1. Evolução das tipologias domésticas desde a tradição colonial ao século XX.

1.1.1. A dicotomia rural e urbana da arquitetura brasileira até ao século XX.

Diferentemente dos traçados urbanos geometrizados implementados pelos colonos es-
panhóis na América Latina, a ocupação portuguesa no Brasil tende a replicar o natural 
organicismo das cidades medievais portuguesas, marcadas por séculos de ocupação ro-
mana e, posteriormente, muçulmana, da Península Ibérica.

Se o elemento estruturador da geometria ordenada das cidades romanas é a rua, a 
cidade muçulmana parte da unidade particular, a casa22. Assim, em vez de traduzir 
espacialmente um plano prévio bidimensional, a cidade muçulmana constrói-se num 
processo cumulativo e paulatino que se adapta naturalmente ao relevo. O resultado 
é uma malha irregular, com ruas apertadas, sinuosas e mal iluminadas, becos, pátios 
de diferentes escalas e graus de privacidade, praças e largos de dimensões e formas 
variadas.

As ruas, se tinham de atender a cada caso individual, haviam de resultar 
sinuosas, com alargamentos e estreitamentos: escalonados, triangulares, 
trapezoidais ou com as mais tortuosas formas, mas que nem por isso 
deixavam de revelar para cada particularidade uma intenção, e de traduzir, 
no conjunto, todo um sistema de vida, passível de ser compreendido 
através do seu “puzzle” labiríntico, a que concorriam, como notas das 
mais características os numerosos becos sem saída, frequentemente em L, 
às vezes terminando numa minúscula pracinha, escondida da via de que 
se esgalhava o beco.23 

Evoluindo a partir das grandes massas construídas do casario mouro, compactas 
e homogéneas, a cidade medieval portuguesa, ao controlar a abertura de numerosos 
becos e ruelas secundárias, consegue ordenar o desenho do edificado, permitindo a 
identificação de quarteirões distintos, de forma mais ou menos regular. 

A rua, apesar da precariedade das condições de iluminação e salubridade, ganha a 
importância de um elemento estruturador e autónomo, procurando-se a regularização 
do seu traçado e o alinhamento das casas com o seu perímetro. 

A procura renascentista de um desenho da cidade ideal, geometrizado pela definição de 
ruas largas, longas e retas, praças amplas e regulares e edifícios de traçado homogéneo, 

22 SANTOS, 1968: p. 11
23 SANTOS, 1968: p. 11-12
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Fig. 45 -  Claes Jansz Visscher e Hessel Gerritsz. S. Salvador Baya de Todos os Sanctos, 1624. Privilégio da 
função defensiva e preferência por lugares costeiros abrigados, com uma faixa de ocupação junto à linha 
de água e outra na zona alta.  

Fig. 46 -  Esquemas de evolução das cidades do Rio de Janeiro (acima) e Mariana (abaixo). Via de grande 
importância ao longo da linha de água e desenvolvimento da cidade de modo mais ou menos regular a 
partir dela.
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tem expressão mais significativa em Espanha que em Portugal. Nas cidades coloniais, 
o rigor das malhas espanholas contrasta com a deliberada negligência portuguesa, 
consequente não só da própria tradição lusa de construção de cidades mas também 
de um desinteresse inicial pelo Brasil, numa altura em que o comércio de especiarias 
concentra na Índia a atenção da coroa portuguesa.

[...] a cidade que os portugueses construíram na América não é produto 
mental, não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta 
confunde-se com a linha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, 
sempre esse abandono característico, que se exprime bem na palavra 
“desleixo” – a palavra que o escritor Aubrey Bele considerou tão 
tipicamente portuguesa como “saudade” e que, na sua opinião, não 
exprime tanto falta de energia, como a convicção de que “não vale a 
pena”…24

Enquanto resultado de uma origem simultaneamente erudita e vernácula, a cidade 
colonial portuguesa parte da intenção de um plano de malha ortogonal e métrica 
regular para uma implantação sensível às condições orográficas específicas de cada 
lugar, que toma partido das suas particularidades tanto na geometria do plano como 
na sua organização funcional e localização dos edifícios de maior importância e valor 
referencial. O resultado são cidades em que é percetível um gesto ordenador subjacente 
mas onde o relevo e as linhas de água são valorizados, influenciando ativamente o 
desenho final.

Dando preferência a lugares que privilegiem a circulação marítima, como baías 
abrigadas ou as margens de rios navegáveis que liguem a costa a localidades interiores, 
as implantações portuguesas respondem também a um critério de estratégia defensiva, 
procurando posições de difícil acesso ou grande visibilidade sobre o território.

Temos sugerido que as notórias diferenças morfológicas entre as fundações 
do primeiro século, do lado do Pacífico e do lado do Atlântico, se devem 
explicar em primeira mão, pela estratégia de ocupação duradoura “à 
romana” das primeiras e, nas segundas, de instalação, inicialmente 
menos permanente, dos embarcadouros necessários e suficientes para as 
exportações de produtos oriundos das penetrações fluviais.25

A praça ganha importância estrutural no urbanismo português apenas no século XVI. 

24 HOLANDA, 1936 apud SANTOS, 1968: p. 5-6
25 PORTAS, Nuno - Algumas (hipó)teses sobre o urbanismo português nos Brasis. In TEIXEIRA, 
2004: p. 17
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Fig. 47 -  Variantes tipológicas da casa colonial com um único piso. 
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Anteriormente, numa cidade de matriz claramente mourisca e tardo-medieval, as praças 
têm uma formação quase acidental, consequente da formalização de espaços residuais 
resultantes de entroncamentos ou cruzamentos entre ruas, do encontro de malhas 
urbanas formadas em momentos cronologicamente distintos ou de terreiros que faceiam 
edifícios de exceção (igrejas, mercados, tribunais, câmaras municipais, etc). Assim, 
as praças medievais portuguesas não só variam em escala e função, como assumem 
plantas de formas diversas, adaptadas à evolução natural do tecido urbano e à relação 
estabelecida com a topografia.26 

Na época em que se inicia a colonização do Brasil27 está já vulgarizada a prática do 
loteamento. A tipologia das habitações decorre consequentemente das condições 
impostas pelos lotes, geralmente uniformes nas dimensões e com grande profundidade.

Em São Paulo não se observavam regras de urbanismo. Os termos de 
vereança do século XVIII se referem sempre aos pequenos problemas de 
trânsito: alinhamentos tortuosos, vias públicas estreitas, não calçadas 
e lamacentas ou poeirentas, destituídas de passeios. A topografia 
determinava as ruas e elas se tornavam irregulares.28

A casa colonial desenvolve-se longitudinalmente ao longo do lote e raramente apresenta 
mais que um piso. A frente comunicante com a rua é sempre destinada à única área social: 
uma sala de visitas ou a loja. Um corredor lateral, alinhado com a porta, atravessa a casa 
longitudinalmente desde a entrada até ao quintal das traseiras. Após a sala, é situada uma 
bateria de alcovas, sem iluminação ou ventilação natural, cujo número varia consoante 
as posses e necessidades do proprietário da casa. Esta solução, com origem nas casas 
berberes, cuja ausência de vãos se adequa na perfeição ao clima ventoso, quente e seco 
da periferia do Saara, resulta insalubre no tempo quente e húmido brasileiro29. Virada 
para o pátio dos fundos fica uma sala destinada à permanência quotidiana e aos trabalhos 
caseiros e femininos, comumente chamada de varanda. A cozinha pode incluir-se neste 
espaço ou, mais frequentemente, num corpo menor, anexo e perpendicular ao volume da 
casa, onde geralmente se acomodam também os escravos. A separação física da cozinha 

26 SANTOS, 1968: p. 20-25
27 O interesse pelo território brasileiro não surge até trinta anos após a sua descoberta. Apenas em 
1531 se inicia a ocupação do Brasil por colonos portugueses.
28 PORTO, 1992: p. 24
29 Os berberes são um povo muçulmano oriundo do Norte de África que, em 711, integrados no 
império da dinastia omíada, invade a Península Ibérica, onde ficam conhecidos como mouros. A ocupação 
muçulmana da Península Ibérica estende-se por quase oito séculos e deixa uma herança cultural profunda. 
A construção popular portuguesa, transportada posteriormente para o Brasil, está intrinsecamente enraizada 
nos costumes e conhecimentos mouros. 
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Fig. 48 -  Planta-tipo do chamado sobrado colonial (casa com mais pisos para além do térreo): 1. loja; 2. 
corredor de entrada para residência, independente da loja; 3. salão; 4. alcovas; 5. sala de viver ou varanda; 
6. cozinha e serviços.

3

5

4 4

4

6



71

não terá exclusivamente que ver com um código de preceitos da sociedade colonial 
mas será também uma consequência da absorção da cultura indígena que tinha como 
costume tanto cozinhar como comer no espaço exterior30.

É comum a presença de uma ou mais alcovas destinadas à acomodação de hóspedes. 
Nestes casos existe uma diferenciação clara dos acessos, concordante com o rígido 
código moral da sociedade colonial, em que a entrada para as alcovas dos hóspedes se 
faz a partir da sala da frente, enquanto a família acede às suas alcovas através da sala 
tardoz ou varanda. Alternativamente, a entrada para as alcovas pode ser feita por vãos 
laterais comunicantes com o corredor.

No período colonial a principal referência métrica é a braça, correspondente a 2,20 metros. 
Assim, a largura dos lotes urbanos e, consequentemente, das casas neles construídas, 
é quase sempre um múltiplo deste valor. No limite, o lote pode apresentar uma largura 
mínima de uma braça, e, nestes casos, dispensa-se o corredor longitudinal, fazendo-
se a circulação diretamente entre os sucessivos compartimentos. Pelo contrário, em 
lotes muito largos, o esquema sofre uma duplicação simétrica com origem no corredor, 
podendo aparecer, pontualmente, mais uma divisão no espaço frontal, ocupada por um 
androceu (sala de homens) - que mais tarde evolui para o vulgo escritório - e, mais 
raramente, para o quarto do casal. Procura-se, sempre que possível, a simetria da fachada 
enquanto recurso de aparente monumentalidade, sobretudo em lotes excecionalmente 
largos em que é possível fazer-lhe corresponder a simetria da distribuição interna. 

Sobre o uso da casa das famílias paulistas no início do século XIX escreve Jorge Marão 
Carnielo Miguel:

O tratamento cerimonioso e cheio de respeito era o único admitido e 
corrente não só entre amigos, como também no âmbito familiar. As famílias 
não saíam à rua a não ser acompanhadas dos respetivos chefes e só 
apareciam às visitas quando estas se compunham de senhoras, portanto, 
os homens só eram recebidos pelo dono da casa31

Os pisos alteados, na época identificados como sobrados, são pouco frequentes e 

30 Sabe-se que no período inicial da colonização os portugueses estabeleceram relações amigáveis 
com várias tribos indígenas adotando muitas das suas práticas e conhecimentos. Contudo, o costume de 
cozinhar no exterior é também comum à cultura muçulmana, em que a comida é normalmente confecionada 
no pátio interno da casa, onde existe melhor ventilação. Mais tarde, também os alemães que chegam ao 
Brasil a partir da primeira metade do século XIX, começam por construir as próprias casas separando em 
diferentes construções o conjunto formado pela sala e pelos quartos e a cozinha. Neste caso, o motivo 
prende-se com a facilidade de combustão dos materiais utilizados na construção.
31 MIGUEL, 2003: p. 111
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Fig. 49 -  Recife, ca. 1800. Até ao final do século XVIII, a maior parte das casas coloniais apresenta apenas 
um piso.
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Fig. 50 -  Plantas-tipo de um sobrado com três pisos: 1. vestíbulo; 2. corredor; 3. dormitório de homens 
escravos; 4. escada; 5. alcova; 6. hóspedes; 7. alfurja; 8. cocheira; 9. sala da frente; 10. balcão; 11. sala 
de viver ou varanda; 12. corredor de serviço; 13. dormitório de escravas; 14. cozinha; 15. sala de comer; 
16.copa

10
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encontram-se exclusivamente em casas de famílias mais abastadas. Nestes casos o piso 
térreo é inteiramente destinado à loja, à acomodação dos escravos32 e animais e, por 
vezes, aos hóspedes. As dependências destinadas à vivência quotidiana dos proprietários 
são colocadas no primeiro piso, numa reprodução da planta única das casas térreas. O 
acesso vertical é feito através de uma escada de dois lances, perpendicular ao corredor, 
situada antes ou entre alcovas.

O primitivismo das técnicas construtivas é um entrave básico à construção de casas de 
dois pisos. A maior parte tem paredes de pau-a-pique33, adobe34 ou taipa de pilão35 e, 
em casas de importância excecional, aplica-se pedra e barro ou, menos frequentemente, 
tijolo ou pedra e cal. Os telhados, de duas águas, expulsam a água diretamente para a 
rua ou para o pátio das traseiras. A rudeza tecnológica e o desinteresse generalizado pela 
evolução e aperfeiçoamento da construção explicam-se também pela dependência do 
trabalho escravo. O escravo era a solução para todas as necessidades que a arquitetura 
não resolvia: o funcionamento da cozinha, o abastecimento de água, a eliminação de 
lixo e falta de esgoto.

Mais tarde, já no início do século XIX, graças sobretudo à abertura dos portos, que 
integrou o Brasil no comércio internacional36 e à criação da Academia Imperial de 
Belas Artes do Rio de Janeiro, a arquitetura passa por progressos tecnológicos que 
proporcionam o aparecimento de novas formas e tipologias. Surge nesta altura o telhado 
de quatro águas, o calcetamento das ruas, a aplicação de vidros em portas e janelas 
em lugar das tradicionais gelosias37 e, ocasionalmente, a instalação de caleiras para 
a recolha das águas pluviais sob o término dos telhados. Aparece pela primeira vez 

32 Nos sobrados é frequente a separação dos escravos por género. Inicialmente, ou quando a casa 
apresenta um ou dois pisos, a solução mais corrente é a colocação das escravas no anexo tardoz da casa 
em que funciona a cozinha e dos escravos num compartimento estreito no seguimento da sala de receção. 
Posteriormente, com o aumento dos sobrados de dois e três pisos, passa a ser comum deslocar para o último 
piso, de águas furtadas, todos os espaços relacionados com a realização e preparação de refeições - sala de 
comer, cozinha e copa - bem como a acomodação das escravas.
33 Essa técnica consiste em tomar troncos ou galho de madeira razoavelmente retos, que numa das 
extremidades são fincados no chão e na extremidade superior são fixados a um suporte para a estrutura do 
telhado. (WEIMER, 2005: p. 235)
34 Adobe designa tijolo cru, feito de argila compactada e, quase sempre, secado ao vento e/ou sol. 
(WEIMER, 2005: p. 265)
35 Ver página 217
36 O Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas, em 1808, autoriza a abertura dos portos 
brasileiros ao comércio marítimo direto com os países que mantinham relações amigáveis com a coroa 
portuguesa. O decreto beneficia sobretudo o comércio britânico.
37 Designa-se por gelosias os quadros fixos ou basculantes aplicados nas janelas e preenchidos por 
uma malha de treliças finas de madeira (urupemas) que permitem ver sem ser visto.
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Fig. 51 -  Planta-tipo de casa com corredor 
externo: 1. sala de visitas; 2. sala de 
jantar e estar; 3. dormitórios; 4. pátio para 
iluminação e arejamento dos espaços 
internos; 5. cozinha; 6. banho; 7. dormitório 
de criada.
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Fig. 52 -  Alçado de casas para aluguer na rua Tabatinguera, 
São Paulo.

Fig. 53 -  Plantas de casas para aluguer na rua Tabatinguera, 
São Paulo.
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a casa de porão alto38 como tipologia recorrente. Ao elevar o piso térreo da casa, esta 
solução permite um distanciamento confortável em relação à rua que garante maior 
privacidade. O afastamento do piso do solo resolve ainda problemas de infiltração de 
água e apodrecimento rápido dos materiais de construção. A diferença entre o nível da 
rua e o nível interior é colmatada com uma pequena escada que antecede a porta de 
entrada. 

É já na segunda metade do século XIX que se generaliza uma nova tipologia, com 
entrada lateral descoberta, por norma associada a um jardim estreito e longitudinal que 
conduz ao pátio tardoz. Esta é a primeira transformação significativa no esquema comum 
da casa urbana brasileira no sentido de a tornar independente formal e estruturalmente 
dos limites do lote. 

Esta evolução é indutora de mudanças significativas na organização e qualidade dos 
espaços interiores. A sala de estar é movida para a frente da casa, sucedendo à sala de 
receção. O espaço de entrada toma a forma de um pequeno terraço elevado, um a dois 
metros sobre a rua, e acessível através de um lance de escadas que sucede o portão. 
Este espaço apresenta duas portas: uma lateral, de carácter social, comunicante com 
a sala de receção, e uma de frente para o portão que dá acesso direto à sala de estar, 
utilizada exclusivamente pelos moradores da casa e parentes ou amigos próximos. Mais 
raramente, existe uma única porta prolongando-se o terraço pelo jardim lateral. 

Graças ao afastamento dos limites laterais do lote, os quartos passam a receber 
iluminação e ventilação natural. O sucesso do esquema motiva, mais tarde, a abertura 
de espaços externos em ambos os lados. Esta solução posterior é por norma baseada 
na distinção hierárquica e funcional entre os dois espaços laterais da casa: o espaço 
principal, no alinhamento do portão de entrada, é mais largo e frequentemente tratado 
como um jardim de canteiros geometrizados, enquanto o corredor menor tem uma 
função exclusivamente de serviços, de entrada e saída de mercearias, lenha, lixos, etc. 
Este corredor é utilizado apenas pelos criados da casa e, por isso, a sua entrada aparece 
muitas vezes dissimulada na própria fachada, aparentando ser um prolongamento da 
sala de receção.

Em São Paulo, esta tipologia populariza-se sobretudo em casas de aluguer nos bairros 
da Liberdade, Campos Elísios ou Vila Buarque.

38 Uma casa de porão alto é uma casa em que o piso térreo está alteado em relação ao nível do solo 
para melhoria da sua impermeabilização. O espaço resultante pode ou não ser aproveitado para construção 
de uma cave.
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Fig. 54 -  Solar do Unhão, S. Salvador da Bahia. Construído entre os séculos XVII e XVIII, o Solar do 
Unhão, que fica posteriormente conhecido pela intervenção de Lina Bo Bardi, concluída em 1963, 
compreende, para além da residência senhorial, senzalas, armazéns, embarcadouros, capela e um serviço 
de abastecimento de água independente.

Fig. 55 -  Casa do Padre Inácio, Cotia SP, século XVII. Vista exterior.
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É também no século XIX que o Brasil assiste ao processo de abolição da escravatura39 
e se desenvolve a economia do café, impulsionadora de progresso tecnológico com 
implicações determinantes na arquitetura e urbanismo das cidades brasileiras, 
especialmente São Paulo. Se, por um lado, a extinção da escravatura implica a 
implementação de novas soluções para a realização de tarefas que anteriormente 
estavam asseguradas pela mão-de-obra escrava e uma reformulação do espaço urbano e 
doméstico, os lucros da exportação do café, aliados à liberdade comercial garantida pela 
abertura de portos, permitem empreendimentos como a canalização de água e esgotos, 
a iluminação pública e os primeiros transportes coletivos. Como se verá no terceiro 
capítulo, é ainda devido à produção e comercialização do café que o tijolo se populariza 
na região de São Paulo.

A cozinha, geralmente colocada num volume secundário adjacente, passa a integrar o 
corpo principal da casa. A abolição da escravatura motiva uma nova relação da família 
e da casa com os seus criados, agora acomodados numa construção independente no 
fundo do lote, que geralmente compreende também a lavandaria e/ou o coradouro40 

Nos séculos XVII e XVIII é frequente as famílias mais abastadas, geralmente 
proprietárias de fazendas, engenhos de açúcar ou plantações de café, possuírem uma 
segunda casa, no campo, onde muitas vezes residem permanentemente, deslocando-se 
à cidade apenas nas épocas sem colheitas (a prática agrícola brasileira baseava-se na 
monocultura sazonal), em datas festivas ou para a realização de negócios.

Numa época em que a cidade é vista quase como um “mal necessário”, associada à ideia 
de insalubridade e convívio indesejável com classes sociais inferiores, a posse de uma 
chácara ou fazenda no campo é encarada como símbolo de distinção social, permitindo 
ainda resolver a dificuldade de abastecimento permanente de produtos hortícolas e 
criação de animais na cidade. 

As grandes casas rurais do tempo colonial atingem com frequência enormes dimensões 
que lhes dá uma importância aglutinadora de pessoas e funções. Em seu redor geram-se 
verdadeiras aldeias com um funcionamento praticamente auto-suficiente. Tal como as 
casas urbanas, as grandes casas coloniais de campo mantêm uma criteriosa separação 
entre o domínio público e o privado.

39 Opta-se pelo emprego do termo “processo” porque, até à sua definitiva efetivação em 1888, 
através da Lei Áurea, a extinção do sistema esclavagista brasileiro dá-se de um modo gradual ao longo de 
um período de 50 anos, com a intensificação do debate abolicionista e a promulgação de leis que reduzem 
sucessivamente os direitos dos proprietários sobre os seus escravos.
40 O coradouro é um espaço exterior onde a roupa é estendida ao sol para corar, facilitando a 
remoção de nódoas.
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Fig. 56 -  Casa do Padre Inácio, Cotia SP, século XVII. Planta térrea: 1. quarto; 2. sala; 3. quarto de hóspedes; 
4. capela; 5. alpendre; 6. cozinha.

Fig. 57 -  Casa do Padre Inácio, Cotia SP, século XVII. Planta do sótão.
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Na zona sul do Brasil (em que mais tarde nasce São Paulo de Piratininga, futura cidade 
de São Paulo) prolifera um tipo habitacional específico, marcado pela sua função de 
defesa e segurança: a casa bandeirante. Caracteriza-se pela cobertura única com um 
telhado de quatro águas e pela planta regular em que todas as divisões se organizam em 
redor da sala, o grande espaço central. A entrada, bem como o acesso aos espaços de 
frequência não-exclusiva da família, faz-se, por norma, por uma alpendre. Existe, com 
frequência, sobre os quartos, um sótão que ladeia a sala central, onde o pé direito é total. 
Esta tipologia exercerá, mais tarde, uma influência marcante na casa paulista moderna.

É discutível a influência, na casa bandeirante, de um tipo de casa árabe largamente 
difundida na Andaluzia, mas menos frequente no território português41. Este tipo de 
casa organiza-se a partir de um pátio central que ilumina e ventila todos os espaços 
dispostos em seu redor. Não existe nenhuma abertura para o exterior para além da porta 
de entrada e, ocasionalmente, uma minúscula janela no piso superior para controlo 
visual sobre quem entra. Sobre as salas que ladeiam o pátio central no piso térreo 
existe normalmente a al qubba ou al mejzen, um piso secundário com menos de um 
metro e meio de pé-direito destinado ao armazenamento de alimentos e recolhimento 
das mulheres aquando de qualquer visita masculina, sem uma ligação de parentesco 
próximo. Quase inteiramente fechado, este espaço tem raras aberturas para o pátio 
central que são disfarçadas e dissimuladas, permitindo às mulheres verem sem serem 
vistas. É interessante notar que a palavra al qubba resulta mais tarde em “alcova”, 
designação dos pequenos compartimentos mais íntimos, sem luz ou ventilação42. 

Na casa bandeirante a sala substitui o que na casa árabe descrita anteriormente seria o 
pátio central. Assim, apesar de manter um esquema em planta bastante semelhante, a 
condição essencial do espaço central descoberto é perdida. A sala não deixa de manter 
normalmente um forte carácter exteriorizado, abrindo-se diretamente para o alpendre 
de entrada43.  

Apesar de raramente se verificar a existência de um segundo piso na casa bandeirante, 

41 WEIMER, 2005: p. 93
42 Gunter Weimer denota semelhanças evidentes da casa bandeirante e a arquitetura portuguesa de 
herança mourisca não só no esquema de organização espacial como na própria forma da cobertura: A forma 
de organização da planta baixa e o modo de cobrir a construção denotam a influência direta da “casa 
saloia” da Estremadura portuguesa que, por sua vez, corresponde a uma adaptação da arquitetura berbere 
em solo peninsular. (WEIMER, 2005: p. 301)
43 Certa vez já indagámos mesmo se seria realmente uma “sala” a grande dependência central 
da morada roceira bandeirante. Não poderia ter sido ela um arremedo da oca promíscua onde todos 
dormiam? E o que chamamos de quartos não poderiam constituir locais de trabalho? (LEMOS, 1989: p. 
24)
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Fig. 58 -  Casa do Padre Inácio, Cotia SP, século XVII. Corte.

Fig. 59 -  Planta-tipo das casas árabes.



81

é frequente encontrar-se um piso secundário de pé direito reduzido sobre os espaços 
que circundam a sala central. Se, por um lado, é possível equacionar a possibilidade 
discutível deste espaço ser um descendente distante da al qubba da casa árabe, o início 
da imigração europeia para o Brasil durante o século XIX, maioritariamente italiana 
e alemã, propõe uma possível influência das casas germânicas em que os sótãos altos 
proporcionados pelas inclinações acentuadas dos telhados são normalmente aproveitados 
para o armazenamento de feno e cereais.

Com o espaço central fechado são imperativas relações com o exterior. Devido à 
função de defesa associada à casa bandeirante, estes vãos são, contudo, reduzidos no 
número e nas dimensões, mantendo por isso o carácter de introspeção e encerramento 
característico do espaço doméstico árabe.

O alpendre é um elemento recorrente não só nesta tipologia como em quase todas as 
casas rurais construídas no Brasil no período colonial. Nas casas bandeirantes o alpendre 
tende a formar-se através de uma “subtração” do prisma puro em que a casa estaria 
contida. O espaço resultante permite a separação entre o núcleo doméstico e os espaços 
que, apesar de integrados no mesmo volume, deverão ter um acesso distinto: o quarto 
de hóspedes e a capela. 

A tradição do alpendre nas grandes casas rurais concretiza-se em várias versões formais. 
Contido no volume das casas bandeirantes, com uma lógica de loggia, noutros casos ele 
pode tomar a forma de uma varanda coberta em redor do perímetro da casa ou de uma 
cobertura única unindo volumes distintos. 

1.1.2. O século XX e a arquitetura das diferentes classes sociais.

A estrutura urbana das cidades brasileiras, bem como as tipologias base da sua arquitetura 
residencial, pouco se altera até ao final da primeira década do século XX. 

Em parte devido ao começo da Primeira Grande Guerra, dá-se no início do século XX 
uma vaga de imigração de origem maioritariamente europeia com destino sobretudo às 
grandes plantações de café e aos principais centros urbanos do Brasil. Estes movimentos 
migratórios, iniciados, como anteriormente se referiu, ainda no século anterior pela 
imigração alemã e italiana44, adquirem no século XX uma intensidade sem precedentes, 
acompanhados por um grande número de migrantes espanhóis e japoneses, entre outras 

44 Os primeiros migrantes alemães chegam ao Brasil em 1824 e ocupam os estados de Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, na zona meridional do território brasileiro. Os italianos começam a chegar na 
década de 1870 e, tal como os alemães, ocupam sobretudo o sul do país, empregados na cultura do café. 
Entre 1870 e 1920, os italianos correspondem a quase metade do total de imigrantes recebidos no Brasil.
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Fig. 60 -  Avenida Paulista. São Paulo, 1907. Vista geral.

Fig. 61 -  Arq. Samuel das Neves. Residência J. Malta, São Paulo, início do século XX. Para além da casa 
principal, o projeto prevê um anexo extenso que compreende áreas de armazenamento, lavagem e secagem 
de roupa, quartos e casas de banho para os empregados e diferentes espaços para a criação de aves.
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nacionalidades de menor representação quantitativa45.

Consigo, os grupos mais escolarizados de imigrantes, trazem já as principais ideias 
de um modernismo emergente bem como práticas de construção que substituem 
progressivamente a rusticidade quase artesanal da construção e da mão-de-obra 
brasileira. É também nesta época que a separação definitiva entre habitação e os locais 
de trabalho contribui para a obsolescência do modelo da casa de origem colonial.

Progressivamente, as características do loteamento urbano passam a permitir, nos bairros 
das classes sociais mais abastadas, implantações mais livres, independentes dos limites 
dos lotes. A chácara, que até aqui é o tipo de residência mais frequente e prestigiada 
em São Paulo, abundante nos arredores próximos do núcleo urbano, assume-se como a 
principal referência para a formulação de um novo tipo de casarão urbano destinada às 
famílias mais ricas, caracterizado por jardins amplos, caves alteadas e uma substancial 
evolução e complexificação dos programas espaciais atendidos pelos antigos sobrados.

O afastamento do perímetro do lote não resulta, contudo, numa mudança significativa 
da lógica de implantação e organização espacial. As casas mantêm um paralelismo 
quase obrigatório à rua e aos limites do lote, enquadrando-se na tipologia tradicional de 
jardim frontal, corredores laterais exteriores e pátio tardoz e no respetivo esquema de 
espaços interiores. 

A herança rural da chácara faz-se notar na persistência de hortas ou pomares e na criação 
de animais de pequeno porte para consumo da família. Da mesma maneira, nos anexos 
exteriores manifesta-se ainda o hábito rural da construção de pavilhões secundários de 
funções diversas46. Estas práticas tendem, contudo, a desaparecer em consequência da 
redução progressiva do elevado número de criados necessários à manutenção da casa e 
espaços exteriores, herança do período esclavagista. 

A hierarquia dos espaços exteriores e interiores mantém as suas principais características. 

Assim, as frentes das casas e os cômodos que lhes ficavam mais próximos 
e onde eram admitidas as visitas, eram os mais valorizados; as partes 
laterais e superiores eram reservadas à intimidade da família (e nela 

45 Entre 1884 e 1959, há registo de entrada de um total de 4 734 494 de imigrantes no Brasil.
46 Na zona Sul e Sudeste do Brasil, grande foco de imigração germânica, a separação de funções em 
diferentes construções é, nesta época, uma prática comum: É claro que o modo de morar na Alemanha teve 
de sofrer profundas modificações para se adaptar às condições subtropicais de nosso país. A primeira e 
mais importante era a separação das diversas funções: não seria possível manter os animais e os apetrechos 
de trabalho dentro da própria casa. Por isso, optou-se por construir diversos prédios para abrigar cada 
tipo de animal e as diversas atividades: uma oficina artesanal para a especialidade do agricultor, um 
galinheiro, um chiqueiro com pocilga, uma estrebaria, um cabril etc. (WEIMER, 2005: p. 165)
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Fig. 62 -  Barry Parker. Jardim América, São Paulo, 1913-1919. Plano.

Fig. 63 -  Jardim América, São Paulo. Vista aérea atual.
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eram recebidos apenas os parentes e visitantes de pouca cerimónia). Os 
fundos e, por vezes, a lateral mais estreita, como áreas de serviço, eram 
locais de completa desvalorização social, verdadeiro desprestígio, quase 
tabu, herdado dos tempos em que ali estariam os escravos e acomodando 
agora os filhos daqueles. Algumas senhoras mais ricas, podendo manter 
“governanta”, geralmente alemã ou francesa, lá não apareciam, quando 
muito deixando-se chegar à copa, em busca d’água.47

Mais tarde, este tipo de residências adapta-se a uma releitura deficiente do modelo 
britânico das cidades-jardim, introduzido sobretudo em São Paulo durante as primeiras 
décadas do século XX. Os planos urbanísticos para os “bairros-jardins”, tal como são 
publicitados e ficam conhecidos, fazem parte de uma política de grandes investimentos 
urbanos implementados por empresas de capital maioritariamente estrangeiro. A City 
of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited, formada em 1911, 
encarrega o arquiteto e urbanista inglês Barry Parker (1867-1947) dos projetos para o 
Jardim América (1913-1919), Alto da Lapa (1921), Pacaembu (1925), Alto de Pinheiros 
(1925) e Butantã (1935), planos que tendem a importar das cidades-jardim britânicas 
uma certa similaridade no arranjo paisagístico, adotando um traçado viário muitas vezes 
serpenteante, quase bucólico na sua tentativa cenográfica de mascarar de características 
rurais o ambiente urbano. 

A “atração criada” foi propor uma diferenciada integração entre cidade, 
arquitetura, paisagem e natureza: um pitoresco ambiente de ruas sinuosas, 
arborizadas, casas “ilhadas” em meio à vegetação e o público e o privado 
dissimulados na continuidade entre ruas e jardins demarcada por discretas 
cercas vivas de pouca altura.48

As rígidas normas urbanísticas implementadas pelas empresas investidoras visando 
sobretudo a arborização e o afastamento das habitações em relação à rua e traseiras 
são as principais características deste modelo paulista de “bairro-jardim”, adotadas 
posteriormente por outros arquitetos em bairros de cariz semelhante. Assim, a expansão 
de São Paulo para sul e sudoeste replica, em algumas características essenciais, os 
planos de Barry Parker, criando um padrão urbanístico e paisagístico duradouro. 

A sociedade brasileira nunca evolui num sentido igualitário perante os progressos 
na arquitetura e no urbanismo. As “inovações”, normalmente importadas primeiro 
da Europa e, após o término da Segunda Grande Guerra, dos Estados Unidos, são 

47 FILHO, 1987: p. 72
48 SEGAWA, Hugo - São Paulo, veios e fluxos: 1872-1954. In PORTA, 2004: p. 366
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Fig. 64 -  Casa típica de imigrantes italianos, São 
Paulo, 1903.

Fig. 65 -  Entrada de um cortiço, São Paulo, 1920-
1950.

Fig. 66 -  Interior de um cortiço, São Paulo, 1920-1950.
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invariavelmente vistas como um luxo destinado às classes altas e não como meios de 
potenciar a qualidade da arquitetura e da cidade como um todo democratizado.

No início do século XX, enquanto se planeiam os bairros-jardins de amplos lotes e 
casarões e as zonas centrais da cidade se verticalizam com a construção de edifícios 
de comércio e escritórios, proliferam nas periferias favelas e grandes bairros para a 
população de menores recursos.

A habitação comum das grandes massas proletárias, compostas em grande parte por 
imigrantes italianos, adota um esquema semelhante ao das ilhas portuenses, abrindo, 
em lotes de configuração tradicional, corredores de acesso, comunicantes com a rua 
na frente principal do lote e ladeados em um ou ambos os lados por casas de área 
reduzida, por vezes com uma divisão apenas. O saneamento e o abastecimento de água 
são precários e geralmente não existe mais que uma única latrina e um tanque para 
lavagem da roupa para todos os moradores. 

Mas a forma elementar de habitação popular, de caráter comercial, era 
a dos cortiços em viela. Tinham à frente a aparência de uma residência 
simples mas, no interior do lote, havia uma sêrie de cômodos abrindo 
para uma viela particular, que tinha ao fundo um pequeno largo, com as 
instalações sanitárias e o tanque de lavar roupas. Essa forma de habitação 
aproveitava em geral os terrenos dispostos em quarteirões irregulares, 
de muito fundo, com os espaços maiores no interior das quadras. Dessa 
forma permitiam a obtenção de rendas elevadas. Os espaços comuns 
supriam em parte as carências das famílias que habitavam pequenos 
cômodos e criavam condições para um convívio social estreito, que em 
alguns momentos era motivo de alegria e animação mas em outros dava 
margem a conflitos violentos.49

Noutros casos, os lotes comuns, que raramente passam pelos mesmos alargamentos e 
reformatações que os lotes dos bairros-jardim, limitam-se a reproduzir uma versão em 
miniatura das casas que a burguesia mais rica constrói, amputando-as das suas principais 
qualidades. A independência física da casa em relação aos limites do lote, conquistada 
pelas casas das classes altas, é suprimida neste modelo, que mantém, contudo, uma 
simplificação do seu esquema de distribuição espacial interior.

A casa recua invariavelmente alguns metros em relação à rua, permitindo a manutenção 
de pequenos jardins e, ocasionalmente, dando lugar também a afastamentos laterais 

49 FILHO, 1994: p. 97
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Fig. 67 -  Planta geral da capital de São Paulo, 1897. Desenvolvimento de novos bairros predominantemente 
habitacionais na proximidade das principais vias de comunicação. Estes loteamentos tomavam o lugar das 
antigas chácaras, com financiamento privado e elevado valor comercial.
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modestos. Mantém-se a oposição rígida entre frente e fundos que dita um tratamento 
arquitetónico que na frente exagera o ornamento com o objetivo de publicitar a posição 
social dos proprietários e, nos fundos, se abstém de quase todo o tipo de investimento 
afetivo, negligenciando, inclusive, a higiene.

A urbanização das áreas periféricas de São Paulo no século XX acaba por ser feita 
a partir de simplificações várias deste esquema que tendem a uma sobreocupação 
desqualificadora da área do lote. 

A enorme velocidade do crescimento de São Paulo a partir do final do século XIX não se 
faz acompanhar por um processo competente de planeamento urbano. Os órgão públicos 
menosprezam insistentemente o direito à habitação das classes mais necessitadas e os 
profissionais qualificados (arquitetos, engenheiros e urbanistas), independentemente 
das suas frequentes aspirações reformadoras, tendem a ser empregues quase 
exclusivamente no projeto de casas e bairros para os grupos mais ricos da sociedade 
brasileira. O privilégio do espaço e da propriedade privada em detrimento quase total 
dos seus equivalentes públicos é um défice instalado nas cidades e na sociedade desde a 
ocupação colonial até à atualidade. 

Assim, na mesma época em que se publicita o discurso da cidade-jardim e proliferam 
em São Paulo as suas imitações, o resto da cidade cresce de modo descontrolado e 
disforme, multiplicando-se em bairros populares onde a autoconstrução é a prática 
comum.

Nas mesmas ruas em que haviam circulado as carroças e carruagens, 
circulavam agora os automóveis, caminhões e ônibus, preparando o 
congestionamento dos dias de hoje; recebiam uma população cada dia 
maior, sem atualizar os meios de transportes e de abastecimento, entravam 
na era industrial equipados com instrumentos dos tempos da pedra 
lascada.50

Neste contexto, Sérgio Ferro, faz, em 1969, no texto “A produção da casa no Brasil”51, 
uma extensa comparação entre os dois modos de construir e habitar que contrastam em 
São Paulo durante o século XX: a casa popular e a casa burguesa. 

No texto, as características da casa popular são revistas e revalorizadas. Primeiramente, 
analisa-se a autoconstrução, tendencialmente menosprezada no discurso dos arquitetos, 
enquanto prática espontânea e comunitária. Os materiais utilizados são sempre os mais 

50 FILHO, 1987: p. 66
51 FERRO; ARANTES (apresentação), 2006: p. 61
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Fig. 68 -  Guilherme Maxwell Rudge. Habitações operárias, 
São Paulo, 1898. Plantas e alçados.

Fig. 69 -  Construção de habitações para os operários da Vidraria Santa Marina, São Paulo, 1930-1940.
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baratos: o tijolo, a telha de barro e ainda, menos frequentemente a partir da metade 
do século, a taipa de pilão. A proximidade e facilidade de acesso aos materiais são 
fatores determinantes na sua seleção e excedentes de demolições são frequentemente 
aproveitados. A construção é dispersa no tempo, adequando-se à disponibilidade dos 
seus participantes e, como tal, é raro o recurso a técnicas ou materiais construtivos que 
solicitem períodos de trabalho contínuo, como é o caso do betão.

A extrema modéstia dos recursos materiais e das áreas induz um processo não-
premeditado de síntese do espaço doméstico, do qual subsistem pouco mais que os 
espaços e os requisitos mínimos para a satisfação da sua condição essencial e autêntica 
de abrigo.

Da casa, o operário requer, inicialmente, pouco mais que proteção contra 
chuva e frio, espaço e equipamentos suficientes para o preparo de alimentos 
e descanso. Enfim, tem com ela a relação direta e não mediatizada, 
como só surge entre homem e seu instrumento de trabalho pessoal. Não 
é envolvido por qualquer fetiche, usa simplesmente, sem mistério ou 
respeito exagerado. A casa é feita para servi-lo e serve-se naturalmente 
dela. Organiza as áreas conforme sua utilização.52

A carência de planeamento para os bairros pobres permite a vulgarização de lógicas de 
acrescento e improviso, não só na expansão desses bairros como na própria construção 
das casas, a qual tende a processar-se como uma soma de anexos que satisfazem 
gradualmente as necessidades e aspirações dos moradores. Assim, a casa, à qual as 
próprias famílias atribuem um carácter temporário, cresce sobre os limites do lote 
numa dinâmica de sucessivas ampliações a partir de um núcleo central simples. É 
comum os habitantes ocuparem exclusivamente o espaço tardoz do lote, antecipando 
a possibilidade de construção de uma casa maior no espaço da frente. Frequentemente, 
como consequência da precariedade da situação económica dos seus proprietários, este 
espaço acaba por ser ocupado com casas ou quartos para aluguer, degradando as já 
insuficientes condições de privacidade e salubridade.

Contrastando com o carácter de auto-suficiência da casa do trabalhador modesto, a casa 
burguesa mantém solenemente o objetivo de exibição que caracteriza a casa brasileira 
tradicional, transformando-a numa mercadoria capitalista de investimento e afirmação 
de riqueza53.

52 FERRO, Sérgio - A produção de casa no Brasil, 1969. In FERRO; ARANTES (apresentação), 
2006: p. 63
53 O sistema económico capitalista instala-se no Brasil numa fase em que a sociedade ainda mantém 
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Fig. 70 -  Residência Dona Margherita 
Marchesini, São Paulo. Planta Térrea: 1. entrada 
nobre; 2. gabinete; 3. hall; 4. salão; 5. sala de 
costura; 6. sala de jantar; 7. copa; 8. despensa; 9. 
cozinha; 10. quarto de criada; 11. lavabo
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Fig. 71 -  Residência Dona Margherita Marchesini, São 
Paulo. Planta piso superior: 12. gabinete; 13. quarto; 
14. toilette; 15. torre; 16. gabinete de higiene; 17. 
antecâmara; 18. varanda.
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Fig. 72 -  Residência Dona Margherita Marchesini, São Paulo. Vista da rua.
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No século XIX a casa burguesa começa a apresentar um programa mais vasto e complexo, 
proporcionado não só pela riqueza gerada pela economia do café como pelas novidades 
que, graças à abertura de portos, chegam mais facilmente aos compradores brasileiros.  

A vulgarização do quarto da criada, que começa a aparecer recorrentemente como 
integrante da zona de serviço, geralmente associado à cozinha ou posicionado junto 
ao muro tardoz do lote, revela a persistência de relações sociais características de um 
sistema social e económico escravocrata e a resistência à dissociação de laços de co-
dependência entre classes, neste caso entre patrões e respetivos criados; Se os primeiros 
não estão preparados ou se recusam a assegurar a realização normal das atividades 
domésticas e familiares sem o auxílio dos segundos, estes não têm as condições ou o 
apoio para a aquisição de morada própria. Assim, o quarto da criada aparece como uma 
evolução qualificante e dignificante dos antigos dormitórios de escravos, geralmente 
preteridos para as áreas da casa de menor conforto e salubridade como as caves, os 
quintais ou as águas furtadas.

O progressivo cosmopolitismo de São Paulo vem alterar os costumes comportamentais 
rígidos que durante séculos regram as relações humanas e espaciais na cidade. No 
virar de século, as famílias de classe média ou superior tendem a importar para as suas 
residências as novidades programáticas das casas europeias, valorizando espaços de 
maior caráter lúdico que contribuem para um ambiente mais descontraído no espaço da 
casa como os jardins de inverno, as salas de bilhar ou as salas de senhora, por exemplo. 
A própria organização da área de serviço complexifica-se com a racionalização das 
diferentes funções e, ao mesmo tempo que a cozinha se torna um espaço mais funcional 
e melhor equipado dedicado exclusivamente à preparação de refeições, aparece a 
despensa para armazenamento de alimentos e a copa como área de apoio à finalização e 
serviço de refeições54. Do mesmo modo, a lavandaria torna-se numa área independente, 
auxiliada pelo coradouro e pela sala de engomar.

Assim, na mansão burguesa, grande porcentagem da área se destina à 
exposição de poder e riqueza: entrada social, “hall”, sala de visitas, 
sala de jantar, biblioteca, lavabo social, jardins, terraços, salas de jogos, 
de música, muros etc. Outra parte substancial, entretanto, é destinada 
a disfarçar a inevitável vida privada: circulação paralela de serviço, 

quase intacta  uma estratificação social vinculada a quase quatro séculos de uma economia dependente e 
baseada no trabalho escravo, contribuindo para o reforço da divisão de classes já sedimentada na estrutura 
social brasileira.
54 Espacialmente, a copa acaba por se tornar o recurso ideal para a transição e separação entre a área 
de serviço e a social.
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Fig. 73 -  Gregori Warchavchik. Casa da Rua de Santa Cruz, São Paulo, 1927. Vista exterior. 

Fig. 74 -  Gregori Warchavchik. Casa da Rua de Santa 
Cruz, São Paulo, 1927. Corte. Impossibilidade técnica 
de construir coberturas planas é “mascarada” com 
longas platibandas que escondem os telhados.

Fig. 75 -  Gregori Warchavchik. Casa da Rua de 
Santa Cruz, São Paulo, 1927. Estudo de fachada. 
Manutenção da tendência tradicional para a 
simetria da fachada principal.
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sala de almoço, entrada e pátio de serviço, sala íntima etc. Note-se que 
isto não pretende simplesmente esconder empregados – que, afinal, são 
demonstração móvel de riqueza, mas suas ocupações ligadas à vida 
privada.55

O modernismo penetra de modo tímido na arquitetura de São Paulo. Até à década de 1930, 
é pouco mais que uma “estética” que mascara, com grandes vãos, composições cubistas 
e planos desornamentados, lógicas obsoletas de organização interna. Paulatinamente 
e com uma receção resistente das classes dominantes, as primeiras décadas do século 
XX assistem ao aparecimento de inovações tipológicas e tecnológicas indutoras de 
transformações relevantes nos modos de construir e habitar em São Paulo. A casa na 
rua de Santa Cruz, de Gregori Warchavchik (1896-1972), é a primeira tentativa de 
introduzir a linguagem moderna no meio arquitetónico paulistano, cativando a atenção 
dos arquitetos da época pela estética “limpa” e pelas aparentes coberturas planas.

A generalização dos materiais impermeabilizantes na construção permite o 
desaparecimento dos porões sob os pisos térreos das casas. Estes fatores permitem a 
aproximação aos jardins que, graças aos ideais higienistas do modernismo, ganham 
agora, para além de um prestígio renovado, um papel funcional que já não se limita 
ao exibicionismo e afirmação social dos seus proprietários e que os transforma num 
verdadeiro espaço de recreio e descanso.

Por outro lado, é também entre as décadas de 1930 e 1940 que a verticalização da 
arquitetura se estende aos programas residenciais. A nova tipologia do apartamento 
procura manter o esquema assente sobre a dualidade entre espaços de receção e espaços 
de vivência diária, reproduzindo a sequência de salas maiores e menores, vestíbulos, 
corredores e até alpendres. Do mesmo modo, o lote raramente sofre uma reformulação 
nas dimensões e na forma que devidamente o adeque à construção em altura. As 
soluções de ventilação e iluminação conseguidas com a abertura de pátios e corredores 
exteriores nas antigas casas de um ou dois pisos deixam de funcionar, transformando-se 
em verdadeiros poços, tal como começam então a ser denominados. 

O período de maior evolução e industrialização da arquitetura brasileira chega na 
década de 1940, coincidente com o fim da Segunda Grande Guerra, e culmina na década 
de1950, com o apogeu da escola paulista e com o plano piloto para Brasília.

55 FERRO, Sérgio - A produção de casa no Brasil. 1969. In FERRO; ARANTES (apresentação), 
2006: p. 70-71
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Fig. 76 -  Maquete para uma superquadra de Brasília, 1956-1960.

Fig. 77 -  Construção de superquadras em Brasília, Brasília, 1956-1960.
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1.2. A cidade moderna no Brasil e os modelos paulistas.

1.2.1. Brasília.

É impossível compreender a evolução da conceção da casa brasileira na segunda metade 
do século XX, integrada na transformação do espaço urbano, sem atentar as formas e os 
motivos de Brasília, estruturada sobre as mesmas premissas em que se baseara a doutrina 
urbanística de Le Corbusier, sintetizada nos planos para uma Cidade Contemporânea 
para 3 Milhões de Habitantes, de 1922, e no Plano Voisin para Paris, de 1925. 

O privilégio da circulação automóvel, recuperação extemporânea do discurso maquinista 
de Le Corbusier da década de 1920, associado à clareza da separação e afastamento das 
diferentes áreas funcionais da cidade são os princípios fundamentais do plano de Lúcio 
Costa para Brasília. 

As conceções de arquitetura e urbanismo materializadas em Brasília são inseparáveis, 
complementam-se e implicam-se mutuamente para que possam ter pleno sentido. A 
independência do lote, que já vinha sendo sugerida em projetos pontuais como o Parque 
Guinle de Lúcio Costa em 1943, é conquistada em Brasília na sua plenitude. O sistema 
adotado nos setores residenciais pressupõe quarteirões cuja delimitação física se reduz 
à diferenciação entre espaço verde e corredor de circulação (pedestre ou automóvel). 
Em vez de colocados nos limites dos quarteirões, definindo o seu perímetro, os edifícios 
de apartamentos de seis andares são dispostos no interior do quadrado de 280 por  
280 metros que define a superquadra. Entre si, conformam espaços livres que dão 
continuidade ao espaço exterior do quarteirão, permitindo uma total permeabilidade ao 
nível térreo da área habitacional, interrompida apenas pelos eixos viários de circulação 
automóvel no sentido de maior comprimento do plano piloto da cidade. Esta solução 
anula por completo a rigidez do esquema tradicional de “frente e fundos”, gerador, na 
frente das casas, de “jardins” meramente decorativos e, nas suas traseiras, de minúsculos 
quintais mal iluminados e arejados. A solução completa-se com a distribuição, nas 
áreas intersticiais entre os quarteirões, de serviços e comércios essenciais às rotinas e 
necessidades quotidianas: escolas primárias, parques infantis ou supermercados. 

As casas populares, nas asas mais exteriores do plano, recuperam o esquema de 
quarteirão tradicional, qualificando-o. Apesar de dispostas num loteamento linear, as 
suas traseiras dão acesso a ruas de serviço e a circulação dos peões é beneficiada com a 
inclusão no plano de áreas livres e verdes. 

A importância de Brasília, no contexto de revolução determinante na maneira de pensar 
a casa e a sua relação com a cidade no Brasil do século XX, não se resume apenas à 
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Fig. 78 -  Oscar Niemeyer. Palácio da Alvorada, Brasília, 1957-1958. Vista aérea.
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solução gizada para as superquadras e para os quarteirões de habitação de baixo custo. 
Projetada no despertar da maturidade de Niemeyer, Brasília carrega consigo a missão de 
representar um país na prometida rota do progresso, consciente das suas raízes culturais. 
A tentativa de recriação e validação das formas da paisagem e da arquitetura brasileira 
tradicional no contexto moderno, que já se anuncia em inúmeros projetos anteriores de 
autoria diversa, conhece em Brasília a sua mais completa e original depuração. Assim, 
se os grandes gestos livres e curvilíneos de Niemeyer redesenham as formas das igrejas 
barrocas, as ocas índias ou os recortes serpenteantes das praias e dos morros da costa 
marítima brasileira, os grandes palácios de Brasília emprestam a imagem de templo 
clássico a uma conceção tradicional de fazenda rural: 

O palácio da Alvorada, em particular, me parece uma casa-grande 
colonial, com a sua igreja ao lado e o alpendre característico. É uma 
forma até pré-urbana no Brasil.56 

1.2.2. A versão paulista e a casa de Vilanova Artigas

Se Brasília é o momento radical de viragem que revoluciona definitivamente a maneira 
de pensar e desenhar a casa e a cidade brasileira, mais de uma década antes da sua 
construção, os arquitetos paulistas e cariocas traçam aproximações ao que poderia ser o 
espaço doméstico e urbano do Brasil moderno. 

Em São Paulo, enquanto Vilanova Artigas atravessa a sua primeira fase wrightiana, 
Rino Levi (1901-1965) traça já propostas para uma arquitetura residencial introvertida 
que antecede o que se viria a tornar a casa-tipo do modernismo paulistano da segunda 
metade do século XX. As casas que Rino Levi projeta nas décadas de 1940 e 1950 
revelam, em primeiro lugar, uma flexibilidade na apropriação do lote que se liberta 
completamente do esquema de volume compacto isolado a meio do terreno com paredes 
exteriores paralelas aos seus limites: espraiam-se no lote, apoderando-se de alguns dos 
seus muros e articulando a composição dos volumes no sentido de encerrar pátios para 
onde se abrem os espaços interiores. A ligação íntima e direta entre o espaço interior e 
exterior como expressão de uma formulação conceptual que compatibiliza arquitetura 
e natureza prende-se mais com a herança mediterrânica adquirida na formação italiana 
e com discutível aprendizagem a partir da arquitetura japonesa que com ecos do 
organicismo nórdico ou norte-americano57. O espaço exterior deixa de ser a porção de 
terreno restante da implantação do volume da casa no lote e passa a revelar-se como 

56 ARTIGAS, João B. Vilanova - Arquitetura e Comunicação. 1970. In ARTIGAS (org.); LIRA 
(org.), 2004: p. 135
57 BRUAND, 2005: p. 274
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Fig. 79 -  Rino Levi. Casa própria, São Paulo, 1944-1946. Planta.
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uma área descoberta conformada pelo próprio espaço interior. 

As casas de Rino Levi são as primeiras experiências que se aproximam da introversão 
e do privilégio da intimidade da vida doméstica quotidiana em detrimento da exibição e 
abertura ao espaço urbano exterior que se vêm a afirmar, sobre o cunho de Artigas, em 
algumas das mais importantes características da casa moderna paulistana.

Na década de 50, achei que era necessário mudar a tipologia da casa 
paulistana. Tratava-se de modificar a divisão interna espacial da casa 
da classe média paulistana, que necessitava se atualizar em relação às 
modificações sociais que se processavam em nosso país. Ela já não podia 
continuar imitando a casa tradicional, influenciada pela vida no campo. 
Nessa época, por exemplo, era comum as casas manterem a entrada de 
carro como uma reminiscência da antiga cocheira, com os quartos de 
criados e o tanque de lavar nos fundos da casa. As casas deveriam ser 
pensadas enquanto um objeto com quatro fachadas, mais ou menos iguais, 
ajustando-se à paisagem, como uma unidade. Assim, tanto a garagem 
quanto o quarto de empregados e lavanderia estavam incluídos na unidade. 
E cada uma dessas casas, com suas características próprias, formaria um 
conjunto de unidades, resultando um bairro ou cidade mais equilibrada, 
onde cada um dos elementos falaria sua própria linguagem.

Na casa da pequena burguesia da classe média paulista, cada parede caía 
em cima de outra e a estrutura era quase autoportante, porque se punha a 
viga de madeira pra cá e o telhado em cima e dava tudo certo. As coisas 
ficaram e tiveram que se submeter a uma divisão de espaço que nada tinha 
que ver com a menor aspiração que eles pudessem ter em relação ao seu 
programa próprio de vida familiar. Eles passaram anos como vegetais 
dentro desses espaços que aí estão.58

Artigas conclui a sua formação académica em 1937. Associado a Duílio Marone, funda 
nesta época a empresa Marone & Artigas onde, apenas durante os primeiros sete anos, 
concretiza mais de 200 projetos para moradias unifamiliares. Após uma curta fase de 
algum ecletismo, o arquiteto toma contato, no início da década de 1940, com o trabalho 
de Frank Lloyd Wright. Na obra do mestre norte-americano, Artigas encontra, para além 
de um partido estético adequado ao gosto da clientela paulistana, alguns princípios que, 
mesmo após a sua posterior mudança de rumo, se fazem perpetuar no seu percurso: a 

58 ARTIGAS, João B. Vilanova - Depoimento a Eduardo de Jesus Rodrigues. 1978. apud MIGUEL, 
2003: p. 40-41 
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Fig. 80 -  Vilanova Artigas. Primeira casa própria, São Paulo, 1942. Plantas.

Fig. 81 -  Vilanova Artigas. Primeira casa própria, São Paulo, 1942. Alçados.

Fig. 82 -  Vilanova Artigas. Primeira casa própria, São Paulo, 1942. Vista exterior.



103

coerência entre conceção estética e construtiva, a premissa de continuidade que abre 
entre si os diferentes espaços da casa e a clareza da pormenorização aliada à economia 
do ornamento e à valorização das qualidades intrínsecas dos materiais.

Em 1942 o arquiteto projeta a sua primeira casa própria. Livre das imposições 
estabelecidas pelos clientes, Artigas pode agora experimentar em pleno temas de cunho 
wrightiano e ideias próprias de organização espacial.

Sem nenhumas barreiras físicas (inclusive portas) que a separe dos restantes espaços, a 
cozinha aparece pela primeira vez integrada à zona social da casa, no seguimento das 
salas de estar e jantar, distribuídas em redor do núcleo de águas. Pouco mais de 50 anos 
após a abolição definitiva da escravatura no Brasil, numa época em que a integração 
da cozinha no espaço doméstico da casa de classe média ainda é negada e evitada sob 
várias formas, a opção de Artigas constitui um posicionamento revolucionário. Também 
o quarto, votado historicamente a uma posição de extrema privacidade, se abre em 
mezanino sobre o atelier, relacionando-se espacialmente o recolhimento associado ao 
trabalho com a quietude necessária ao descanso. Estes espaços são separados do núcleo 
coletivo, anunciando uma distinção funcional que se faz perdurar nas obras posteriores 
de Artigas. 

A simples estratégia de implantar o volume da casa num ângulo de quarenta e cinco 
graus relativamente aos limites do lote revela inconformismo perante a recorrente e 
redutora dualidade frente/traseiras. O espaço exterior gerado envolve a casa por inteiro, 
sem fronteiras funcionais ou hierárquicas. 

O cunho de Frank Lloyd Wright faz-se notar ainda na ênfase plástica atribuída aos 
planos, quer seja no prolongamento para o exterior das paredes interiores quer seja 
no tratamento de telhados e pergolados como planos horizontais com balanços que se 
estendem sobre o volume da construção. Apesar da referência estilística inequívoca ao 
arquiteto norte-americano, os longos beirais não deixam de ser elementos comuns da 
arquitetura vernácula brasileira, herdados da necessidade de expulsar as águas pluviais 
para longe das frágeis paredes de taipa das casas coloniais e de garantir sombreamento 
em lugares de maior insolação. Para além desta função expressiva, a cobertura assume 
uma independência estrutural que reforça a sua natureza de elemento autónomo; as 
inclinações dos vários planos do telhado são diferentes e os seus apoios não estão 
rigidamente apoiados nas paredes.

No ano seguinte Artigas desenha a casa Rio Branco Paranhos, a sua apropriação mais 
completa do léxico de Frank Lloyd Wright. Partindo da mesma conceção espacial que dá 
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Fig. 83 -  Vilanova Artigas. Casa Czapski, São Paulo, 1949. Vista exterior.

Fig. 84 -  Vilanova Artigas. Casa D’Estefani, 1950. Vista exterior.
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forma à Casa da Cascata (1936) ou à Casa Robie (1910), Artigas desenha uma residência 
em que a configuração espacial interior domina o desenho da volumetria exterior. No 
interior da casa, o princípio da continuidade espacial é procurado na redução do número 
de paredes que obstruem a circulação livre. Assim, a distinção dos diferentes espaços, 
como em Wright, é conseguida através de uma relação de simbiose com a topografia que 
adapta a implantação da casa às cotas naturais do terreno, distribuindo-se os espaços de 
distinto caráter funcional em diferentes níveis que se comunicam por pequenos lances 
de escada.

O final da década de 1940 dita uma mudança de rumo na arquitetura de Vilanova 
Artigas, associada à intensificação da participação política do arquiteto. Artigas parece 
frustrar-se com as limitações do vocabulário emprestado de Frank Lloyd Wright e com a 
sua inadequação para a arquitetura revolucionária e desenvolvimentista que procura. De 
resto, o posicionamento dos Estados Unidos no período pós-guerra enquanto primeira 
potência económica e política mundial faz com que Artigas se rebele contra o país que 
agora considera como maior opressor das nações mais pobres.

Em 1949, Artigas começa a esboçar aproximações à sua arquitetura mais madura com 
o projeto para a sua segunda casa, seguido das casas Czapski (1949), D’Estefani (1950) 
e Heitor de Almeida (1949). A lógica de expansão centrífuga dos espaços interiores é 
substituída pela compactação do programa em volumes de formas simples e plantas 
regulares, cada vez mais rigorosas do ponto de vista geométrico, numa sequência 
organizativa que privilegia a linearidade do rectângulo59. 

A segunda casa de Artigas é construída no mesmo terreno da casa anterior. Assim, 
se a casa de 1942 desafia a ocupação tradicional do lote ao implantar o volume num 
ângulo de 45º relativamente aos limites do terreno, a segunda casa desenvolve-se 
longitudinalmente, na direção paralela à principal frente do lote. Esta opção opõe-se 
fundamentalmente à tradição tipológica que distribui os espaços da casa no sentido da 
profundidade de lotes cuja frente é, invariavelmente, a sua menor dimensão (largura). 
O volume da garagem, anexo ao corpo principal da casa, retoma na sua implantação a 
direção da primeira casa, relacionando assim a nova intervenção com a residência já 
existente. 

Apesar da solução formal distinta, a segunda casa de Artigas retoma alguns temas já 
estudados na sua primeira casa. O quadrado volta a ser a figura geradora do espaço 
mas, se na primeira experiência o espaço se compõe na desconstrução e disjunção do 

59 MILHEIRO, Ana Vaz - O estilo Artigas. In RIBEIRO (coord.); RIBEIRO (coord.); ROSENDO 
(coord.), 2001: p. 60
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Fig. 85 -  Vilanova Artigas. Segunda casa própria, 1949. Vista exterior.

Fig. 86 -  Vilanova Artigas. Segunda casa própria, 1949. Planta.

Fig. 87 -  Vilanova Artigas. Segunda casa própria, 1949. Corte longitudinal.

Fig. 88 -  Oscar Niemeyer. Yatch Club, Belo Horizonte, 1940-1942. Vista exterior.
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quadrado, na segunda o quadrado é a figura geométrica tomada como módulo para, ao ser 
multiplicado ou dividido, originar a planta do todo. Os espaços coletivos são agregados 
numa área única, sem nenhuma separação física para além do núcleo das águas que, 
tal como na primeira casa, distribui a circulação. Os espaços de trabalho e de descanso 
são novamente separados da zona social. A compactação do volume e do programa e 
a linguagem neoplástica que faz contrastar as grandes superfícies envidraçadas com 
uma linha (laje) de betão pintado de branco que as contorna, anuncia uma revolução no 
modo de Artigas, aqui ainda bastante emprestado da arquitetura produzida por Oscar 
Niemeyer na década de 1940.  

Também as casas Heitor de Almeida (1949) e D’Estefani (1950) partem da ideia de um 
vazio que articula dois corpos, com o escritório separado do núcleo principal e acessível 
através de uma rampa ou escada.

Com estas casas está lançada a maturidade de Artigas que, no que à arquitetura doméstica 
concerne, se afirma por completo em 1957 com a residência Olga Baeta em São Paulo. 

A este propósito, Marlene Milan Acayaba60 organiza o percurso de Vilanova Artigas 
no projeto da casa em cinco obras fundamentais que sintetizam, em cada etapa do seu 
trabalho, os motivos e preocupações fundamentais do arquiteto: a sua primeira casa 
própria (1942), a casa Olga Baeta (1957), a casa Taques Bittencourt (1960-1962), a casa 
Ivo Viterito (1962-1964) e a casa Elza Berquó (1965-1968). 

A primeira casa própria de Artigas, a casinha, ensaia pela primeira vez a dissolução 
da fronteiras internas da casa, abrindo entre si áreas sociais, de serviço, de descanso 
e de trabalho. Na residência Olga Baeta Artigas encontra, pela primeira vez, uma 
concretização formal e espacial que reúne todas as suas proposições fundamentais para 
o modo de morar moderno e paulistano. A casa rompe por completo com a dualidade 
entre frente e fundos das casas tradicionais, abrindo as áreas sociais e de quartos para as 
laterais do lote. A fachada que faceia a rua é inteiramente cega, marcando uma distinção 
radical entre o espaço público e o espaço doméstico e anunciando assim a introversão 
que se torna apanágio do modo paulista de pensar o projeto da casa. Apresenta-se 
também, pela primeira vez, a ideia de um volume compacto que agrega todo o programa, 
articulando-o num esquema que, descendente da casa Dom-Ino (1915) de Le Corbusier, 
garante a independência da estrutura para possibilitar uma organização interior definida 
por um esquema de meios pisos correspondentes a áreas distintas da casa. A casa Baeta 
toma rapidamente uma dimensão pedagógica entre os arquitetos de São Paulo, tornando-

60 ACAYABA, 2011: p. 17
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Fig. 89 -  Vilanova Artigas. Casa Olga Baeta, São Paulo, 1957. Vista exterior tardoz.

Fig. 90 -  Vilanova Artigas. Casa Olga Baeta, São Paulo, 1957. Interior.
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se no arquétipo da casa moderna paulista, exaustivamente reinterpretada, debatida e 
copiada nas décadas seguintes.

A casa Bittencourt, por sua vez, totaliza num único volume o esquema previamente 
experimentado de dois corpos intercalados por um pátio e ligados por um conjunto 
de rampas sucessivas. A progressão iniciada no piso térreo com as áreas sociais e de 
serviço que, passando pelo estúdio no nível intermédio do percurso ascendente, culmina 
na zona de quartos, é a mesma adotada anteriormente na casa Olga Baeta.

A casa Ivo Vitorito revela a influência dos pavilhões de Mies Van Der Rohe (1886-
1969) na geração dos modelos espaciais de Artigas: a cobertura dobra-se nas laterais 
esboçando um gesto de contenção e o interior tem uma configuração livre, com as 
funções demarcadas em “caixas” soltas pintadas de cores diferentes.

Por fim, a casa Elza Berquó integra a seleção de Acayaba devido sobretudo ao seu 
caráter político, quase de manifesto. Na impossibilidade de satisfazer os programas 
sociais que considerava responsabilidade dos arquitetos, Artigas volta a radicalizar na 
casa Berquó a ideia de um espaço único, subvertendo a natureza burguesa da obra ao 
tomar a casa popular como referência.

As cinco casas que Acayaba distingue intersectam-se em determinados temas espaciais 
e tipológicos que atravessam o projeto do espaço doméstico do arquiteto ao longo dos 
anos. Artigas torna-se o líder de uma escola de arquitetos que reformula as relações entre 
os diferentes espaços da casa, libertando os quartos, as casas de banho e, sobretudo, as 
cozinhas, do seu típico desprestígio.

Estes espaços, tradicionalmente segregados na casa brasileira, são agora integrados 
numa conceção de espaço interno contínuo, que elimina o excessivo e frequentemente 
redundante fracionamento do interior da casa. A lógica de organização espacial deixa de 
se traduzir por uma soma rigidamente compartimentada e passa a tomar a forma de uma 
sucessão aberta de espaços que se encaixam e interpenetram. Este processo compositivo 
expressa-se também no resultado final das formas exteriores: os conjuntos comuns 
formados pelos corpos principais e respetivos somatórios de construções anexas menores 
(edículas) são progressivamente substituídos por volumes unitários agregadores da 
totalidade do programa, estabelecendo-se uma convicção de que a arquitetura resolve 
numa forma só todos os dilemas que o programa coloca, os funcionais, os técnicos, os 
paisagísticos, os estéticos ou os ideológicos.61 

61 MILHEIRO, Ana Vaz - O estilo Artigas. In RIBEIRO (coord.); RIBEIRO (coord.); ROSENDO 
(coord.), 2001: p. 54
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Fig. 91 -  Vilanova Artigas. Casa Olga Baeta, São Paulo, 1957. Plantas: 1. abrigo para automóvel; 2. sala 
comum; 3. estúdio; 4. cozinha; 5. lavandaria; 6. quarto de criada; 7. vazio; 8. quarto.

Fig. 92 -  Vilanova Artigas. Casa Taques Bittencourt, São Paulo, 1960-1962. Plantas: 1. abrigo para 
automóvel; 2. sala de refeições; 3. cozinha; 4. sala de estar; 5. estúdio; 6. quarto.
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Fig. 93 -  Vilanova Artigas. Casa Ivo Viterito, São Paulo, 1962-1964. Plantas: 1. abrigo para automóvel; 2. 
sala de refeições; 3. sala de estar; 4. estúdio; 5. cozinha; 6. lavandaria; 7. quarto de criada; 8. quarto.
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Fig. 94 -  Vilanova Artigas. Casa Elza Berquó, São Paulo, 1965-1968. Planta: 1. sala de refeições; 2. sala de 
estar; 3. estúdio; 4. cozinha; 5. quarto; 6. serviço e quarto de criada (cobertura).
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Fig. 95 -  Vilanova Artigas. Primeira casa própria, São Paulo, 1942. Cozinha.
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O papel social e funcional da cozinha sofre um processo de reinterpretação e 
revalorização. Artigas deteta que, nas casas tradicionais, com as salas condenadas à 
redutora função de receção formal, sempre associada a uma intenção de exibição e 
afirmação da posição social dos proprietários, a cozinha se transforma, frequentemente, 
no espaço predileto de convívio e permanência familiar. 

O que mais me emocionou nessa época (início da década de 40) que eu 
pude cristalizar de alguma maneira foi transferir para algumas vivências 
minhas, pessoais, de menino paranaense, do sul do Brasil, que sabia 
como a cozinha estava integrada no nosso jeito sulino de viver. Pega a 
família, vai para a cozinha e tem a sala que não sabia para quê. Reúne-
se às 7:00 horas, toma café da manhã e café às 3:00 horas da tarde. 
Aquela convivência que a família popular brasileira tinha com a cozinha 
que me emocionava profundamente, que me parecia que não sabíamos 
aproveitar.62

Artigas transporta para o espaço da casa moderna paulistana a sua interpretação da 
cozinha paranaense, procurando integrá-la, desde a sua primeira casa própria em 1942, 
na área social composta pelas salas de estar e refeições. Nas duas casas que projeta 
para si mesmo, propõe total abertura entre sala e cozinha, sem nenhuma porta entre 
si, articuladas apenas por uma zona de águas que distribui o espaço em redor. Talvez 
pela sua radicalidade perante a tradição da casa brasileira, a mesma solução raramente 
se volta a verificar: sala e cozinha tendem a aparecer anexas, ainda que fisicamente 
separadas.

A “emancipação” da cozinha relaciona-se diretamente com o rompimento total da 
tradição brasileira de ocupação do lote urbano. Pelas mãos dos arquitetos modernos, a 
cozinha deixa de ser um espaço-tabu, oculto e obrigatoriamente virado para as traseiras, 
ganhando uma autonomia que lhe permite uma nova flexibilidade na sua associação aos 
restantes espaços e relação com o lote. 

À democratização do espaço para cozinhar corresponde uma revisão do caráter do espaço 
para comer. Uma vez mais apoiado na vivência da casa popular, Artigas reinterpreta 
o momento e o espaço da refeição de um ponto de vista cultural e social, enquanto 
motivadores de reunião e convívio familiar.

Até aqui, a sala de jantar integrava o programa da casa burguesa como um espaço de 

62 ARTIGAS, João B. Vilanova - Depoimento a Eduardo Jesus Rodrigues. 1978. apud MIGUEL, 
2003: p. 34



114

Fig. 96 -  Vilanova Artigas. Casa Olga Baeta, São Paulo, 1957. Pavimento interno.

Fig. 97 -  Vilanova Artigas. Casa Elza Berquó, São Paulo, 1965-1968. Diferentes pavimentos.
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grande formalidade, orientado para a receção de visitas com uma relação de pouca 
proximidade com a família. Para refeições quotidianas, de menor cerimónia, existia 
frequentemente uma sala de comer secundária, correntemente denominada sala de 
almoço e/ou copa63. Artigas condensa os dois programas, redundantes, numa única sala 
de refeições, integrada na área diurna da casa e frequentemente incluída no mesmo 
espaço da sala de estar. A união espacial das duas funções corresponde, em várias 
obras, a uma distinção subtil marcada na mudança de piso, exemplificada na alternância 
cromática no chão da residência Olga Baeta ou nos painéis de azulejos integrados no 
pavimento da casa Elza Berquó64. 

Redundância semelhante podia ser encontrada no desmembramento da sala de estar 
em numerosas salas de menor importância, com funções mais ou menos semelhantes 
e com diferentes graus de formalidade: sala de senhoras, fumoir, sala de jogos, etc. O 
mesmo processo de aglutinação aplicado à sala de jantar abrange todos estes espaços, 
compactando-os numa sala única, igualmente adequada ao descanso, ao convívio e ao 
lazer.

Estas sucessivas condensações programáticas acabam por coincidir oportunamente com 
a emancipação feminina na sociedade brasileira. Artigas destrói a secular separação de 
género dentro do espaço doméstico, eliminando zonas de frequência exclusivamente 
feminina ou masculina, como as salas de costura ou de jogos.

O espaço dedicado ao trabalho é também um tema que se repete nas casas de Vilanova 
Artigas. No início do século XIX, o chamado escritório ou gabinete é um compartimento 
que com frequência integra as áreas sociais das casas burguesas paulistas. É um espaço 
de cariz exclusivamente masculino, subsidiário ainda do final do colonialismo, destinado 
a negócios ou reuniões cujo conteúdo não se considera adequado à participação de 
mulheres. Artigas revoluciona a conceção deste espaço, abrindo-o física e visualmente 
ao resto da casa. A sua natureza medeia as qualidades características das áreas socias 
e do núcleo dos quartos. Deve ter uma natureza simultaneamente de trabalho e lazer, 
garantia de um recolhimento que a sala, pelo seu carácter coletivo, não pode oferecer. Os 
próprios conceitos de trabalho e lazer aparecem, no pensamento de Artigas, idealmente 

63 A sala de almoço é exclusivamente um espaço de refeições. A copa, que pode ou não incluir 
espaço para comer, implica normalmente o término da confeção da comida e a preparação do serviço,.
64 Sabe-se que algumas tribos indígenas usariam pigmentos vegetais para colorir o chão e assim 
distinguir as diferentes áreas da oca. Este recurso é normalmente associado à separação por género, 
utilizando-se o amarelo para a parte da frente, reservada aos homens, e o vermelho para a parte dos fundos, 
destinada às mulheres. (WEIMER, 2005: p. 43) Não se sabe se a opção de Artigas tem algum fundamento 
nesta prática da arquitetura indígena ou se é apenas um recurso de diferenciação funcional que se socorre 
na estética adotada para todo o projeto.
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Fig. 98 -  Vilanova Artigas. Casa Olga Baeta, São Paulo, 1957. Estúdio.

Fig. 99 -  Vilanova Artigas. Casa Taques Bittencourt, São Paulo, 1960-1962. Estúdio.
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correlacionados, implicando-se mutuamente: o trabalho não deve ser uma obrigação 
punitiva, mas uma atividade aprazível. 

Assim, o estúdio, tal como Artigas normalmente lhe chama, aparece, por norma, próximo 
ou anexo à sala ou, mais frequentemente, é o elemento utilizado na articulação entre a 
sala e os quartos. A solução que integra o escritório na casa Baeta, cujo acesso se faz 
através do patamar das escadas entre a área social e a área dos quartos aproxima-se do 
esquema da casa Bittencourt, anteriormente experimentado nas casas Heitor d’Almeida 
e D’Estefani; Nestas a volumetria da casa é resolvida com um conjunto de dois corpos 
ligados por um sistema de rampas que atravessa o espaço vazio entre eles. O estúdio, 
no corpo menor, é acedido no nível intermédio das rampas sucessivas que ligam a área 
diurna aos quartos. Na residência Bittencourt este esquema aparece amadurecido e 
formalizado num único bloco.

A propósito do espaço do escritório na casa Olga Baeta, aponta Artigas em 1981: 

Nessa casa incluí a compreensão de um certo problema da intelectualidade 
que sempre quis ter, em sua casa, um recinto que chamavam de escritório. 
Comecei a perceber que essa intenção não era só para ter uma sala extra, 
mas tinha que ter um quarto de uso mais lúdico. Podia ser uma coisa que 
se chamasse estúdio, onde tinha uma biblioteca, e era possível se refugiar 
para determinadas atividades. Mas não precisava ter uma porta; o espaço 
devia ser aberto e múltiplo de maneira que estabelecesse uma relação de 
visualidade do total do espaço com uma intenção de educação da família. 
Não havia uma parede que dizia: “aqui não pode entrar”. Não entra 
porque fica estabelecido que não se pisa no vermelho.65

Os espaços internos da casa passam por uma revolução conceptual que os reorganiza, 
revelando-os entre si. A casa passa a abrir-se para si mesma e vira as costas à rua. As 
antigas salas de visitas, mais comunicantes com a rua que com o espaço doméstico, 
desaparecem para dar lugar a salas abertas sobre pátios nos fundos ou no espaço 
central dos lotes, totalmente desligados da rua. A intimidade, antes escondida, é agora 
potenciada e valorizada. A atitude introspetiva da casa moderna paulistana é uma reação 
ao crescimento vertiginoso da metrópole de São Paulo, com uma escala cada vez mais 
descontrolada e opressora. 

Se o arquiteto Gregori Warchavchik (1896-1972)66 já tinha, no final da década de 1920, 

65 ARTIGAS, João B. Vilanova - Depoimento FAU-RGS. 1981. apud MIGUEL, 2003: p. 45
66 Vilanova Artigas trabalha com Warchavchik no concurso para o Paço Municipal de São Paulo em 
1938.
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Fig. 100 -  Vilanova Artigas. Casa Ivo Viterito, São Paulo, 1962-1964. Abrigo de automóvel.
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proposto um novo tipo de espacialidade doméstica, importada do primeiro modernismo 
europeu, em que eliminava o corredor enquanto elemento de distribuição, Artigas 
suprime halls e vestíbulos, que considera estéreis e destinados apenas à manutenção do 
exibicionismo e dos pudores típicos da casa burguesa.

A apologia do automóvel, um dos pontos-chave do modernismo da primeira metade 
do século XX, premissa fundamental para o desenho do plano piloto de Brasília, é 
interpretada, nas residências de Artigas, como mais uma função que a casa deve resolver 
e agregar. Assim, a entrada automóvel coincide, por norma, com a entrada das pessoas, 
através da definição de um espaço exterior coberto, comunicante com a rua.

O esquema espacial com que Artigas concebe a nova casa paulistana é transversal 
aos seus edifícios públicos e coletivos mas, se na casa se privilegia a intimidade 
e a introversão, o edifício público de Artigas tem uma dimensão pedagógica face à 
coletividade. O grande vazio central (não necessariamente num sentido geométrico) que 
agrega pessoas, atividades e percursos, assume-se como uma “ágora brasileira”67 que 
prolonga no seu interior o espaço público, estabelecendo uma dinâmica de circulação 
contínua e/ou cíclica. É discutível a influência da casa bandeirista na conceção dos 
modelos domésticos de Artigas.

Teve na casa bandeirista [a arquitetura vernacular], o expoente máximo 
dessa concretização. Com indícios de um classicismo primário porque 
formalmente simétrica e compositivamente equilibrada, nela alguns 
historiadores generosos leram vestígios de espírito aristocrático, o que a 
aproximou da materialização erudita, produção lacunar na história de São 
Paulo. Aparentemente sem genealogia anterior; aparentemente também 
distinta da tradição portuguesa que aflorou no Brasil, a casa bandeirista, 
mentalmente reconstruída a partir dos poucos exemplares sobreviventes, 
permaneceu um enigma. E imbuída dessa áurea se consagrou como o mito 
que a arquitetura de São Paulo necessitava.68

A origem inequivocamente paulista da casa bandeirista oferece aos arquitetos o 
argumento que a legitima como uma das referências fundamentais na criação do modelo 
para a casa paulistana moderna. Os telhados das casas bandeiristas ecoam nas coberturas 
únicas dos edifícios da modernidade de São Paulo que cobrem a totalidade do programa, 
público ou doméstico. A linearidade do conjunto formado pelo elemento de cobertura 

67 MILHEIRO, Ana Vaz - O estilo Artigas. In RIBEIRO (coord.); RIBEIRO (coord.); ROSENDO 
(coord.), 2001: p. 54
68 Ibidem: p. 63
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Fig. 101 -  Vilanova Artigas. Casa Taques Bittencourt, São Paulo, 1960-1962. Desenho.

Fig. 102 -  Casa bandeirante do sítio de Santo António, São Roque SP, 1681. Vista exterior.
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e os suportes verticais pontuais (pilotis) é superada e as coberturas transformam-se 
progressivamente em invólucros, desdobrando-se nas paredes exteriores ou “afunilando-
se” em direção ao solo em lâminas de betão escultóricas. Artigas encontra assim o 
valor do volume compacto e contentor com fachadas homogéneas e livres de puxados 
ou adições69 que concretiza em pleno, por exemplo, na casa Baeta, nos Ginásios de 
Itanhaém (1959) e Guarulhos (1960) ou na Garagem de barcos de Santa Paula (1959).  
A casa bandeirista transporta também consigo o sentido de economia na organização da 
planta e na aplicação do ornamento, contribuindo para a estética despojada que marca a 
arquitetura da Escola Paulista. Sublimada no edifício da FAU-USP (1961-1969), a ideia 
de um grande espaço central, também presente na casa bandeirista, parece mais afeita 
aos programas públicos, associada a uma ideia de reunião e coletividade.

69 Ibidem: p. 63
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Fig. 103 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Localização do lote.

Fig. 104 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Especificação do lote para 
aprovação na Prefeitura de São Paulo.

Fig. 105 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Família na sala pouco tempo após 
a conclusão da obra.
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1.3. A casa José Anthero Guedes.

Aí verifiquei que com a teoria e esquemas (estruturas, formas de desenhar 
alvenarias, coberturas), que havia aprendido na faculdade, não podia 
fazer uma casa coerente com o programa, a economia dele. Era algo 
inusitado, não podia me apoiar naquelas simplificações de plantas-tipo 
americanas, sala, cozinha, quarto, banheiro. Tinha que fugir desses 
“modelos de felicidade”, (…). 

Comecei a estudar o projeto e descobri que não podia, por exemplo, 
fazer janelas de vidro de parede a parede, a que estava acostumado. Para 
fazer uma obra coerente precisava de alvenaria a cada 3 m, já portantes, 
o concreto então não vinha ao caso. Tive que reaprender, com a maior 
humildade, como colocar uma janela, uma porta numa parede de tijolos, 
como se fosse a 1ªvez.70 

A formação académica de Joaquim Guedes na FAU-USP, concluída em 1954, é 
fortemente marcada pela proximidade a Vilanova Artigas, seu professor no segundo ano 
e indiscutível líder pedagógico e ideológico da escola nas primeiras décadas da segunda 
metade do século XX. Guedes foi um dos primeiros aprendizes de Artigas, conquistado 
pelo seu discurso de apaixonado engajamento social onde a arquitetura e a arte são 
ferramentas acessíveis ao entendimento de todos na construção de uma sociedade mais 
justa e na oposição ativa ao domínio capitalista do mundo moderno.

Assim, quando Joaquim Guedes termina os seus estudos, Artigas, que já tem ultrapassada 
a sua primeira fase de influência do organicismo norte-americano, atravessa o período 
inicial da sua maturidade, dominando o pensamento e a produção arquitetónica em São 
Paulo. O ano em que Artigas completa a residência Olga Baeta, afirmação definitiva da 
sua arquitetura autoral e de um esquema tipológico que é reproduzido durante décadas 
por outros arquitetos paulistanos, coincide com o ano em Joaquim Guedes constrói um 
dos seus primeiros projetos residenciais: uma casa para a sua família. 

O lote situa-se na zona sudoeste de São Paulo, no bairro do Brooklin Paulista, urbanizado 
a partir do início do século XX pela São Paulo Tramway Light and Power Company, 
empresa canadiana responsável pela produção e distribuição de grande parte da energia 
elétrica consumida em São Paulo na época e pela instalação de uma rede de transporte 
público de elétrico.

70 GUEDES, Joaquim - “Depoimentos”. Arquitetura e Urbanismo. nº 17 (Abril-Maio 1988): p. 59-
60
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Fig. 106 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Planta e alçado (versão com escala 
em anexo).
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A morfologia deste bairro, apesar do traçado ortogonal das ruas e dos lotes retangulares 
estreitos, aproxima-se, nas normas de arborização, na exclusividade do programa 
habitacional e na obrigatoriedade do recuo das construções em relação à frente e à 
traseira dos respetivos lotes, dos planos de Barry Parker.71 

A solução comum do prisma modernista pousado e isolado no terreno amplo pressupõe 
lotes largos que permitam a libertação espacial do volume arquitetónico, soltando todas 
as suas fachadas dos limites físicos do terreno e garantindo assim afastamento suficiente 
para uma perceção visual inteira e contínua. Num lote de configuração tradicional, de 
10 metros de largura por 50 metros de profundidade, não é exequível uma implantação 
rigorosamente moderna. Assim, a solução adotada explora a grande profundidade do 
lote, criando eixos de circulação e distribuição longitudinais ao longo dos quais se 
organizam os diferentes espaços.

A par do forte condicionamento estabelecido pelas dimensões do lote, a especificidade 
do programa é uma das premissas mais determinantes deste projeto. A casa destina-se a 
uma família de 12 pessoas, crianças e adultos, exigindo grande economia e racionalidade 
na organização do espaço. 

Tendo como referência o esquema binuclear de Marcel Breuer (1902-1981), a casa 
distribui-se em duas zonas, os quartos e os espaços coletivos, articulados por um bloco 
de serviços composto pelas casas de banho e a cozinha. A conceção do arquiteto norte-
americano, inspirada nas mudanças sociais e demográficas do pós-guerra, pressupõe 
duas zonas separadas, ligadas pelo hall de entrada. A primeira zona deverá receber 
os espaços coletivos de lazer, refeições, receção de visitas, prática de desporto, entre 
outros, enquanto a segunda zona da casa se destina ao silêncio e à concentração, com os 
quartos dimensionados e desenhados de modo a serem igualmente aptos para o trabalho. 
Apesar da influência deste esquema na organização funcional da casa, referenciada por 
Guedes72, a casa José Anthero Guedes acaba por se exprimir mais como uma sequência 
ordenada de espaços ao invés de dois núcleos que se unem pontualmente. Também 
ao contrário de Breuer, que privilegia uma entrada única localizada na união dos dois 
volumes, Joaquim Guedes desenha várias entradas, associadas a cada grupo funcional 
(quartos, serviços e sala). 

A par da assumida referência em Breuer, o esquema de organização adotado por Guedes 
encontra raízes numa tipologia anteriormente analisada, frequente em São Paulo a partir 

71 Ver página 85
72 GUEDES, 1988 apud GRAÇA, 2007: p. 20
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Fig. 107 -  Marcel Breuer. Casa Starkey, Minnesota, 1955. Planta preliminar com esquema binuclear.

Fig. 108 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Vista exterior na entrada. A 
varanda  dos quartos foi destruída para dar lugar a mais espaço de estacionamento.

Fig. 109 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero 
Guedes, São Paulo, 1957. Vista exterior.

Fig. 110 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero 
Guedes, São Paulo, 1957. Vista exterior.
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do século XIX em lotes profundos e estreitos73. Este esquema pressupõe o afastamento 
do construído do limite lateral do lote, desenvolvendo, perpendicularmente à rua, um 
espaço externo estreito que pode ou não comunicar diretamente com a entrada da casa. 
Quando o lote é ocupado por uma única casa, o espaço exterior criado distribui as várias 
dependências interiores, garantindo maior salubridade para os quartos localizados no 
interior do lote, anteriormente desprovidos de iluminação natural e ventilação direta. 
Na casa José Anthero Guedes, o corredor lateral exterior liga a entrada ao pátio tardoz, 
permitindo a abertura direta para o exterior de todas as áreas da casa e garantindo boas 
condições de luz e arejamento em todos os espaços.

Como também já foi explicado, esta tipologia de origem oitocentista mantém a ordem 
de organização espacial herdada do colonialismo em que os espaços sociais comunicam 
diretamente com a frente da rua, seguidos dos quartos no interior do lote e de uma 
sala informal virada para o espaço exterior tardoz. No século XIX, o programa sofre 
complexificações, ganhando novas áreas e reposicionando outras. 

Na casa do seu pai, Joaquim Guedes, apesar de adaptar a matriz base de ocupação 
e organização do lote, inverte por completo esta ordem sequencial. Com um espaço 
exterior contínuo que se vai progressivamente ramificando em espaços secundários 
que servem a compartimentação interior, o esquema evita pátios internos fechados. O 
percurso a partir da entrada adquire uma abertura gradual, que vai revelando a vida 
interior, passo a passo, até chegarmos ao grande espaço aberto ao fundo do lote. Este 
espaço, uma imposição da Prefeitura de São Paulo74 que exige grandes recuos no tardoz 
dos lotes, é uma extensão exterior da sala que serve, também, atividades como a secagem 
da roupa (o espaço exterior de apoio à zona de serviço é insuficiente para uma família 
tão numerosa), recreio das crianças, cozinha (grelhados) e espaço de refeições. 

A fachada que faceia a rua é cega e todas as aberturas se viram para o interior do lote. O 
recuo obrigatório imposto pela Prefeitura resulta no desenho de um pequeno pátio doado 
à rua. Este espaço, de dimensões modestas, acaba por resultar insignificante numa zona 
marcadamente residencial da metrópole de São Paulo, com um padrão típico de classe 
alta de lotes encerrados sobre si mesmos, com jardins privados que, associados a uma 
atitude discutível de medo e desprezo pelo espaço público, tendem a negligenciar o seu 
desenho, qualidade e vivência. De resto, este espaço, para além de carecer de uma escala 
significativa, não comunica diretamente com a cota da rua, assumindo-se mais como um 

73 Ver página 75
74 A Prefeitura de São Paulo tende a adotar alguns critérios impostos pelas empresas que construíram, 
no início do século XX, os primeiros bairros-jardins de São Paulo.
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Fig. 111 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Alpendre.

Fig. 112 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Alpendre.
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canteiro residual e menos como uma situação de carácter definido e significado urbano 
inteligível. Atualmente o pátio da frente está convertido num espaço privado da casa, 
gradeado e ocupado por um pequeno pomar.

Com a planta da casa inteiramente assente 1,20 metros acima do nível da rua, Joaquim 
Guedes faz a topografia participar na organização do espaço e tira proveito da diferença 
de cotas para resolver problemas programáticos e prever dinâmicas quotidianas. Com 
a entrada principal ao nível da rua, é imediatamente conferido aos quartos o mínimo 
necessário de privacidade, impedindo o contato visual de quem chega com o seu interior.

A casa não tem uma porta de entrada única. O trabalho com as altimetrias permite 
três entradas possíveis, de carácter distinto. A primeira, de cariz mais privado, faz-se 
diretamente para a zona de repouso, através do pequeno pátio entre os quartos das 
crianças e o dos pais. Um alargamento do corredor exterior de circulação, elevado, 
dá lugar ao pequeno pátio de apoio da cozinha, por onde se faz a entrada de serviço. 
A entrada social faz-se diretamente para a sala, uma vez atingida no exterior a cota do 
pátio dos fundos, em que se desenvolve todo o interior da casa. 

A adaptação natural do construído à topografia do terreno aproxima-se mais de um 
cunho organicista apoiado na arquitetura escandinava e na influência de Frank Lloyd 
Wright que nos esquemas de meios-pisos sucessivos de Artigas.

O importante nessa casa vinha da simpatia pela simplicidade dos orgânicos, 
não os orgânicos americanos, como Wright ligado ao “Tycoon”, mas os 
escandinavos, principalmente pelo conhecimento de Gunnar Asplund das 
leituras de Bruno Zevi.75

A casa José Anthero Guedes tira proveito da topografia preexistente numa relação de 
simbiose entre natureza e arquitetura característica da arquitetura orgânica. O mesmo 
tipo de desenho é, com frequência, transportado para o desenho das coberturas, que 
mimetizam a irregularidade do terreno, como são exemplo a casa Francisco Landi 
(1965) ou a fazenda Tuiuiu (1988). 

Assim, a zona de dormir é colocada na frente do lote. No seu final, o corredor sofre 
um alargamento na zona das casas de banho, onde são colocados dois lavatórios, com 
espelhos. Esta solução permite descongestionar as dinâmicas quotidianas de uma família 
muito numerosa, bem como a simultaneidade de várias atividades. A própria posição 
central da cozinha, com abertura visual sobre os restantes espaços, facilita o controlo 
dos movimentos das crianças pela casa.

75 GUEDES, 1988: p. 60  
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Fig. 113 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero 
Guedes, São Paulo, 1957. Acabamento da parede.

Fig. 114 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero 
Guedes, São Paulo, 1957. Iluminação no interior.

Fig. 115 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Acabamento da parede.

Fig. 116 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Iluminação no interior.
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Construtivamente, a casa José Anthero Guedes prefere soluções e materiais simples, 
numa relação estreita com o estaleiro de obras.

Esforçamo-nos por arrancar da matéria organizada cruamente segundo 
processos construtivos franca e rudemente explícitos, uma casa que fosse 
realmente casa, onde a vida fluísse complexa e calmamente e que nos 
enchesse de sua realidade construtiva, [...]76 

Numa fase em que Artigas já se afastou definitivamente da sua primeira fase comprometida 
com a arquitetura de Frank Lloyd Wright e consolida, com a residência Olga Baeta, um 
discurso engajado com o betão e as técnicas industriais como argumentos e expressão 
plástica, Guedes, seu aprendiz, descobre nas limitações impostas pela modéstia 
do orçamento e pela estreiteza do lote as possibilidades dos materiais “humildes” e 
tradicionais como o tijolo e a madeira.

Sem espaço para a gíria moderna comum, repleta de membranas e planos, elementos que 
classifica pertencentes a uma esfera conceptual abstrata que, em casos como os da casa 
José Anthero Guedes, se provam totalmente inadequados e alienados, Guedes constrói 
paredes portantes em alvenaria de tijolo, assente de modo rudimentar, sem preciosismos 
geométricos. As paredes recebem um tipo de tratamento tipicamente inglês: uma fina 
camada de argamassa é espalhada sobre os tijolos, sendo o excesso removido com um 
pano húmido. Esta técnica permite regularizar a superfície, alisando a textura áspera do 
tijolo e preenchendo parcialmente a profundidade das juntas. O resultado final afirma a 
verdade construtiva da parede revelando o padrão plástico gerado pela textura do tijolo 
e pelo desenho das suas juntas e encaixes, deixando-a, contudo, suficientemente regular 
para receber o acabamento de cal.

A estrutura de madeira que suporta a cobertura de uma água pousa em paredes portantes 
com um espaçamento de três metros entre si. Rematada a chapas onduladas de 
fibrocimento a cobertura não precisa de mais nenhum sistema de impermeabilização – a 
água corre diretamente para uma caleira metálica sob o beiral.

Guedes integra o desenho do mobiliário no projeto de arquitetura. É uma conceção 
de arquitetura envolvida com o quotidiano, que prevê comportamentos e dinâmicas e 
propõe modos de usar. 

Ao longo da parede interior da sala, nos interstícios dos pilares encastrados, Guedes 
coloca vigas de madeira que resolvem simultaneamente a necessidade de uma iluminação 

76 GUEDES, Joaquim - “Residência do Sr. José Anthero Guedes”. Bem estar social. nº4 (Março-
Abril 1959).
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Fig. 117 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Esquisso do arquiteto para a sala.

Fig. 118 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Vista interior da sala.
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especial e contribuem para a definição de um espaço específico, para ler e sentar, um 
“espaço dentro de um espaço”. As caixas que recebem as luminárias encaixam-se entre 
as vigas. A mesma solução é utilizada nos quartos, sobre as secretárias. As peças em 
madeira resolvem a iluminação especial sobre a secretária e contribuem para a definição 
do espaço de estudo dentro do quarto. 

Poucos anos após a conclusão do curso de arquitetura, Joaquim Guedes encontra nesta 
obra, pela primeira vez, o confronto inevitável entre os princípios da arquitetura da escola 
paulista ensinada por Artigas e as limitações práticas impostas pela forma e topografia 
do terreno, da numerosidade da família e da restrição do orçamento disponível.

Uma observação atenta deste projeto não pode deixar de assinalar, contudo, que apesar 
das divergências evidentes que esta obra estabelece com os modelos domésticos de 
Artigas, Joaquim Guedes, mais ou menos conscientemente, encontra nela oportunidades 
de reinterpretação e adaptação de alguns temas-chave da arquitetura moderna paulistana.

Em primeiro lugar, apesar de uma solução que, pela forma e dimensões do terreno em 
que se implanta, se afasta necessariamente do prisma compacto e introvertido de Artigas, 
Joaquim Guedes, ao virar para a rua uma empena cega, deixa firmemente delineada 
a separação entre espaço público e privado, condição especialmente cara ao projeto 
da casa moderna paulista que se pretende um abrigo de privacidade, recolhimento e 
segurança contra a intensidade invasiva da cidade. 

Do mesmo modo, a honestidade construtiva professada por Artigas, herdada tanto da 
tradição paulista de conhecimento prático acumulado empiricamente no contato próximo 
com o estaleiro de obras como de uma longa filiação do ensino da arquitetura em São 
Paulo ao curso de engenharia da Escola Politécnica (diferente da vertente artística e 
erudita carioca da Academia de Belas Artes) e, mais tarde, teoricamente aprofundada 
pelo seu aprendizado organicista em Frank Lloyd Wright e posterior interesse nos 
argumentos éticos e estéticos do movimento brutalista britânico, está presente em 
decisões subtis de Joaquim Guedes no projeto da casa para o seu pai. 

Neste sentido, note-se que o projeto dos móveis, da iluminação ou das caixilharias de 
portas e janelas é inteiramente da autoria de Joaquim Guedes. Enquanto partes de um 
todo que deve ser absolutamente coerente, os detalhes são desenhados com o mesmo 
rigor do projeto dos espaços e das estruturas. As paredes internas onde pousam as vigas 
de madeira que sustentam a cobertura não têm a altura total do pé direito interior. Isto 
permite revelar distintamente os dois elementos (parede e viga), diferenciando a sua 
função: a parede enquanto dispositivo vertical de separação e suporte e a viga, inclinada, 
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Fig. 119 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Vista interior da sala.

Fig. 120 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Vista interior da cozinha.
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integrante do conjunto da cobertura. Os revestimentos aplicados nas superfícies, como a 
argamassa e cal nas paredes de tijolo ou o óleo de linhaça nas caixilharias, mobiliário e 
elementos estruturais de madeira, permitem que o aspeto visual e a textura dos materiais 
sejam revelados e valorizados.

Como é regra na obra de Joaquim Guedes, os “opostos” não se excluem e a escolha 
de materiais tradicionais, baratos e de produção artesanal, consequência do orçamento 
curto e não de uma posição plástica ou ética predeterminada, não impede a opção 
pelas chapas de fibrocimento na cobertura, de fabrico industrial mas de baixo custo, 
impermeáveis e de fácil aplicação. 

Esta é uma demonstração clara dos princípios de racionalidade construtiva que o arquiteto 
estima durante todo o seu percurso e que se torna numa característica transversal à 
totalidade da sua obra: as qualidades dos diferentes materiais e técnicas, rústicos ou 
industriais, são intemporais e não podem subjugar-se a modas e retóricas vazias sem 
sentido ou exequibilidade prática, podendo e devendo ser aplicados em conjunto sempre 
que isso resulte na melhor solução construtiva, económica e de conforto para o edifício. 

Por ser uma casa para a sua própria família, Joaquim Guedes tem neste projeto uma 
liberdade de decisão que raramente se vem a repetir durante os anos seguintes. Nas 
casas unifamiliares que projeta posteriormente, a cozinha é, por norma, integrada na 
zona de serviço e associada a espaços como a copa, a lavandaria, a dispensa e, por 
vezes, os quartos e casas de banho para empregados. A cozinha é, por isso, uma parte 
de um núcleo bem definido, separado das restantes áreas da casa, frequentemente com 
entrada própria. Na casa José Anthero Guedes, a cozinha, apesar de também ter entrada 
própria, tal como os quartos e a zona social, está completamente aberta ao resto da casa. 
A sua posição no espaço doméstico é central não só de um ponto de vista métrico (o 
comprimento do volume construído a partir da cozinha até cada um dos topos da casa é 
idêntico) e distributivo, mas também hierárquico, proporcionando controlo visual sobre 
o corredor interior de circulação. Assim, a cozinha não só se liberta da sua recorrente 
ocultação como se integra na área social, tornando-se talvez no espaço mais importante 
da dinâmica doméstica. Para isso muito contribui a grande mesa de madeira que se 
estende na sala a partir da cozinha, estabelecendo-se como elemento fundamental de 
ligação física e funcional entre as duas áreas. Este elemento valoriza o estilo de vida 
e as dinâmicas familiares nas casas populares brasileiras onde a cozinha é o espaço de 
convívio por excelência e a mesa o seu dispositivo agregador, em redor do qual todos 
se reúnem.

Nas duas décadas seguintes, Joaquim Guedes projeta grande número de casas 
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Fig. 121 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Vista interior da sala e da cozinha.
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unifamiliares. Muitas delas são publicadas em revistas ou na participação do arquiteto 
na Bienal de Buenos Aires em 1985. Não está documentado, contudo, nenhum projeto 
posterior para uma moradia unifamiliar num terreno de forma e dimensões semelhantes 
à da casa José Anthero Guedes77. As residências que Joaquim Guedes projeta durante 
as décadas de 1960 e 1970 destinam-se a clientes paulistas de amplo poder aquisitivo e 
situam-se, na sua maioria, em bairros de lotes largos, de uma morfologia mais próxima 
dos modelos de bairros-jardim comuns em São Paulo.

Nas casas que projeta nesta época, Joaquim Guedes raramente volta a ter a mesma 
liberdade de decisão. A organização funcional tende, talvez por requisito dos clientes, 
a esquematizar-se sobre a tríade tradicional formada pelas áreas social, de quartos e 
de serviço. Similarmente, a relação do espaço doméstico com o lote urbano tende a 
enquadrar-se no esquema tradicional das casas burguesas paulistas dos séculos XVIII, 
XIX e início do século XX. 

A distribuição espacial interior em três grupos funcionais essenciais é atendida por um 
zoneamento do espaço exterior correspondente, fundado na dualidade tradicional entre 
o espaço exterior exibível que valoriza e expande a área social e o espaço exterior 
de serviço. Este, apesar de apresentar geralmente menores dimensões e condições 
de insolação menos favoráveis, já se distanciou assertivamente dos antigos quintais 
tardozes, votados ao descuidado e à insalubridade e escrupulosamente interditos aos 
olhares exteriores.

Assim, apesar de Joaquim Guedes manter esta distinção clara no espaço doméstico 
exterior, o serviço deixa de ser um problema negligenciado e “empurrado” para as 
traseiras ou para o sótão e passa a integrar o programa da casa paulista como um requisito 
não desprezável, com solicitações específicas que cabe ao arquiteto dar solução espacial 
e material. Do mesmo modo, amenizam-se as barreiras físicas que normalmente separam 
jardins sociais de zonas de serviço impedindo, mais que o acesso, a abertura visual 
entre si. Evidentemente, este aspeto apresenta concretizações variáveis nos diferentes 
projetos, certamente influenciadas pelas aspirações individuais de cada cliente e pelos 
próprios atributos formais e topográficos de cada terreno. Por exemplo, na casa que 
constrói para a sua família em 1968, a residência Liliana Guedes, o espaço exterior 
é inteiramente permeável e, sob o volume elevado, o jardim estende-se ao espaço de 
serviço sem nenhum impedimento. Nas casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo o 

77 Os arquivos do escritório Joaquim Guedes & Associados, doados, como anteriormente se referiu, 
à FAU-USP em 2008, estão ainda, na sua maioria, por tratar e catalogar. Assim, não é possível afirmar 
com absoluto rigor que não existe mais nenhuma obra com as característica referidas, baseando-se esta 
afirmação na informação a que tivémos acesso.
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Fig. 122 -  Joaquim Guedes. Casa J. Breyton, São Paulo, 1965. Paralelismo da implantação em relação aos 
limites do lote.

Fig. 123 -  Joaquim Guedes. Casa Cunha Lima, São Paulo, 1958. A sala de almoço, destacada a rosa, faz a 
mediação e transição entre zona social (sala) e zona de serviço (cozinha).
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espaço exterior se organiza do modo típico das casas burguesas com o jardim na área 
frontal e o espaço de serviço nas traseiras, ligados por corredores laterais abertos. Por 
oposição, a residência Waldo Perseu Pereira conforma um pátio de serviços encerrado 
entre o muro de contenção e o corpo da casa, acessível apenas a partir da área de serviço 
interna.

Guedes estabelece com frequência relações de paralelismo entre os limites do volume 
construído e o perímetro do lote. Se, em lotes de conformação aproximadamente 
retangular, esta implantação se poderia identificar com uma matriz tradicional, em 
terrenos de forma mais irregular, a estratégia de implantação parece justificar-se na 
otimização do aproveitamento do espaço ao serviço das funções interiores.

A interpretação do programa da casa e das naturezas dos seus diferentes espaços assume-
se como uma versão conciliadora, ou certamente mais flexível, da conceção de espaço 
doméstico de Artigas, tentando compatibilizar os postulados irredutíveis do mestre 
paulista com as aspirações invariavelmente mais conservadoras dos seus clientes.

Salvo alguns projetos de caráter excecional78, as casas unifamiliares desenhadas por 
Joaquim Guedes integram a cozinha como parte da zona de serviço da casa, normalmente 
apoiada pela copa e pela despensa. Como é prática comum nas casas burguesas do 
século XIX e XX, a copa aparece pontualmente como elemento de transição entre área 
social e a de serviço, articulando a sala de jantar e a cozinha. Com a mesma função de 
mediação aparece, na casa Cunha Lima ou na casa Costa Neto, a “sala de almoço”, um 
espaço de refeições de menor formalidade, para a utilização quotidiana exclusiva da 
família.

A zona de serviço completa-se com os conjuntos formados pela lavandaria e coradouro 
e pelos quartos das empregadas com as respetivas casas de banho. Em casas com 
programas mais extensos, como é o caso da residência Waldo Perseu Pereira ou da casa 
Pedro Mariani (1999), a zona de serviço tende a assumir grande independência funcional 
e espacial, passando a incluir, por exemplo, uma sala de estar exclusiva das empregadas 
e uma caixa de escadas própria para a circulação de serviço. Na casa Fabrizio Beer 
(1975) a área de serviço ganha a independência para se desenhar como um volume 
autónomo, ligado ao corpo principal da casa pela cozinha, ao nível térreo.

Estes exemplos, integrados numa análise individualizada dos projetos do arquiteto para 
casas unifamiliares, permitem concluir que Joaquim Guedes valoriza a área de serviço 

78 Pode exemplificar-se a casa Anna Mariani, por ser um abrigo para fins de semana e férias ou a 
própria casa José Anthero Guedes, por ser para a própria família.
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Fig. 124 -  Joaquim Guedes. Casa Liliana Guedes, São Paulo, 1968. Área de serviço, destacada a rosa, aberta 
ao espaço exterior sob o volume da casa.

Fig. 125 -  Joaquim Guedes. Casa Liliana Guedes, São Paulo, 1968. Área exterior sob o volume principal.
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Fig. 126 -  Joaquim Guedes. Casa Waldo Perseu Pereira, São Paulo, 1967. Pátio de serviço fechado destacado 
a rosa. Área de dormir e convívio de empregados destacada a azul.
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Fig. 127 -  Joaquim Guedes. Casa Fabrizio Beer, São Paulo, 1975. Área de dormir e de convívio de 
empregados, separada do corpo principal, destacada a rosa.

Fig. 128 -  Joaquim Guedes. Casa Francisco Landi, São Paulo, 1965. Diferença de nível interior.
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enquanto componente essencial, embora sempre secundária, do programa doméstico, 
procurando satisfazer, com o desenho de arquitetura, os requisitos específicos de cada 
função.

Guedes não adota o modelo de circulação e organização espacial interior estabelecido 
por Vilanova Artigas na casa Olga Baeta (1957), que se torna o protótipo de eleição dos 
arquitetos paulistas da segunda metade do século XX.

Diferentemente de Artigas, que distribui os diferentes espaços num esquema de meios-
níveis ligados pontualmente por um percurso de escadas ou, mais frequentemente, 
rampas, as casas de Joaquim Guedes apresentam lógicas de organização linear de 
eixos horizontais e/ou verticais. Guedes não utiliza rampas, preferindo resolver os 
acessos verticais em caixas ou lances de escadas pontuais. A distribuição em meios-
pisos como estratégia de organização verifica-se apenas na residência Francisco Landi 
e integra-se num esquema de distribuição linear estabelecido no sentido longitudinal 
da casa, diferindo, por isso, da lógica na base do modelo de Artigas. Nas casas Anna 
Mariani, Waldo Perseu Pereira ou Dalton Toledo, as diferenças de cota no interior são 
consequência natural da adaptação da construção à topografia, de sugestão organicista, 
auxiliando a distinção de espaços de diferente carácter ou função.

É necessário observar que, apesar de nunca utilizar o mesmo esquema nos seus projetos 
para casas, já em 1959, Joaquim Guedes desenha o Fórum de Itapira segundo uma 
lógica de distribuição em meios-níveis separados por um vazio descoberto e ligados 
pontualmente pelos acessos verticais – lances de escada, neste caso.

A introversão do espaço doméstico é uma das principais características das casas 
projetadas por Artigas, que “viram as costas” ao espaço urbano circundante privilegiando 
o interior do lote. Esta qualidade, que com frequência se pode entender simultaneamente 
como preposição e resultado do esquema de circulação e distribuição em meios-níveis, 
estende-se igualmente a muitos dos edifícios públicos que projeta, dos quais a FAU-
USP será talvez o exemplo mais notável.

Na sua forma mais simples, a vontade de atribuir ao espaço da casa um sentido de 
introversão pode concretizar-se simplesmente na oposição dual entre um alçado frontal 
cego e um jardim exterior no espaço tardoz do lote, para o qual se estende visual e 
espacialmente a área social, como é o caso na casa Ivo Viterito ou na casa Martirani 
(1969). Outras soluções comuns, de discutível parentesco com as casas bandeirantes, 
podem ser o encerramento de um pátio interno descoberto à volta do qual se faz a 
distribuição dos diferentes espaços através do sistema de rampas, com exemplo de 
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Fig. 129 -  Vilanova Artigas. Casa Olga Baeta, São Paulo, 1957. Alçado frontal.

Fig. 130 -  Joaquim Guedes. Casa José Anthero Guedes, São Paulo, 1957. Alçado frontal.
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excelência na casa Taques Bitencourt, ou, no caso da residência Berquó, cuja planta 
se desenvolve numa única cota, a agregação do espaço interno em redor de um “pátio” 
definido na diferença de pisos e na abertura de uma clarabóia. 

Nas moradias unifamiliares de Joaquim Guedes nunca se encontra a mesma intenção 
de distribuição espacial centrípeta em redor de um espaço exterior encerrado, total 
ou parcialmente. No máximo, porque os respetivos lotes assim o motivaram, podem 
citar-se as casas José Anthero Guedes ou Dourado como exemplos de fechamento do 
alçado frontal em contraste com a abertura de pátios tardoz de caráter lúdico em diálogo 
funcional e visual com a área social da casa. 

Ao contrário de Artigas, e como consequência necessária dos seus esquemas de 
distribuição espacial, Guedes desenha o espaço doméstico numa lógica centrífuga, de 
dentro para fora. Se Artigas fecha o alçado frontal e abre os vãos nas fachadas laterais 
e tardoz, Guedes, mais próximo da casa burguesa tradicional, opta com frequência por 
desenhar grandes aberturas nas frentes, exibindo a área social para a entrada do lote, 
como é o caso da residência Kerti ou da residência Sérgio Ferreira Leite. 

Evidentemente, a carência de privacidade que poderia resultar deste tipo de solução é 
colmatada por um tratamento paisagístico, geralmente da responsabilidade de Liliana 
Guedes, que garante uma massa opaca de vegetação.

Ao distanciar-se dos esquemas espaciais de Artigas, Guedes reequaciona a posição e 
função do estúdio no espaço da casa. Assim, se Artigas reinventa o papel do antigo 
escritório reposicionando-o como intermediário entre a área social e a zona de quartos no 
encadeamento de espaços estabelecido pelo percurso de rampas, Joaquim Guedes acaba 
por tender a uma interpretação mais tradicional do espaço do estúdio, aproximando-o 
da sala e atribuindo a esta maior privacidade (comparativamente a Vilanova Artigas). 

O estúdio aparece frequentemente associado à função de receção, destacando-se as casas 
Costa Neto ou Cunha Lima em que a entrada principal se faz diretamente para o nível 
do mezanino em que se situa o estúdio, em ambas as casas aberto sobre a sala. Noutras 
casas, parece claro que o estúdio, com entrada própria e pouco ligado com a dinâmica 
interior, está previsto como alternativa para local de trabalho do(s) proprietário(s), 
adequado à receção de clientes e/ou colaboradores. 

É frequente o arquiteto incluir salas de menor dimensão e/ou de maior intimidade nas 
suas casas (note-se o exemplo da sala virada para as traseiras e com acesso próprio da 
casa Dalton Toledo ou o mezzanine da casa Dourado) que podem, consoante as vontades 
ou necessidades dos proprietários, servir diferentes funções, incluindo a de estúdio.
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Fig. 131 -  Joaquim Guedes. Casa Waldo Perseu 
Pereira, São Paulo, 1967. Lareira.

Fig. 132 -  Joaquim Guedes. Casa Beatriz Kerti, São 
Paulo, 1971. Lareira.

Fig. 133 -  Joaquim Guedes. Casa Liliana Guedes, São Paulo, 1968. Abrigo para automóvel na cobertura da 
casa.
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Assim, se Artigas atribui ao estúdio uma natureza doméstica e pouco formal, trazendo-o 
para o interior da casa e abrindo-o a toda a família, Guedes tende a manter a exclusividade 
tradicional, interpretando-o mais como espaço de trabalho individualizado que como 
parte participante da dinâmica quotidiana da casa.

Apesar da tendência para a separação clara do escritório/estúdio, Guedes traz de 
Vilanova Artigas o princípio da sala comum que condensa, numa grande área lúdica 
e coletiva, a “miríade” burguesa de salas e saletas, justificadas apenas por uma série 
de normas de comportamento e pudores que a sociedade moderna se encarregou de 
provar caducos. Assim, as salas de Guedes são amplas e abertas ao exterior. As zonas de 
estar e jantar são incluídas na mesma sala comum, sem obstáculos físicos entre elas. As 
plantas, contudo, indicam sempre a previsão das duas funções. Neste sentido, a mesa de 
refeições, de betão ou madeira, integra com frequência o mobiliário fixo. 

Guedes difere ainda de Artigas na inclusão recorrente de lareira nas salas79. Exceto, 
talvez, no caso da casa Kerti, em que a lareira central motiva o rebaixo da cota do chão 
em seu redor para a criação de um área de estar diferenciada, este elemento raramente 
parece desempenhar um papel espacial significativo, embora Joaquim Guedes tenda a 
atribuir ao seu desenho algum destaque formal e construtivo.

O abrigo para automóveis, assim denominado porque se pretende diferenciá-lo 
arquitetonicamente das garagens comuns, descendentes das antigas cocheiras, é incluído 
por Vilanova Artigas no programa doméstico com importância equivalente a qualquer 
outro espaço da casa, devendo, por isso, ser integrado na proposta de volume único e 
agregador. A conceção de Artigas argumenta-se no discurso moderno de uma arquitetura 
e de um urbanismo pensados para uma sociedade em que o automóvel individual deve 
ser o principal meio de transporte, acessível a todas as famílias. Apenas uma parte das 
casas projetadas por Joaquim Guedes contempla espaço para a arrumação do carro no 
interior do próprio lote, que aparece incluído de diferentes modos. A concretização 
mais próxima do modelo de Artigas é, possivelmente, a casa Liliana Guedes, em que 
a entrada principal se faz sob a cobertura do abrigo para o automóvel. As casas Sérgio 
Ferreira Leite, Francisco Landi e Dourado apresentam garagem na cave. Outras casas, 
como é exemplo a residência Kerti ou José Anthero Guedes, prevêem um lugar para 
automóvel descoberto no espaço exterior do lote. Fica claro que, para Guedes, o espaço 
para a arrumação do automóvel é um programa facultativo a ser respondido consoante a 
solicitação do cliente ou a conveniência do respetivo projeto e terreno.

79 É curioso notar que Artigas inclui uma lareira em ambas as casas que projeta para si mesmo mas 
raramente o faz nas casas dos seus clientes.





2. Experiências com forma
A abóbada e as casas Dalton Toledo e Sérgio Ferreira Leite
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Fig. 134 -  Le Corbusier. Chapelle Notre Dame du Haut, Ronchamp, 1950-1955. Vista exterior.

Fig. 135 -  Le Corbusier. Villa H. de Mandrot, Le Pradet, 1929-1931. Vista exterior.

Fig. 136 -  Le Corbusier. Villa Le Sextant, Les Mathes, 1935. Estudos para alçados.
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2.1. A abóbada na maturidade de Le Corbusier e as casas Jaoul.

É ainda no final da década de 1920 que surgem pela primeira vez nas pinturas de Le 
Corbusier elementos orgânicos como conchas, ossos e até mesmo representações da 
figura humana. A aproximação a temas orgânicos, já manifesta timidamente na aplicação 
de pedra no Pavilhão Suíço da cidade universitária de Paris, concluído em 1933, vem 
a tornar-se frequente na obra do arquiteto nesta década e nas posteriores, integrando a 
formulação de uma nova linguagem que conhece a sua maturidade nos anos de 1950 
com a Capela de Ronchamp, concluída no mesmo ano das casas Jaoul. 

A inserção gradual no vocabulário arquitetónico de Le Corbusier de propostas formais 
e soluções construtivas vernaculares aparece na sequência do abandono do dogmatismo 
estético purista, consequência da perda de confiança nos efeitos exclusivamente 
benéficos da máquina na civilização. Esta ampliação paradigmática relaciona-se 
ainda com o contato com circunstâncias de projeto que impedem ou condicionam a 
concretização integral dos princípios estéticos, formais e tecnológicos que o arquiteto 
privilegiara na década anterior.

Com os projetos para as vilas Mandrot (1929-1931) e Le Sextant (1935), Le Corbusier 
confronta, pela primeira vez, o seu discurso com condições locais determinantes; o caráter 
remoto dos lugares implica a impossibilidade de acompanhamento presencial das obras 
e a necessidade de contratação de pequenas empresas de construção locais, incapazes de 
responder a uma ideia de construção fortemente industrializada, com recurso a materiais 
e elementos pré-fabricados e a mão-de-obra preparada. Necessariamente, estes fatores 
influenciam o projeto final, que é pensado tendo a viabilidade e a facilidade da execução 
como prioridade. 

Assim, no sentido de simplificar a obra, diminuindo a necessidade do acompanhamento 
especializado do arquiteto e a margem para equívocos ou incompreensões por parte 
dos trabalhadores da obra, as diferentes etapas da construção (alvenaria, carpintaria, 
instalações hidráulicas e elétricas) são estruturadas de forma tão independente quanto 
possível, com o objetivo de ser separadas cronologicamente em estágios sucessivos.80  

A  experiência  com as casas Mathes e Le Sextant sensibiliza Le Corbusier para as 
possibilidades de materiais e técnicas tradicionais e, devido também aos vários 
problemas construtivos que se repetiam de modo recorrente nos edifícios que 
havia projetado na década de 1920 (caixilharias metálicas que enferrujavam e 
deformavam, sobreaquecimento de espaços interiores devido à elevada insolação ou 

80 BOESIGER (ed.), 1995: p.70
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Fig. 137 -  Construção de abóbadas catalãs.

Fig. 138 -  Le Corbusier. Maisons Monol, 1919. Estudo.

Fig. 139 -  Le Corbusier. Maison de week-end, La Celle-Saint-Cloud, 1934. Estudo.
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impermeabilização defeituosa de coberturas, por exemplo)81, faz com que o arquiteto 
seja levado a reequacionar as suas propostas e o seu discurso, os quais, a partir 
daqui, tendem a bifurcar-se em duas abordagens distintas; por um lado, o regresso à 
construção vernácula, de escala e materiais singelos e, por outro, a tendência brutalista, 
comprometida com a plasticidade rude de betão em edifícios de escala monumental. 

As casas Jaoul inserem-se num conjunto de experiências que o arquiteto faz com 
abóbadas catalãs, iniciado em 1935 com a casa para fins-de-semana nos arredores de 
Paris. 

Apesar de conhecida desde a Antiguidade, a técnica de construção de abóbadas e arcos 
com tijolos finos não conhece interesse ou aperfeiçoamento significativo até ao início 
do século XIX, na Catalunha, quando é estudada como uma possibilidade construtiva 
adequada à criação de formas expressivas para coberturas ou escadas, ideal à linguagem 
orgânica do arquiteto Antoni Gaudí (1852-1926), que explora a técnica exaustivamente 
na sua obra.

A técnica catalã, cujo nome advém precisamente da região em que é desenvolvida, 
consiste no assentamento de tijolos cerâmicos finos em duas ou mais camadas, com uma 
argamassa de elevada capacidade de coesão e sem nenhum reforço adicional de aço. O 
desencontro das juntas entre os tijolos das camadas sobrepostas, que são dispostos em 
direções diferentes, oferecem grande resistência às superfícies e abóbadas construídas 
deste modo, que conseguem assim ser excecionalmente finas. Esta técnica permite ainda 
a construção de abóbadas com uma flecha muito baixa, quase planas, oferecendo grande 
liberdade formal sem implicar a utilização de suportes e moldes de cofragem.

A abóbada surge pela primeira vez nas propostas de Le Corbusier já em 1919 com o 
estudo para as casas Monol. Apenas cinco anos após o protótipo da casa Dom-ino, as 
casas Monol são previstas enquanto modelo para a produção em série, com abóbadas 
finas pré-moldadas em betão, protegidas sob chapas onduladas. 

O projeto da “casa para fins-de-semana” contraria todos os pressupostos delineados por 
Le Corbusier na década de 1920, inclusive alguns dos cinco pontos da nova arquitetura. 
Diferentemente da anterior tipologia de prismas puros, que conhece o seu auge na Ville 
Savoye, a “casa para fins-de-semana” não procura ser um volume isolado pousado 
no interior do lote e independente dos seus limites e, nesse sentido, está posicionada 
no canto do terreno, anexa a dois dos seus muros de vedação. Num terreno privado 
de perímetro fechado, delimitado fisicamente, os pilotis, no sentido original em que 

81 BAKER, 1998: p. 230
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Fig. 140 -  Le Corbusier. Résidence Peyrissac, 
Cherchell, 1942. Estudo.

Fig. 141 -  Le Corbusier. Résidence Peyrissac, 
Cherchell, 1942. Estudo.

Fig. 142 -  Le Corbusier. Roq et Rob, Cap Martin, 1949. Estudo para alçado.

Fig. 143 -  Le Corbusier. Roq et Rob, Cap Martin, 1949. Maquete.
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Le Corbusier os equaciona, enquanto parte fundamental de uma concepção de cidade 
permeável, contínua e sem ruas, não faz sentido. A casa pousa, por isso, inteiramente 
no solo. 

Também a forma comum do prisma puro com subtrações é preterida em favor de 
uma planta recortada, em que as áreas definidas sob as várias abóbadas assumem 
comprimentos distintos.  

Com uma área de terreno ajardinado em muito superior à área ocupada pela casa, o 
conceito de cobertura plana praticável, um dos cinco pontos de Le Corbusier, não oferece 
nenhuma vantagem óbvia e é, por isso, dispensado, mantendo-se a forma da abóbada no 
exterior. A cobertura não perde, contudo, a sua importância enquanto “quinto alçado” 
e, tal como Le Corbusier virá mais tarde também a fazer nas casas Jaoul, é inteiramente 
coberta por vegetação, solução que contribui ainda para a prevenção de dilatações 
térmicas que afetem a estrutura. 

O arquiteto experimenta a possibilidade de fazer arquitetura moderna distanciando-a 
da imagem de superfícies brancas e lisas a que esta já era associada, em grande parte 
devido precisamente às suas obras anteriores: A partir daí, a justaposição de materiais 
contrastantes tornou-se um aspecto fundamental do estilo de Le Corbusier, não só como 
palette expressiva, mas também como meio de construção.82 

Durante os anos seguintes, sobretudo no Pós-Guerra, com o aumento da sua atividade 
fora de França em países em África e na Ásia, Le Corbusier experimenta a abóbada 
catalã enquanto solução que facilmente colabora com condições de escassez e atraso de 
recursos técnicos e materiais.

Na proposta para uma residência em Cherchell na Argélia, a opção pela abóbada 
justifica-se por ser precisamente uma técnica tradicional na região, dominada pela 
mão-de-obra pouco desenvolvida, facilmente executável com recursos materiais que 
se resumiam quase exclusivamente à pedra local, taipa ou adobe. Em 1949, a abóbada 
é prevista num programa de conjunto habitacional para a proposta Roq et Rob em Cap 
Martin e, já em 1955, usada para as coberturas da casa Sarabhai em Ahmedabad. A 
proposta indiana tem especial interesse devido à influência determinante do clima: 
para um arquiteto cujo repertório inicial se celebrizou com grandes superfícies planas 
e brancas rasgadas por planos de vidro, as elevadas temperaturas locais exigiam agora 
o controlo da insolação e a garantia de ventilação adequada. Neste sentido, não só a 
casa abre as suas principais frentes à direção mais frequente dos ventos da região para 

82 FRAMPTON, 1997: p. 272
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Fig. 144 -  Le Corbusier. Villa de Madame M. Sarabhai, Ahmedabad, 1951. Perfis.

Fig. 145 -  Le Corbusier. Villa de Madame M. Sarabhai, Ahmedabad, 1951. Vista interior.

Fig. 146 -  Le Corbusier. Villa de 
Madame M. Sarabhai, Ahmedabad, 
1951. Corte das abóbadas.

Fig. 147 -  Le Corbusier. Villa de Madame M. Sarabhai, 
Ahmedabad, 1951. Vista interior.
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assegurar uma boa e permanente circulação do ar, como recorre a materiais que, para 
além de facilmente acessíveis, contribuem para a manutenção de um ambiente fresco no 
interior, destacando-se a espessura das paredes de tijolo que proporciona grande inércia 
térmica e a cor escura da pedra aplicada no pavimento que reflete pouca radiação. O 
balanço do piso superior permite ainda o sombreamento das áreas sociais do piso térreo.

No mesmo ano, Le Corbusier projeta as casas Jaoul. 

A arquitetura de espaços confinados, de pátios, terraços, loggias, alpendres, constitui uma 
aprendizagem do vernáculo mediterrânico que Le Corbusier reinterpreta criticamente 
na sua obra, propondo-lhe novas escalas e contextos e adaptando-o ao espaço urbano 
moderno e aos avanços técnicos na construção. Assim, sendo o Mediterrâneo uma das 
mais importantes raízes da sua arquitetura, se nos primeiros anos de trabalho a referência 
é a arquitetura clássica, grega e romana, a partir da década de 1930 dá-se a inclusão, 
na sua obra, de elementos orgânicos e a retoma de formas e técnicas da construção 
vernácula.

A primeira notícia desta transição é dada pela dispensa da estrutura de pilotis, um dos 
fundamentos básicos dos conceitos de planta e fachada livre do mestre franco-suíço, e 
a sua substituição por paredes portantes de tijolo. Assim, a estrutura de cada uma das 
casas Jaoul compõe-se de três paredes estruturais no sentido do comprimento da planta, 
duas exteriores e uma interior, sobre as quais assentam, no mesmo sentido, as vigas de 
betão que recebem a compressão exercida pelas abóbadas de cerâmica, distribuindo-a 
igualmente nas paredes.

O esforço de expansão exercido pela abóbada na viga é contrariado por tirantes de aço 
maciço de dois centímetros e meio de diâmetro que ligam as vigas entre si. As lajes 
do primeiro piso e da cobertura não têm nenhum reforço de aço adicional e as suas 
dimensões são geradas pelo Modulor: as abóbadas têm, respetivamente, 3,66 metros 
e 2,26 metros de largura. Também o pé-direito, medido do nível do pavimento aos 
arranques das abóbadas, é de 2,26 metros. 

O Modulor é ainda o principal regulador do traçado das fachadas. Implantadas 
perpendicularmente entre si, as casas têm diferentes condições de insolação. Assim, se 
em uma das casas os vãos são abertos nas paredes laterais portantes, na outra são abertos 
maioritariamente nos topos, com aberturas laterais auxiliares. As soluções encontradas 
para a iluminação e ventilação dos espaços interiores respondem à premissa de uma 
construção clara e despretensiosa, que ganha maior importância na maturidade de Le 
Corbusier e que, mais tarde, transforma as casas Jaoul numa das primeiras obras de 
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Fig. 148 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-Seine, 1951-1955. Plantas.

Fig. 149 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-Seine, 1951-1955. Corte.

Fig. 150 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-Seine, 1951-1955. Colocação de tirantes de aço na base 
das abóbadas para equilíbrio da estrutura.
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referência dos neo-brutalistas ingleses. 

Neste sentido, é enfatizada a separação do que é estrutura e do que é vedação, instalação 
ou mobiliário: na casa posicionada longitudinalmente no terreno, as paredes recuam 
sob o balanço das lajes para isolar a leitura dos dois elementos, distinguindo as suas 
funções e permitindo a introdução de um conjunto independente de painéis não-
portantes de vidro e madeira nos topos do volume. Na outra casa, os vãos são todos 
abertos diretamente nas paredes de tijolo e os painéis recuam em relação à face exterior, 
denunciando a espessura da parede e, expressivamente, o seu caráter maciço de suporte. 
É importante notar que, no volume transversal, o próprio encontro entre as paredes 
portantes exteriores com as suas perpendiculares no topo é negado com uma peça de 
madeira e vidro que perfaz a esquina do volume.

O otimismo que, nos anos 1920, levara Le Corbusier a inserir o conceito de fenêtre en 
longueur nos seus cinco pontos da nova arquitetura, abrindo visualmente ao exterior o 
espaço doméstico, era agora substituído por uma atitude mais contida e introvertida, 
de certo modo concordante com o clima pessimista e tenso do período pós-guerra. O 
arquiteto passa e explorar expressivamente a profundidade da própria parede, tratando 
o desenho dos vãos com uma lógica que, quando comparada à das suas primeiras obras, 
se distingue pelo seu caráter compositivo, escultórico e tridimensional: Windows are no 
longer to be looked through but looked at.83 

Assim, se nas casas Jaoul o desenho dos vãos, que rejeita a longa janela horizontal não 
só é opção expressiva como imperativo construtivo implicado pelo papel estrutural das 
paredes de tijolo, na capela de Ronchamp, concluída um ano antes, o jogo tridimensional 
entre vãos e parede tem um intuito puramente plástico. Em ambos os projetos, bem como 
em grande parte da obra que Le Corbusier produz nesta época, o espaço arquitetónico 
adquire um novo tom de dramaticidade em que a luz já não atua apenas no jogo sábio, 
correto e magnífico com os volumes mas interage expressivamente com a materialidade, 
cor e textura das superfícies, metamorfoseando-se, ao longo dos dias e das estações. 

Em seu período purista, as janelas faziam parte de uma membrana 
aparentemente estirada sobre uma moldura. Nas Casas Jaoul, o caráter 
estrutural das paredes altera o papel da distribuição das aberturas, de 
tal modo que as janelas são recuadas e organizadas para intensificar a 
leitura do sistema de paredes portantes de alvenaria.84 

83 STIRLING, James - Garches to Jaoul. Le Corbusier as Domestic Architect in 1927 and 1953. 
1955. In STIRLING; MAXWELL (ed.), 1998: p. 36.
84 BAKER,1998: p. 245
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Fig. 151 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-
Seine, 1951-1955. Vista exterior.

Fig. 152 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-
Seine, 1951-1955. Vista exterior.

Fig. 153 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-
Seine, 1951-1955. Vista exterior.

Fig. 154 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-
Seine, 1951-1955. Vista exterior.

Fig. 155 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-Seine, 1951-1955. Vista exterior da entrada.
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Sobre as fachadas é importante dizer-se que, tal como na “casa para fins-de-semana”, 
as casas Jaoul continuam a traduzir a conceção de cobertura enquanto quinto alçado, 
neste caso ajardinada para proteger os materiais das variações térmicas e assim prevenir 
dilatação comprometedora da estrutura.

Também a implantação das casas marca uma nova atitude, mais reservada, em relação ao 
espaço circundante. A planta das casas, ao contrário de, por exemplo, a “casa para fins-
de-semana”, mantém uma forma retangular simples. Contudo, a relação com o espaço 
interior do lote está longe da conceção do volume prismático pousado independente dos 
limites do terreno. Apesar de apenas uma das casas encostar a sua empena à parede do 
lote vizinho, o posicionamento das duas construções colabora para a conformação do 
espaço interno do lote, resguardando-o do olhar e do ruído exterior. 

A opção por um sistema estrutural de paredes portantes ao invés da grelha de pilotis que 
liberta planta e fachadas resulta num espaço interior cuja organização está condicionada 
pelas larguras estabelecidas entre as três paredes de suporte. Se, concetualmente, esta 
rigidez espacial pode sugerir uma predeterminação dos espaços interiores, a organização 
espacial das casas Jaoul é, quando comparada anteriores vilas de Le Corbusier, mais 
informal e permeável, característica para qual contribui ainda a sua pequena área, que 
não se permite ao desperdício em demasiados espaços de circulação. A área social 
relaciona-se diretamente com a cozinha por um vão coincidente com o balcão que se 
prolonga até ao teto. 

As casas Jaoul marcam também o início de um questionamento de ordem ética 
relativamente às condições humanas e técnicas em que se processava a construção das 
suas obras e aos meios a que esta geralmente recorria: 

Como James Stirling deixaria claro, o projecto das Maison Jaoul era 
uma afronta às sensibilidades que haviam se alimentado do mito de que 
a arquitetura moderna devia manifestar-se em forma de superfícies lisas, 
mecânicas e planares, dentro de uma moldura estrutural articulada. Era 
perturbador descobrir que esse complexo estava ‘sendo construído por 
operários argelinos equipados com escadas, martelos e pregos’, e que, 
com exceção do vidro, nenhum material sintético estava sendo usado. Para 
Stirling, o nível quase medieval da tecnologia era suficiente para relegar 
a obra ao domínio da arte pela arte, e ele a via, com razão, como algo em 
oposição frontal à tradição racionalista do Movimento Moderno.85

85 FRAMPTON, 1997: p. 273



162

Fig. 156 -  Oscar Niemeyer. Igreja de São Francisco de Assis, Pampulha, 1943. Esquisso.

Fig. 157 -  Oscar Niemeyer. Igreja de São Francisco de Assis, Pampulha, 1943. Vista exterior.

Fig. 158 -  Ícaro de Castro Mello. Piscina do departamento de desporto do estado de São Paulo, São Paulo, 
1953. Vista exterior.
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2.2.A abóbada como proposta social na América Latina e a Arquitetura Nova.

A inserção da abóbada no léxico formal moderno teve uma alargada repercussão na 
América Latina, com significativos exemplos de aplicação no Brasil, Argentina, 
Uruguai, México ou Colômbia, por exemplo. 

As tecnologias e os produtos de construção mais avançados que chegam à América 
Latina no século XX pouco proliferam nas respetivas indústrias, impossibilitando a sua 
produção e aplicação em largas quantidades e atribuindo-lhe um caráter de exclusividade 
que os fabricantes e as empresas de construção aproveitam capitalizando os lucros 
da sua comercialização. Assim, ao contrário da Europa, em que a pré-fabricação e 
industrialização da construção são ferramentas que viabilizam a reconstrução de vários 
países que, na sequência de duas Grandes Guerras, estão quase totalmente destruídos, 
na América Latina os escassos avanços neste terreno acabam por se tornar privilégio 
das classes sociais mais favorecidas, em nada contribuindo para o que poderia ser uma 
possibilidade de solução para as grandes carências de habitação da esmagadora maioria 
da população.

Seria erróneo admitir que a introdução da abóbada do léxico formal moderno da 
América Latina e, neste contexto específico, do Brasil, é uma novidade importada das 
experiências europeias modernas. As formas curvas, de entre as quais as abóbadas, 
estão omnipresentes na tradição da arquitetura colonial e barroca construída pelos 
portugueses no Brasil durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Em 1943, Niemeyer, numa 
primeira afirmação da sua linguagem autoral madura que se viria a tornar a imagem 
internacional da arquitetura moderna brasileira, desenha a Igreja de São Francisco de 
Assis, integrante do conjunto arquitetónico de Pampulha, onde as abóbadas das igrejas 
barrocas mineiras são reinterpretadas numa cobertura única, que começa e termina no 
solo e que contém sob si todo o programa. Ícaro de Castro Mello já utiliza em 1953 a 
abóbada na cobertura da piscina do departamento de desporto do estado de São Paulo. 
Em ambos os casos, não obstante a total adequação da abóbada ao programa que cobre, 
ela é mais manifestação de virtuosismo e inventividade formal que consequência direta 
das solicitações específicas de um programa ou das condições únicas de um contexto 
de projecto. Ambos os casos são exemplos que requerem orçamentos largos e grandes 
quantidades de aço nas estruturas de betão armado, encaixando-se mais numa ideia 
de arquitetura espetacular de exceção que no discurso de retoma de formas e técnicas 
comuns com recurso em meios modestos. 

É na década de 1960, em São Paulo, que a abóbada se torna um tema frequente no 
debate e na prática arquitetónica, integrada numa lógica de recurso a materiais baratos 
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e técnicas simples que pretendem “humanizar” o trabalho no estaleiro, aproximando-o 
da compreensão e conhecimentos dos operários. O grupo de arquitetos responsável pelo 
ressurgimento da abóbada no dicionário de formas arquitectónicas paulistanas do século 
XX, enquanto possibilidade para uma arquitetura económica e com aplicação plausível 
em massa, é composto pelos arquitetos Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, 
alunos e posteriores colegas de Joaquim Guedes.

Para entender o propósito na origem do grupo da Arquitetura Nova será preciso recuar 
até ao início da atividade de Vilanova Artigas, na década de 1930. Até aí, a construção 
civil em São Paulo organiza-se em vários ofícios artesanais autónomos, especializados 
na execução de um grupo específico de elementos da obra. Os conhecimentos artesanais 
constituem assim um património relativamente exclusivo, mantido em negócios que 
passam de pais para filhos e garantem assim lucro e procura. De fato, até ao final da 
segunda década do século XX, as corporações de artesãos, que conseguem, com a 
negociação do preço da sua mão-de-obra, salários consideravelmente mais altos que 
os operários industriais, são os principais iniciadores das organizações e movimentos 
sindicais em São Paulo.86 

Aqui em São Paulo os homens eram italianos. A técnica era distribuída 
por um grupo de artesãos capaz de realizar a prática da construção 
da residência: o escadeiro, o telhadeiro, que era o homem que fazia o 
telhado, via onde pôr as tesouras, o pedreiro, e esse coisa fantástica que 
é o encanador. E havia ainda um misteriosíssimo, o fachadista, que era 
capaz de bordar com cal e areia em uma fachada, todos os desenhos que 
se pudesse imaginar, [...].87

Com a sedimentação do pensamento moderno, os arquitetos passam a interessar-se e a 
incumbir-se do desenho integral da arquitetura, chamando a si, no contato direto com 
artesãos e operários, os diferentes saberes especializados e encarregando-se do projeto 
de todos os elementos e detalhes. Estabelece-se uma nova relação de produção88 em 
que o desenho técnico de arquitetura se afirma como a origem impreterível de toda a 
construção e os restantes intervenientes da obra (empreiteiros, encarregados, operários, 
etc.) se assumem como os agentes necessários à concretização da vontade desenhada do 
arquiteto, perdendo a sua autonomia de decisão e criação.

Como se vê, o desenho penetra as relações de produção, abstrai (separa, 

86 ARANTES, 2002: p. 20
87 ARTIGAS, 1984. apud ARANTES, 2002: p. 20.
88 ARANTES, 2002: p. 21
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aparta, alheia) o trabalhador de seu saber e de sua autodeterminação 
relativa – o trabalho passa a ser ele próprio abstrato. Comandado por um 
desenho-destino que lhe é heterónomo, o produtor não se reconhece mais 
em sua obra – ela agora é simples produto.89

O desenho – nas palavras de Artigas, desígnio - torna-se um predicado determinante 
do discurso desenvolvimentista do arquiteto e dos arquitetos modernos brasileiros 
enquanto forma ideal e ferramenta fundamental de expressão, comunicação e controlo 
do pensamento e da construção da arquitetura. Contudo, o domínio holístico pretendido 
pelos arquitetos acaba por se traduzir também num domínio sobre todos os que, 
envolvidos na obra, são incapazes de decifrar o conteúdo do desenho.

Este caráter de alienação do trabalho na construção da arquitetura moderna brasileira 
será um dos pontos nevrálgicos que, mais de duas décadas após os primeiros projetos 
de Artigas e ainda no rescaldo da construção de Brasília, motiva, da parte do grupo 
da Arquitetura Nova, um questionamento e uma reformulação oportuna da moral 
construtiva defendida por Artigas, adotada, em grande parte, do discurso ético e estético 
do Novo Brutalismo britânico da segunda metade do século XX.90 

A aproximação de Artigas ao movimento brutalista inglês encontra sentido, antes de 
mais, no paralelo que é possível traçar-se entre os momentos e desafios sociais que 
ambos os países atravessam na década de 1950: no Brasil, a crença desenvolvimentista 
do progresso industrial e económico e, em Inglaterra, a necessidade imperativa de 
grandes empreendimentos de (re)construção, aliada a um período de sólida recuperação 
económica possibilitada pelo plano Marshall. Artigas acredita que um programa de 
desenvolvimento social e económico para o Brasil necessita e implica uma arquitetura 
rigorosa e disciplinada e, neste sentido, adota dos britânicos uma posição moral de 
respeito pelos materiais, evidenciando, na sua recusa aos revestimentos, a verdade 
construtiva que expõe materiais, estruturas e circuitos. O brutalismo é ainda um discurso 
que, motivado pelos enquadramentos históricos acima referidos, prevê a construção a 
larga escala e, por isso, concentra o seu repertório em materiais de produção industrial, 
acessíveis a baixo custo e grandes quantidades. O resultado é uma estética austera e 

89 Ibidem: p. 22
90 O New Brutalism foi um conceito proposto na década de 1950 pelo crítico inglês Reyner Banham. 
A sua obra The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, compilação de um conjunto de textos que explicitam 
e analisam este estilo/discurso arquitetónico bem como algumas das suas primeiras e principais obras 
representativas, é referido por Sérgio Ferro na sua entrevista de 1986 a Marlene Acayaba como o principal 
veículo de difusão do brutalismo entre os arquitetos brasileiros. (FERRO, Sérgio - Reflexões sobre o 
brutalismo caboclo. 1986. In FERRO; ARANTES (apresentação), 2006: p. 257)
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Fig. 159 -  Oscar Niemeyer. Congresso, Brasília. Operários na construção.

Fig. 160 -  Vila de operários da construção na região hoje ocupada pelo lago Paranoá, Brasília, 1956-1962.
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intransigente, que não faz concessões a eufemismos.

A “moral construtiva” do mestre paulista concentra-se, por isso, no objeto físico de 
arquitetura: o produto construído. A crítica da Arquitetura Nova desloca o mesmo 
critério de “moral construtiva” do produto para o processo de produção: dos fins para 
os meios.

No texto “O canteiro e o desenho”, publicado pela primeira vez em 1976 na revista 
Almanaque e, mais tarde, na forma de um livro com o mesmo título, Sérgio Ferro faz 
uma extensa reflexão a propósito da conivência entre o funcionamento do estaleiro de 
obras comum e o sistema económico capitalista, acusando a exploração e o oportunismo 
do segundo sobre o primeiro. O arquiteto defende que o sistema de trabalho que se 
vulgarizou na construção civil durante a primeira metade do século XX, ao concentrar o 
controlo do projeto e da sua construção inteiramente no arquiteto, gerou uma alienação 
dos trabalhadores em relação ao produto do seu trabalho: desresponsabilizando-os, 
negou-lhes as suas antigas competências e a possibilidade de um envolvimento crítico 
e criativo. O funcionamento de um estaleiro de obras é comparado ao sistema industrial 
de produção em série onde, responsabilizado apenas pela repetição de uma tarefa 
(frequentemente traduzida num gesto único) cujo lugar e propósito na montagem no 
produto final desconhece, o operário é reduzido a uma unidade ignara e meramente 
quantitativa de força de trabalho.

Neste sentido, a Arquitetura Nova irá propor uma nova organização do trabalho em que 
se procura uma relação produtiva entre arquitetos e operários. As propostas deste grupo 
de arquitetos são uma das radicalizações possíveis do discurso fortemente politizado 
e socialmente engajado de Vilanova Artigas. Tal como Sérgio Ferro observa na sua 
entrevista a Marlene Acayaba91, os seguidores de Vilanova Artigas acabam por se 
dividir em dois grupos, cuja posição perante o pensamento e a construção de arquitetura 
é inequivocamente determinada pelos momentos históricos distintos em que se formam. 
A primeira corrente de arquitetos, cujo indiscutível líder se reconhece, até hoje, em 
Paulo Mendes da Rocha, toma forma na década de 1950 e alimenta-se do mesmo credo 
desenvolvimentista do seu mestre, aprendendo dele a organização espacial e a estética 
do betão aparente, cúmplice do gosto generalizado pelas “acrobacias” estruturais. Já 
nos anos de 1960, após o incumprimento parcial das metas a que a arquitetura moderna 
brasileira se tinha proposto nas décadas anteriores e ainda no rescaldo da construção de 
Brasília, a instauração da ditadura militar motiva uma revisão pessimista e politicamente 

91 FERRO, Sérgio - Reflexões sobre o brutalismo caboclo. 1986. In FERRO; ARANTES 
(apresentação), 2006: p. 261
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Fig. 161 -  Joaquim Pedro de Andrade. Cinco vezes favela, 1962. Cena.

Fig. 162 -  Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964. Filmagem e produção.
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radicalizada do propósito da arquitetura, protagonizada por Sérgio Ferro, Flávio 
Império e Rodrigo Lefèvre. Apesar do conflito intelectual gerado entre os três jovens 
arquitetos e Artigas, estes acabam por ser considerados com relativa unanimidade os 
principais discípulos do professor – porém, ele teve discípulos: o Sérgio Ferro, Rodrigo 
Lefèvre, Flávio Império. O aluno absorve e continua a linguagem do mestre, enquanto 
o discípulo a absorve e reelabora. 92

Para além das motivações políticas, é importante situar a formação e o discurso do 
grupo da Arquitetura Nova na sua contemporaneidade e afiliação com os movimentos 
do Cinema Novo, da “Pintura Nova” ou do Teatro de Arena, salientando a contribuição 
ativa do grupo para os dois últimos.

O Cinema Novo, influenciado pela Nouvelle Vague francesa e pelo movimento neo-
realista italiano, surge ainda na década de 1950. Enquanto os arquitetos brasileiros vivem 
o pico do entusiasmo moderno e da confiança no desenvolvimento económico e social, 
os cineastas cariocas e baianos ensaiam já uma arte de poucos recursos adequada à 
realidade subdesenvolvida do país. O conceito de estética da fome, celebrizado nos anos 
de 1960 por cineastas como Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra e Glauber Rocha, 
reformula a relação do cineasta brasileiro com a carência de recursos, invertendo 
posições diante das exigências materiais e as convenções de linguagem próprias ao 
modelo industrial dominante: a carência deixa de ser obstáculo e passa a ser assumida 
como fator constituinte da obra, elementos que informa a sua estrutura e do qual se 
extrai a força de expressão.93 

A década de 1960 é também a época em que Flávio Império mais se engaja com projetos 
de cenografia e encenação e Sérgio Ferro se envolve com o que ele próprio chama de 
Pintura Nova.

A Pintura Nova, tal como Sérgio Ferro a define, tem uma inspiração de natureza pop, não 
só como reação ao abstracionismo e ao concretismo que dominam a produção da década 
de 1950, mas como linguagem ideal para traduzir a irracionalidade da época, marcada 
pela simultaneidade e correlação de problemas sociais e económicos complexos como 
o subdesenvolvimento, a opressão da ditadura militar, o imperialismo e o domínio das 
nações ricas, a exploração entre classes sociais, o comportamento burguês de falso 
moralismo ou os conflitos políticos nacionais.94 Assim, a Pintura Nova, por oposição 
à Pop Art norte-americana, procura uma expressão rude, marcadamente artesanal, 

92 SANOVICZ apud KOURY, 2003: p. 48
93 XAVIER,1983 apud ARANTES, 2002: p. 72
94 ARANTES, 2002: p. 55
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Fig. 163 -  Flávio Império. Pena que ela seja uma 
puta, 1966.

Fig. 164 -  Vilanova Artigas. Casa Elza Berquó, São 
Paulo, 1965-1968. Coluna.

Fig. 165 -  Vilanova Artigas. Casa Elza Berquó, São Paulo, 1965-1968. Estudo para justaposição de pisos.
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reflexo da industrialização e da modernização deficientes do país. Numa lógica de vale 
tudo, recorre à colagem a uma sobreposição de técnicas, materiais e referências de fácil 
compreensão.

A nova pintura arma-se de todos os instrumentos disponíveis, (…) importa, 
empresta, rouba e cria o seu vocabulário com a liberdade indispensável 
para o reexame profundo que efetua.95

O emprego do verbo armar é especialmente significante neste contexto, em que a arte 
se pretende como veículo de crítica e resistência e lugar de confronto. 

É curioso notar que, precisamente nos anos em que a Pintura Nova se desenvolve, Artigas 
desenha, com a mesma dialética pop, a residência Elza Berquó. A irracionalidade 
apontada por Sérgio Ferro volta a encontrar na colagem de fragmentos a forma ideal de 
expressão: o piso é composto pela justaposição de áreas pavimentadas com diferentes 
materiais (pedra, ladrilhos, madeira e cerâmica) e a dualidade entre natureza e construído 
manifesta-se no contraste entre o piso mole e duro no interior do espaço doméstico e 
na aparente contradição tectónica expressa por uma cobertura de betão, que exacerba 
o seu peso e caráter artificial e pousa sobre troncos de madeira, aplicados na obra no 
estado em que foram recolhidos da natureza. A irregularidade injustificada da forma do 
“pátio” central aparece também como um manifesto cáustico de dúvida e ironia num 
autor em que a fuga ao ângulo reto normalmente só se justifica na evidenciação didática 
dos esforços estruturais.

Flávio Império tem um envolvimento particularmente ativo no teatro de São Paulo na 
década de 1960, sobretudo na sua associação ao Teatro Arena, na época o principal 
grupo de teatro experimental na cidade. A organização espacial do teatro em arena 
difere fundamentalmente da disposição tradicional do palco italiano; Se, por um lado, 
necessariamente se invalida a conceção de palco como espaço que concentra o olhar 
da assistência numa direção única e se pluralizam os pontos de vista em seu redor, por 
outro, o desaparecimento da caixa cénica impede os recursos tradicionais de ilusão e 
ocultação que contribuíam para um teatro de tipo naturalista, expondo o caráter artificial 
da representação. Assim, os cenários passam a ser concebidos por Império, não como um 
plano representativo, mas como um conjunto de objetos praticáveis e tridimensionais, 
movidos por ação dos próprios atores durante a peça. A evidenciação da produtividade 
da cena96 torna-se uma premissa fundamental da cenografia de Império e aplica-se 
também à caracterização e intervenção dos atores:

95 SCHENBERG apud ARANTES, 2002: p. 55
96 ARANTES, 2002: p. 62
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Fig. 166 -  Augusto Boal (argumento e realização). Arena conta Zumbi, 1966. Na encenação de Flávio 
Império, as cores nas camisolas dos atores distinguem o seu papel em cena.

Fig. 167 -  Flávio Império. Morte e Vida Severina, 1960. Estudos para figurinos com recursos simples e 
materiais baratos.
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Em Arena Conta Zumbi, a história do líder negro e da luta contra a 
escravidão encontra o espaço exigido pelo teatro antidramático, o teatro 
épico. Não há atores travestidos de negros fugidos, mas jovens de calça 
jeans e camisas coloridas segundo suas “funções” em cena; o cenário não 
faz referência a um quilombo ou mata, e se resume a um tapete vermelho 
no chão e alguns praticáveis.97 

A desnaturalização cénica permite uma descontextualização cronológica que sugere 
a atualização do que está a ser representado: a utilização de indumentária e objetos 
contemporâneos insinua a aplicabilidade do conteúdo da peça ao momento histórico em 
que é apresentada. Com isto, Império consegue encontrar no teatro, tal como na pintura, 
um espaço de crítica e luta política.

Como na pintura e no cinema, também no teatro a escassez aparece como tema 
expressivo de eleição, não como resignação ao subdesenvolvimento mas como posição 
apriorística crítica e ética. Assim, o que no cinema se nomeou de estética da fome, vem 
na arquitetura a desenvolver-se como o conceito de poética da economia.

Assim é que do mínimo útil, do mínimo construtivo e do mínimo didático 
necessários, tiramos, quase, as bases de uma nova estética que poderíamos 
chamar a “poética da economia”, do absolutamente indispensável, 
da eliminação de todo o supérfluo, da “economia” de meios para a 
formulação da nova linguagem, para nós, inteiramente estabelecida nas 
basas de nossa realidade histórica.98 

A abóbada aparece no início da década de 1960 nos projetos do grupo da Arquitetura 
Nova como hipótese solidária com o tema da poética da economia, associado a uma 
retoma crítica da moral construtiva de Artigas e à necessidade de dar resposta às grandes 
carências de habitação de baixo custo.

A primeira experiência com abóbadas é feita por Flávio Império no ano de 1961. A casa 
Simão Fausto em Ubatuba, em que a influência das casas Jaoul de Le Corbusier já é 
marcante, constrói-se com paredes de tijolo portantes, espaçadas três metros entre si, 
sobre as quais assentam oito abóbadas catalãs. O recurso ao tijolo cerâmico e à técnica 
das abóbadas catalãs justifica-se com o aproveitamento da produção das olarias locais 
bem como da mão-de-obra pouco instruída. A poética da economia é uma premissa 
conceptual que se expressa ainda na organização espacial interior livre de divisões e 

97 ARANTES, 2002: p. 61
98 FERRO,1963 apud FERRO; ARANTES (apresentação), 2006: p. 36
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Fig. 168 -  Sérgio Ferro. Casa Bernardo Issler, Cotia SP, 1961. Vista exterior.

Fig. 169 -  Sérgio Ferro. Casa Bernardo Issler, Cotia SP, 1961. Corte transversal.

Fig. 170 -  Sérgio Ferro. Casa Bernardo Issler, Cotia SP, 1961. Planta.
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zoneamentos excessivos e desnecessários.

No mesmo ano, em Cotia, Sérgio Ferro desenha a residência de Bernardo Issler, o 
primeiro projeto do grupo em que todo o espaço interior da casa é contido por uma 
única abóbada, pousada diretamente no solo. 

Define-se pela primeira vez uma espacialidade específica determinada pela solução 
de abóbada única, que se vem a tornar tema característico das propostas do grupo da 
Arquitetura Nova. A estrutura não permite a abertura de vãos largos na casca da abóbada 
e as principais fontes de luz natural no espaço interior concentram-se assim nos vão 
abertos nos dois topos, auxiliadas por claraboias pontuais. O interior distingue-se de 
um espaço coberto por uma laje plana na variação de pé direito entre os extremos e o 
eixo central da abóbada, o que condiciona não só a distribuição do programa como o 
acrescento de pisos superiores e a sua respetiva forma.

A casa Bernardo Issler explora a natureza unitária do espaço contido pela abóbada 
através da supressão de espaços de circulação e distribuição como átrios ou corredores. 
A variação no pé direito é resolvida na distribuição funcional com a colocação do 
mobiliário baixo (mesas, bancadas, sofás e bancos) nas paredes laterais curvas, onde a 
permanência de pessoas em pé é dificultada pela altura do teto. Mais tarde, o pé direito 
do espaço central é frequentemente aproveitado para os volumes das casas de banho com 
as respetivas caixas de água ou com mezaninos que recebem os quartos ou pequenas 
salas de lazer (bilhar, televisão, etc.). 

A solução de uma abóbada única, com planta retangular, que contém a totalidade do 
espaço interior, torna-se na modalidade espacial mais frequente nas casas projetas 
pelo grupo neste período, adaptando-se facilmente ao loteamento comum ao fazer-se 
coincidir a direção do eixo longitudinal do volume construído com a profundidade do 
lote.  

Concetualmente, as abóbadas são uma evolução de um dos princípios mais caros a 
Artigas para a casa paulistana: uma grande cobertura única que abriga a totalidade do 
programa, independente estrutural e expressivamente do “miolo” construído que cobre 
e contém. 

As coberturas de Vilanova Artigas, que se dobram em grandes empenas 
laterais, são a origem da casa em abóbada, sendo o seu sistema espacial 
o desenvolvimento e radicalização dos pressupostos da arquitetura 
moderna.99 

99 KOURY, 2003: p. 47
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Fig. 171 -  Rodrigo Lefèvre. Casa Dino Zammataro, São Paulo, 1970. Plantas.

Fig. 172 -  Rodrigo Lefèvre. Casa Dino Zammataro, São Paulo, 1970. Vista exterior.

Fig. 173 -  Rodrigo Lefèvre. Casa Dino Zammataro, São Paulo, 1970. Estudo de perspetiva interna.
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Simbolicamente, a forma da abóbada associa-se ao abrigo humano mais primordial: 
um invólucro côncavo que protege o seu morador, como um útero ou uma caverna. 
Na cultura brasileira, a abóbada aproxima-se da oca indígena100 já recuperada e 
reinterpretada em projetos de Oscar Niemeyer. Em São Paulo, uma casa de cobertura 
abobadada ganha especial significado enquanto um abrigo resguardado e protetor que 
se opõe à intensidade da grande metrópole.

As numerosas experiências feitas com abóbadas no Brasil e na América Latina durantes 
os anos de 1960, 1970 e 1980 provam a viabilidade de várias possibilidades de 
construção. No caso da Arquitetura Nova, o sistema inicial, aplicado na casa Bernardo 
Issler, consiste numa estrutura provisória de madeira que desenha a curva catenária que 
dá forma à abóbada e sobre a qual são apoiadas vigotas retas de betão no sentido paralelo 
ao comprimento da abóbada, atuando como geratrizes da superfície curva final. É então 
montada uma forma de madeira sobre a qual se faz a betonagem. Evidentemente, a 
utilização das vigotas de betão sem função estrutural e apenas como montagem da forma 
da estrutura é, em si mesmo, contraproducente. Mais tarde, este sistema é aperfeiçoado 
para estruturas de vigotas de betão curvas posicionadas transversalmente, que passam a 
funcionar como diretrizes da superfície abobadada. A estrutura da abóbada passa assim 
a ser formada pela colaboração de uma viga central horizontal com as vigotas curvas, 
que deixam de servir apenas o propósito de dar forma à abóbada e passam a sustentá-
la.101 

A própria forma da curva catenária102, inicialmente adotada por ser, hipoteticamente, 
a forma mais racional para vencer o vão com o menor esforço estrutural, acaba por se 
provar pouco vantajosa, não só pela complexidade do seu cálculo como pela dificuldade 
acrescida da sua execução em obra, e rapidamente acaba por ser substituída pela forma 
de uma parabólica de segundo grau.

100 Aquando a chegada dos portugueses, a costa brasileira é ocupada maioritariamente pela tribo tupi-
guarani, cujos assentamentos, que ainda hoje podem ser encontrados na Amazónia, consistem normalmente 
em quatro construções, denominadas malocas, com cerca de 150 metros de comprimento por 12 metros 
de largura. As malocas organizam-se quase sempre de modo ortogonal, formando uma praça quadrada no 
centro. No interior, a estrutura de paus do telhado define áreas quadradas de aproximadamente seis por seis 
metros: as ocas. Cada uma corresponde à casa de um núcleo familiar independente. Assim, a palavra oca 
foi desde cedo entendida pelos colonos portugueses como significante, na cultura indígena, de casa. Esta 
aceção acabou por se generalizar, erroneamente, para a denominação de qualquer construção indígena.
101 A estrutura assemelha-se assim à forma natural de uma barriga de peixe com espinhas. (KOURY, 
2003: p. 75)
102 Dá-se o nome de catenária a uma curva formada por uma corda suspensa em dois pontos e sujeita 
apenas à ação da força gravítica. É, por isso, uma forma que garante, hipoteticamente, grande estabilidade 
e arcos e abóbadas.
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Fig. 174 -  Rodrigo Lefèvre e Flávio Império. 
Casa Juarez Brandão Lopes, São Paulo, 1968. 
Cimbramento para construção das abóbadas.

Fig. 175 -  Rodrigo Lefèvre e Flávio Império. Casa 
Juarez Brandão Lopes, São Paulo, 1968. Abóbadas 
concluídas.

Fig. 176 -  Rodrigo Lefèvre e Nestor Goulart. Casa 
Pery Campos, São Paulo, 1970. Interior com 
vigotas de betão e tijolo à vista.

Fig. 177 -  Rodrigo Lefèvre e Nestor Goulart. Casa 
Pery Campos, São Paulo, 1970. Cimbramento para 
construção das abóbadas.

Fig. 178 -  Rodrigo Lefèvre e Nestor Goulart. Casa Pery Campos, São Paulo, 1970. Reforço metálico sobre 
a camada de tijolo.
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Tendo em vista não só o barateamento da construção como a facilitação do trabalho 
dos operários da obra, os arquitetos do grupo da Arquitetura Nova procuram, desde os 
primeiros projetos em que utilizam abóbadas, reduzir a necessidade de inclusão do aço 
nas suas estruturas. Assim, as abóbadas que projetam trabalham apenas em compressão, 
necessitando de pouco ou nenhum aço na sua estrutura e podendo, por isso, ser construídas 
quase inteiramente em tijolo, acessível na abundância e no preço e fácil de manipular 
em obra. O comportamento físico e estrutural do tijolo e a sua capacidade de inércia 
térmica (especialmente importante numa cidade com as variações climáticas frequentes 
e repentinas de São Paulo) previne ainda o aparecimento de fissuras e infiltrações 
consequentes, dispensando, graças também à forma que conduz naturalmente as águas 
ao solo, gastos avultados e complicações com a impermeabilização das coberturas, 
muito comuns em lajes planas.103 

O baixo custo destas construções, bem como a sua simplicidade de execução, são 
argumentos que a Arquitetura Nova persegue com o objetivo de viabilizar a abóbada 
como modelo a ser fácil e amplamente reproduzido nas habitações para os grupos 
sociais menos privilegiados. Por não requerer maquinaria cara ou pesada, a construção 
da abóbada pode ser facilmente levada a cabo, desde o início ao fim, por uma ou 
duas pessoas. Esta lógica, solidária com a ideia de autoconstrução, pressupõe uma 
relação direta entre a arquitetura e quem a constrói, estimulando não só uma relação 
de identificação e apropriação por parte dos operários em relação ao produto final do 
seu trabalho como a possibilidade da casa ser erguida totalmente pelos seus futuros 
moradores: uma vez concluída a abóbada, as diferentes fases de construção da casa 
(caixilharias, carpintaria, elétrica, hidráulica, etc.) podem ser levadas a cabo de modo 
independente, mais próximo do sistema das antigas oficinas de artesãos.

O risco que a separação gere um hibridismo descaracterizador deve ser 
suplantado pela coexistência harmónica das diferentes manifestações 
da experiência, como salienta Sérgio Ferro em entrevista em 1998: 
‘Nenhuma etapa construtiva se sobrepõe a outra de maneira a destruí-la. 
Todas as etapas são evidenciadas. Há quase um certo lirismo, pois cada 
corpo produtivo pode se expressar com uma grande autonomia, no melhor 
dos seus possíveis. Eu comparava essa poética com o jazz, onde você tem 
cinco, seis, até dez músicos, que tocam uma só música, mas cada um deles 
pode fazer um solo com todo o virtuosismo que é capaz, sem que isso 
destrua o conjunto ou que cada um deles desapareça na massa´ A bela 

103 KOURY, 2003: p.74
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Fig. 179 -  Rodrigo Lefèvre e Nestor Goulart. Casa Pery Campos, São Paulo, 1970. Independência da casca 
da abóbada em relação ao interior.

Fig. 180 -  Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. CECAP Guarulhos São Paulo, 1967. Maquete.

Fig. 181 -  Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. CECAP Guarulhos São Paulo, 1967. Vista geral.
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analogia entre as obras arquitetónica e jazzista tenta superar um possível 
conflito entre a expressão dos talentos individuais e o conjunto sintético 
que se expressa na obra final.104 

O objetivo é emancipar a construção, aqui diretamente implícita no debate político 
do direito à habitação, da necessidade incontornável de desenvolvimento industrial. 
Curiosamente, é precisamente na década de 1960 que Vilanova Artigas e Paulo Mendes 
da Rocha projetam o conjunto habitacional CECAP em Guarulhos, tentando provar 
a possibilidade real de uma construção industrializada finalmente democratizada e 
dirigida às massas.

O objetivo foi, através das novas possibilidades dadas pela pré-fabricação, 
atingir um nível de excelência que demonstrasse que a qualidade de 
uma habitação não deveria corresponder ao padrão econômico de 
uma determinada classe social, mas aos conhecimentos técnicos do seu 
momento histórico, que permitissem uma construção racionalizada, 
honesta e acessível a todos.105

Sabe-se que Artigas e Paulo Mendes estão conscientes, quando apresentam a proposta 
para o CECAP, que não existe um suporte industrial suficientemente desenvolvido 
para responder às solicitações ambiciosas do projeto.106 Acreditam contudo que, com 
a contribuição do Estado, a escala da obra será estímulo suficiente para dinamizar o 
fabrico dos elementos e materiais a ser utilizados. Com a justificação de assegurar o 
emprego de um grande número de operários, o Banco Nacional de Habitação (BNH), 
acaba por impor à equipa de arquitetos uma estratégia de obra que prefere investir 
em mão-de-obra numerosa e intensiva em detrimento da mecanização da construção. 
Apesar do sucesso discutível do empreendimento, o CECAP é a materialização mais 
flagrante do descompasso entre o propósito do desenho e do discurso dos arquitetos 
brasileiros e as possibilidades reais de uma indústria atrasada.

Sérgio Ferro diagnostica esta incapacidade de realização com a incompletude do 
processo que se inicia com a “revolução” no desenho, que a partir do início do século 
XX se torna a expressão do desígnio imperturbável do arquiteto e o veículo de controlo 
e mediação na obra, mas que falha na falta de um desenvolvimento industrial que o 
possibilite e lhe dê sentido.

104 KOURY, 2003: p. 64
105 WISNIK, Guilherme - Conjunto Habitacional CECAP “Zezinho Magalhães Prado”. In 
ARTIGAS (org.), 2002: p. 184
106 ARANTES, 2002: p. 103
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Fig. 182 -  Rodrigo Lefèvre. Estudos para casa populares.
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A proposta apresentada pelo grupo da Arquitetura Nova da abóbada como solução 
possível para o problema da habitação em massa encontra um dos seus principais 
argumentos precisamente na ideia de um projeto de construção independente de um 
projeto de industrialização paralelo e colaborante.107 

É importante fazer-se notar que a Arquitetura Nova não rejeita, em nenhum momento, 
a inclusão de soluções construtivas de natureza industrial nos seus projetos. A casa 
Boris Fausto, projetada por Sérgio Ferro em 1961 é um exemplo do interesse dos 
arquitetos nas possibilidades de integração de elementos pré-fabricados nas suas 
casas. A originalidade da sua proposta está em procurar nas condições e nas técnicas 
populares soluções que possam ser racionalizadas e reproduzidas em maior escala, com 
a compreensão e participação facilitada dos construtores (operários ou moradores).

A melhor técnica, em determinadas situações, nem sempre é a mais 
adequada. Há situações em que a modernização construtiva é um fator 
secundário. Enquanto não for possível a industrialização em larga escala, 
o deficit habitacional exige o aproveitamento de técnicas populares e 
tradicionais. Sua racionalização, despreocupada com sutilezas formais e 
requintes de acabamento, associada a uma interpretação correta de nossas 
necessidades, favorece, não só o surgimento de uma arquitetura sóbria e 
rude, mas também estimula a atividade criadora viva e contemporânea 
que substitui, muitas vezes com base no improviso, o rebuscado desenho 
de prancheta.108

As condições de trabalho na obra são uma das preocupações centrais do discurso do 
grupo da Arquitetura Nova e também neste sentido a solução em abóbada se revela 
vantajosa, proporcionando um abrigo contra as intempéries para materiais e operários 
durante o período de construção: um abrigo para trabalhadores que se transforma num 
abrigo para os moradores.

Apesar de estudarem, durante a década de 1960, várias tipologias possíveis para a 
aplicação da abóbada como solução económica para habitação popular em larga escala, 
os arquitetos são confrontados com a falta de interesse e investimento governamental e 
acabam por realizar as suas experiências sobretudo em casas para amigos. Assim, como 
Artigas, são obrigados a refugiar-se no argumento de educação da burguesia através da 
desconstrução das vaidades e pudores do seu espaço doméstico. O principal objetivo é 
a inversão da tendência, vigente desde o período colonial, em que a construção popular 

107 KOURY, 2003: p. 76
108 Acrópole, nº 319 (1965) apud ARANTES, 2002: p. 79
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Fig. 183 -  Rodrigo Lefèvre. Casa Paulo Vampré, São Paulo, 1977. Construção das abóbadas.

Fig. 184 -  Rodrigo Lefèvre. Casa Thomas Farkas, Guarujá, 1971. Corte transversal.

Fig. 185 -  Sérgio Ferro. Casa Sylvio Bresser Pereira, São Paulo, 1964. Alçado frontal e planta.
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“copia” a arquitetura erudita, e o consequente transporte das qualidades da primeira para 
o projeto da segunda. Esta contradição apriorística resulta num modelo quase híbrido, 
que quer ser popular mas não pode senão ser burguês.

As casas com abóbadas são exaustivamente experimentadas pelo grupo de arquitetos 
durantes as décadas de 1960 e 1970. Para além da tipologia frequente de uma abóbada 
única que se desenvolve longitudinalmente e pousa diretamente no solo, Império, Ferro 
e Lefèvre fazem várias experiências com coberturas compostas pela associação de várias 
abóbadas em série. Normalmente, as abóbadas no extremo de cada série pousam sobre 
paredes de suporte retas, como é o caso das casas Sylvio Bresser (Sérgio Ferro, 1964), 
Paulo Vampré (Rodrigo Lefèvre, 1977) ou Juarez Brandão Lopes (Flávio Império e 
Rodrigo Lefèvre, 1968). A casa Thomas Farkas, projetada em 1971 por Rodrigo Lefèvre 
é um dos raros casos em que um conjunto de abóbadas descarrega os seus esforços 
diretamente no solo, dispensando paredes exteriores e funcionando assim, não como 
cobertura, mas como invólucro. Esta casa distingue-se ainda por ter, tal como, por 
exemplo, a casa Paulo Vampré, duas abóbadas de diferentes alturas e larguras: as forças 
existentes no seu encontro são absorvidas por uma viga assente sobre dois pilares soltos 
no espaço interior da casa. Outra variação toma forma na casa Juarez Brandão Lopes, 
em que o conjunto de duas abóbadas da cobertura é posicionado com os seus extremos 
na direção perpendicular à frente do lote, ao contrário do tipo mais comum projetado 
pelo grupo, em que os topos livres da “casca” da abóbada correspondem à frente e às 
traseiras da casa.

A casa Juarez Brandão Lopes, já no final da década de 1968, assume, no conteúdo e 
organização do seu programa, o carácter burguês que os arquitetos tão veementemente 
contrariam no início da sua prática. O princípio da abóbada como casca contentora 
de um espaço interior uno onde as diferentes áreas se permeiam de modo informal é 
preterido numa casa em que a abóbada não é mais que um dispositivo de cobertura 
sem implicações significativas na organização de um espaço interno que, por sua vez, 
retoma a tripartição tradicional entre zona social, de dormir e de serviço e a utilização 
do corredor de circulação (ainda que este seja vitalizado com a função de biblioteca). 
A inclusão da casa Juarez Brandão Lopes na coletânea de residências paulistas reunida 
em 1986 por Marlene Milan Acayaba, Residências em São Paulo 1947-1975, atesta o 
fracasso parcial de um dos propósitos fundamentais do grupo:

A casa que nasceu para ser uma “agressão” e uma denúncia”, segundo 
Rodrigo, foi considerada “bonita” e assimilada como mais um “modismo”. 
[…] Dentro do rol de “maneirismos”, a abóbada acaba transformada em 
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Fig. 186 -  Rodrigo Lefèvre e Flávio Império. Casa Juarez Brandão Lopes, São Paulo, 1968. Vista exterior.

Fig. 187 -  Rodrigo Lefèvre e Flávio Império. Casa Juarez Brandão Lopes, São Paulo, 1968. Plantas.

Fig. 188 -  Rodrigo Lefèvre e Flávio Império. Casa Juarez Brandão Lopes, São Paulo, 1968. Corte 
longitudinal.
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“mais uma opção formal”. Era tudo o que eles não queriam.109

A realidade acaba por ultrapassar o propósito da Arquitetura Nova, provando as 
limitações dos seus argumentos. O discurso que motiva inicialmente a atividade do 
grupo materializa em propostas de caráter construtivo e estético um programa de 
princípios éticos. Contudo, não só a abóbada se torna apenas mais uma moda formal 
como a aplicação de materiais e instalações sem revestimento e o tratamento plástico 
rústico do betão bruto, convenientes à “moral construtiva” de Artigas herdada do 
brutalismo inglês, rapidamente se assumem como práticas correntes dos arquitetos da 
escola paulista: com a afirmação de um estilo, perde-se muita da validade ética que lhe 
está na origem.

As premissas sustentadas pelos arquitetos da Arquitetura Nova acabam por se mostrar 
igualmente prestáveis a obras com uma motivação oposta. Arantes cita o exemplo 
do Centro Georges Pompidou em Paris, projetado durante a década de 1970 pelo 
arquiteto Renzo Piano110, como prova de que a evidenciação de todos os elementos 
estruturais e construtivos de uma obra não materializa necessariamente uma crítica ao 
sistema de relações de uma obra nem traduz uma nova postura em que o trabalho do 
operário é valorizado estética e socialmente. No Centro Pompidou, a estrutura, como 
um exosqueleto, é completamente exposta no perímetro do edifício, sem nenhum 
revestimento. Apesar disso, toda ela se compõe de enormes peças industriais de aço que 
chegam prontas à obra, numa lógica de encaixe e montagem totalmente dominada pelo 
desenho do arquiteto.

O discurso da Arquitetura Nova encontra o seu segundo maior défice no campo de 
abrangência. Num século com um crescimento urbano sem precedentes, concentrar um 
projeto crítico de arquitetura às relações de trabalho em obra é inevitavelmente limitador 
e redutor. O alcance da crítica precisa de ser ampliado e considerar a composição e 
funcionamento do espaço urbano dos séculos XX e XXI, ponderando temas como 
a intervenção estatal e a autoconstrução, o parcelamento do solo urbano e as rendas 
fundiárias, a organização e colaboração dos diferentes grupos de agentes participantes 
na construção da cidade ou os múltiplos novos modos de uso e apropriação dos espaços 
urbanos. Num sistema tão complexo, plural e rapidamente mutável, a quantidade e 
diversidade de intervenientes acaba por relativizar a importância do arquiteto.

Por não querer ser mais uma corrente estilística ou “escola” de arquitetura, a Arquitetura 
Nova, ao contrário da escola paulista, nunca procurou a transmissão académica dos 

109 ARANTES, 2002: p. 95
110 Ibidem: p. 126
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Fig. 189 -  Margarita Magdaleno e Carlos G. Lobo. San Juan del Río, Querétaro, México 1982. Construção.

Fig. 190 -  Maria Eugenia Hurtado. Casa en San Miguel Ajusco, México, 1983. Cimbramento e armação 
para abóbada.

Fig. 191 -  Carlos G. Lobo. Expo Viv. Toluca, 
México, 1984. Betonamento.

Fig. 192 -  Maria Eugenia Hurtado. Casa en San Miguel 
Ajusco, México, 1983.
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seus ensinamentos. Assim, as suas propostas formais, nomeadamente todo o estudo e 
experimentação que dedicou à abóbada, acabam por se tornar quase inconsequentes, 
sem discípulos que as retomem e reinterpretem. O entusiasmo relativamente ao direito 
popular à habitação, quando chega, prefere as soluções como o CECAP de Artigas e 
Paulo Mendes: grandes empreendimentos pontuais cuja construção não se preocupa 
por ser entendida ou criticamente participada, projetos que, mesmo quando de grande 
qualidade espacial, falham em fornecer aos grupos mais pobres da sociedade exemplos 
de fácil entendimento que possam ser reproduzidos com recursos baratos, limitados e, 
sobretudo, artesanais.

Outras experiências são feitas em vários países da América Latina, em que a proposta 
da abóbada aparece como uma prática de resistência e crítica política em que os 
arquitetos desejam colocar as suas capacidades ao serviço das populações necessitadas, 
armando-as com conhecimentos técnicos de construção que, conferindo-lhes maior 
auto-suficiência, lhes permitiriam fazer frente ao sistema político e económico que as 
explora. Multiplicam-se as alternativas de construção: tijolo, tijolo armado, peças de 
betão pré-moldadas ou betão armado com técnicas simplificadas de cofragem, etc.

Este é um discurso que prevê, mais que o simples processo de autoconstrução, um 
envolvimento comunitário crítico, com a integração dos conhecimentos práticos, 
sugestões e desenhos dos habitantes no projeto e na construção das suas habitações e 
equipamentos, e uma simbiose com a organização e os ritmos próprios das comunidades:

Esto exige por lo menos, que la tecnologia cumpla las seguientes 
consideraciones: que se le pueda usar mediante un rápido aprendizaje, 
sencillo y com pocas metas: que no exija ni el manejo ni la posesíon de 
equipo de construcción sofisticado (para los habitantes de una colonia 
popular por ejemplo); que permita e induzca a la colaboración en el 
trabajo, ya que esto aglutina, solidariza y fortalece a la escassa o incipiente 
organización autogestiva; que se adapte a los ritmos y tempos de cada 
circunstancia o disposición del grupo para construir por: faenas, tequios, 
los fines de semana, en jornadas de trabajo nocturno, etc.; además que 
integre a todos como mano de obra: los ancianos, los niños, las señoras, 
los jóvenes, etc.111 

111 LOBO, Carlos González - Por una arquitectura apropriada y apropiable.1987. In TOCA (ed.), 
1990: p. 119
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Fig. 193 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 1962. Vista frontal.

Fig. 194 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Vista frontal.



191

2.3. As casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo.

No seu Depoimento, publicado em 1968 na revista Acrópole, Joaquim Guedes aponta 
para 1958 o início das suas experiências com estruturas de abóbadas112, coincidente com 
a formação e primeiros projetos do grupo da Arquitetura Nova, com quem estabelece 
uma boa relação académica e colaborativa. 

Sem dúvida, os projetos de Joaquim Guedes com coberturas abobadadas mais divulgados 
e melhor documentados são as casas Sérgio Ferreira Leite (São Paulo, 1962) e Dalton 
Toledo (Piracicaba, 1963). Em ambos os casos, apesar das diferenças concetuais e 
construtivas, o arquiteto estuda a abóbada como elemento a ser repetido e associado em 
série, formando uma alternativa formal e de fácil execução à cobertura plana. Por sua 
vez, a casa Monteil, projetada em 1970 em Itanhaém, é o único caso conhecido em que 
o arquiteto utiliza uma abóbada única de tijolo, com uma projeção horizontal de oito por 
25 metros, para cobrir inteiramente o espaço interno da casa. 

Relativamente às casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo, a casa Monteil pouco 
mais tem em comum que a cobertura abobadada. Por não ser prevista como moradia 
permanente, mas antes um refúgio para fins-de-semana e férias, a casa dispensa, à 
semelhança, por exemplo, da casa para Anna Mariani, muitas das formalidades e 
esquemas de organização pré-concebidos característicos das casas urbanas burguesas.

Apesar da escassez de informação sobre a obra, sabe-se que a casa Monteil deve a sua 
forma e implantação ao privilégio dado à vista para o mar. Assim, o volume da casa, 
paralelo à direção da rua que lhe dá acesso, coloca-se longitudinalmente no lote com 
o seu eixo de maior comprimento coincidente com o próprio comprimento do terreno. 
Para garantir maior visibilidade para o mar, toda a casa está elevada do solo e apoiada 
apenas nos seus extremos.113

O terreno largo em que se implanta a casa Sérgio Ferreira Leite permite uma disposição 
que se faz paralelamente à sua frente e lados, num plateau ligeiramente elevado sobre 
a rua, que lhe garante alguma privacidade. A casa Dalton Toledo, por sua vez, toma a 
direção dos limites laterais do lote, afastando-se significativamente da sua frente para 
dar lugar a um amplo jardim frontal. Ambas as casas conformam, nas suas traseiras, um 
espaço exterior destinado sobretudo ao apoio da zona de serviços.

As residências desenvolvem-se sob quatro abóbadas consecutivas, repetidas em 
dois pisos. O avanço das abóbadas em balanço relativamente às paredes exteriores 

112 GUEDES, 1968: p. 15
113 CAMARGO, 2000: p. 23-24
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Fig. 195 -  Joaquim Guedes. Casa Monteil, Itanhaém SP, 1970. Vista exterior tardoz.

Fig. 196 -  Joaquim Guedes. Casa Monteil, Itanhaém 
SP, 1970. Vista exterior na caixa de escadas.

Fig. 197 -  Joaquim Guedes. Casa Monteil, Itanhaém 
SP, 1970. Vista exterior na entrada.

Fig. 198 -  Joaquim Guedes. Casa Monteil, Itanhaém SP, 1970. Alçado lateral.

Fig. 199 -  Joaquim Guedes. Casa Monteil, Itanhaém SP, 1970. Corte transversal.
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Fig. 200 -  Joaquim Guedes. Casa Monteil, Itanhaém SP, 1970. Planta.

Fig. 201 -  Joaquim Guedes. Casa Monteil, Itanhaém SP, 1970. Alçados frontal e tardoz.
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Fig. 202 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 1962. Planta térrea e piso superior 
(versão com escala em anexo).

GSEducationalVersion



195

Fig. 203 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Planta térrea e piso superior (versão 
com escala em anexo).
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Fig. 204 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 
1962. Vista exterior nordeste.

Fig. 205 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Vista exterior norte.
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desempenha um papel importante na proteção dos espaços interiores em relação 
à insolação. Nos pisos superiores este avanço permite o prolongamento dos quartos 
em varandas, enquanto proporciona, no térreo, uma faixa de sombreamento que faz a 
transição entre jardim e interior.

A proximidade da estratégia de implantação e da forma traduz-se, nas casas Sérgio 
Ferreira Leite e Dalton Toledo, num esquema de organização espacial coincidente no 
qual a cobertura abobadada pouco influi.

Assim, a residência Sérgio Ferreira Leite, com uma planta em a forma de L, distribui-se 
em três pisos. O subsolo compreende a garagem, um depósito de lixo e uma despensa 
enquanto no térreo são colocados os espaços coletivos e de serviço (salas de estar, jantar 
e brincar, cozinha e quarto de empregada) e o primeiro piso recebe os quartos. 

A casa Dalton Toledo tem uma distribuição quase idêntica. Sem cave, o abrigo do 
automóvel é exterior, previsto no prolongamento da abóbada de entrada. De resto, tanto 
o piso térreo como o superior dão lugar às mesmas funções, repetindo um esquema 
vulgar nas moradias unifamiliares de Joaquim Guedes. 

Assim, se a organização do espaço doméstico e a sua relação com o lote pouco varia 
entre as duas obras, a maior diferença concetual entre elas está precisamente na sua 
construção e no discurso estético consequente. A residência Dalton Toledo, numa 
conceção claramente influenciada pelas casas Jaoul, tem uma estrutura de paredes 
portantes de tijolo. Sobre elas pousam vigas de betão que recebem as abóbadas construídas 
inteiramente em tijolo, sem reforço adicional de aço. Com o piso pavimentado também 
em tijolo, a utilização do betão limita-se, para além das vigas, aos remates externos, 
guardas e peitoris, mobiliário fixo e peças que recebem os vidros (montantes). O esforço 
exercido pelas abóbadas nas vigas (de dentro para fora) é contrariado com a adição de 
tirantes metálicos entre as vigas.

Pelo contrário, a casa Sérgio Ferreira Leite explora as possibilidades de uma construção 
racionalizada a partir da pré-fabricação do maior número possível de elementos. As 
abóbadas são construídas com vigas retas de betão e tijolos furados, sobre cambotas de 
madeira; as paredes são constituídas por placas de betão celular. Ao contrário da casa 
Dalton Toledo, aqui a estrutura não requer tirantes de aço para contrariar o empuxo das 
abóbadas. 

Como já havia experimentado em obras anteriores, Guedes prefere a fixação direta do 
vidro no betão, sem material ou elementos intermediários, trazendo para a obra toda 
a caixilharia pronta da fábrica. As peças verticais de betão que recebem os vidros 
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Fig. 206 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 1962. Detalhe em planta de fixação dos 
vidros no betão.

Fig. 207 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio 
Ferreira Leite, São Paulo, 1962. Detalhe em 
corte de fixação dos vidros.

Fig. 208 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São 
Paulo, 1962. Alçado frontal (em cima) e alçado tardoz (em 
baixo).

Fig. 209 -  Joaquim Guedes. Casa 
Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 
1962. Vista exterior norte.

GSEducationalVersion
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Fig. 210 -  Joaquim Guedes. Casa Cunha Lima, São Paulo, 1958. 
Vista exterior sul.
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dispensam uma disposição regular de canône funcionalista e adotam uma composição 
de ritmo aparentemente irregular, estabelecida pela série de Fibonacci, recurso frequente 
nas obras do arquiteto.

Em estruturas como as das casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo, a estabilidade 
depende, em grande parte, da continuidade e repetição consecutiva das abóbadas. 
Joaquim Guedes explora a dinâmica desta estrutura evitando a monotonia sugerida 
pela repetição de um mesmo elemento formal. Assim, em ambas as casas, o arquiteto 
interrompe, sobre a sala, a série de abóbadas que cobre o piso térreo criando um vazio 
sobre o qual se debruça um mezanino. Nos dois casos, a subtração é apenas de uma parte, 
ficando a abóbada com um comprimento menor que as restantes. O espaço resultante, 
ao noticiar o pé direito total do interior da casa, introduz um momento de exceção na 
espacialidade interna, sem que com isso comprometa a continuidade formal desenhada 
pelo conjunto de abóbadas. 

Uma das características transversais à obra de Joaquim Guedes, tomada das premissas 
de Artigas, é o respeito pela honestidade construtiva e pela integridade dos materiais. 
Se, na casa Dalton Toledo, apesar das vigas de betão serem deixadas aparentes, é 
evidenciada a materialidade do tijolo, sublinhando-se a sua função simultânea de suporte 
e fechamento, na casa Sérgio Ferreira Leite a estrutura de lajes, vigas e pilares de betão 
não recebe nenhum revestimento e os restantes paramentos são preenchidos com vidro 
ou alvenaria de placas de betão celular pintada de branco. Somando-se a utilização 
de lajetas irregulares de ardósia no pavimento, a casa Sérgio Ferreira Leite acaba por 
reunir uma série de opções materiais que a aproximam de projetos como a residência 
Cunha Lima (1958) ou Costa Neto (1961). Neste sentido, a casa Dalton Toledo, quer 
pela estratégia de construção quer pelo resultado estético final, tem uma influência mais 
direta das casas Jaoul, adotando inclusive, as coberturas ajardinadas. O mobiliário fixo 
associa-se à linguagem plástica da estrutura, com a inclusão, nestas e outras casas, de 
elementos como sofás, estantes ou mesas em betão bruto.

Tal como nas casas de Paris, o contraste exterior entre as paredes de tijolo tradicional e 
o peso e gravidade dos elementos de betão das coberturas participa de um jogo tectónico 
no qual o desenho dos vãos adquire especial expressão. Na casa Sérgio Ferreira Leite 
as janelas são paredes de vidro: compreendem a altura total do piso ao teto. Quando a 
sucessão de abóbadas é interrompida no teto do piso térreo, o vidro prolonga-se até à 
cobertura, completando o pé direito dos dois pisos. As janelas da casa Dalton Toledo, 
por sua vez, variam entre o mesmo tipo de planos envidraçados e rasgos verticais 
estreitos que acentuam a massa da parede, privilegiando a leitura do cheio sobre o vazio. 
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Fig. 211 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Vista exterior noroeste.

Fig. 212 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Vista exterior sudoeste (tardoz).

Fig. 213 -  Le Corbusier. Maisons Jaoul, Neully-sur-Seine, 1951-1955. Vista exterior.
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Contudo, se a profundidade dos vãos nas casas Jaoul é mais expressiva na marcação do 
caráter maciço da parede, a caixilharia na casa Dalton Toledo é colocada mais à face e 
a leitura do conjunto resulta predominantemente bidimensional. 

Nas casas Jaoul, se excluirmos os painéis de madeira nos topos do volume implantado 
na direção longitudinal do terreno, as aberturas nas paredes variam entre rasgos que 
compreendem a altura total entre duas lajes e aberturas menores encaixadas no próprio 
plano da parede. No conjunto, as “faixas” de parede contidas entre as vigas conseguem 
comprimento e continuidade suficientes para serem lidas como elementos unos. Na 
residência Dalton Toledo, as fachadas com maior área de parede coincidem com o topo 
das abóbadas. O confronto visual com a curva, juntamente com a leitura dos tirantes à 
face, a sobreposição dos algerozes e a centralidade das janelas (em relação às abóbadas), 
causam uma fragmentação na perceção total da parede, afastando-a da expressão maciça 
e gravítica que caracteriza as casas de Le Corbusier.

Poderia argumentar-se que a separação, em algumas das janelas da casa Dalton Toledo, 
das funções de iluminação e ventilação em planos de vidro e painéis perfurados de 
madeira teria origem direta nas composições apaineladas de madeira e vidro da casa 
Jaoul. Contudo, a mesma estratégia de desenho de vãos, em que a influência de Le 
Corbusier é bastante provável, já vem sendo explorada por Guedes desde alguns dos 
seus primeiros projetos da década de 1950.

Como vimos, Guedes está interessado nas possibilidades dinâmicas das coberturas 
de abóbadas associadas em série, provocando interrupções na sua continuidade com 
a abertura de pés-direitos duplos. Na cobertura do piso térreo da casa Dalton Toledo 
experimenta a variação da altura das abóbadas de uma mesma série, apoiando duas na 
face superior das vigas e as outras duas em dintéis que partem da sua base. Este jogo 
alia-se à própria mudança de nível do piso interno e externo, que é mais alto na entrada 
que no resto da área coberta por este conjunto de abóbadas. Assim, a entrada tem uma 
cobertura fina, correspondente à altura da viga, que se prolonga na abóbada seguinte, 
mais recuada. Com o nível do piso mais baixo, esta abóbada anuncia uma altura entre 
chão e cobertura maior que as restantes da mesma série, traduzindo no exterior o 
espaço de exceção interior a que corresponde. A leitura desta série de abóbadas como 
um elemento único, materializado em betão como contraste plástico e tectónico com 
o tijolo, é assegurada pelo alinhamento das abóbadas mais altas com a testa que se 
prolonga acima das mais baixas.

Apesar destas experiências que, para além de desafiarem o próprio equilíbrio estrutural, 
introduzem variações na espacialidade interna, Joaquim Guedes mantém constante, no 
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Fig. 214 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, 
Piracicaba, 1963. Vista interior no mezanino.

Fig. 215 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira 
Leite, São Paulo, 1962. Vista interior no espaço de 
pé-direito duplo.

Fig. 216 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 1962. Corte longitudinal.

Fig. 217 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Corte longitudinal.
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mesmo projeto, a largura das abóbadas. Le Corbusier, tomando como referência o seu 
Modulor, desenha nas casas Jaoul duas abóbadas com larguras distintas: 2,26 metros e 
3,66 metros. A largura da abóbada menor corresponde ao pé direito medido do piso à 
base da abóbada (face superior da viga).

Comparativamente à casa Dalton Toledo, em que as cinco paredes portantes se 
distanciam entre si 3,40 metros, correspondentes à largura da base da abóbada, as 
plantas das casas Jaoul estruturam-se, por isso, a partir das três paredes portantes, duas 
exteriores e uma interior, definidoras de dois vãos de diferentes larguras114. Do ponto 
de vista da conceptualização da planta, na casa Dalton Toledo as paredes dispõem-se 
transversalmente à direção em que a planta se desenvolve, gerando uma modulação 
que é aproveitada na definição dos espaços. Nas casas Jaoul as paredes definem dois 
corredores interiores ao longo dos quais se faz a distribuição das diferentes áreas: a 
organização da planta parte da longitudinalidade definida pela própria estrutura. Assim, 
quando comparadas as duas obras, as casas Jaoul apresentam um esquema que difere 
fundamentalmente do modelo moderno, criado pelo próprio Le Corbusier, de uma grelha 
cartesiana gerada por elementos de apoio pontuais: os pilotis. A casa Dalton Toledo, 
apesar da estrutura de paredes portantes, está mais próxima deste esquema e a sua lógica 
de organização interna a partir dos vários eixos transversais definidos pela estrutura, é 
igualmente adaptada na residência Sérgio Ferreira Leite, apesar da sua estrutura vulgar 
de pilares e vigas de betão.

A referência às casas Jaoul concentra-se inequivocamente nos materiais e nas técnicas 
construtivas. A organização espacial do programa das casas de Guedes insere-se no tipo 
comum das residências paulistas da classe média alta: grandes áreas coletivas de estar 
e jantar, com um caráter de exibição e representação, a área de quartos e uma zona de 
serviços separada, geralmente com entrada própria e, por vezes, até com acessos verticais 
independentes. As áreas de serviço incluem normalmente, como amplamente se verificou 
no capítulo anterior, quartos e casas de banho para empregados e, mais raramente, salas 
de convívio. Frequentemente, estes espaços estão separados do corpo principal da casa. 
Nestas residências, apesar de não existir uma separação física total com uma construção 
independente destinada unicamente à acomodação dos empregados, as zonas de serviço 
são delimitadas e rigorosamente separadas do resto do espaço doméstico, com entradas 
independentes. É especialmente significante desta estrutura de organização social e 
doméstica que, tanto na casa Dalton Toledo como Sérgio Ferreira Leite, exista uma sala 
infantil que se vira para o pátio das traseiras, onde as crianças devem brincar. O espaço 

114 Ver página 160
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Fig. 218 -  Joaquim Guedes. Casa 
Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. 
Vista exterior da frente e jardim.

Fig. 219 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São 
Paulo, 1963. Vista exterior da frente e jardim.

Fig. 220 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, 
Piracicaba SP, 1963. Vista interior na sala.

Fig. 223 -  Joaquim Guedes. Casa 
Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 
1962. Vista do pátio tardoz.

Fig. 221 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio 
Ferreira Leite, São Paulo, 1962. Vista interior 
da sala.

Fig. 222 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 
1963. Vista exterior tardoz.
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para as crianças integra a área de serviço porque, tal como as refeições ou a roupa, o 
cuidado dos filhos da família também é responsabilidade das empregadas domésticas. 
Na casa Sérgio Ferreira Leite é possível, inclusivamente, controlar visualmente a sala 
de brincar a partir das janelas da cozinha ou do quarto de empregada.

Este esquema de separação, herança de uma estrutura doméstica e social esclavagista, 
difere fundamentalmente da realidade social europeia pós-guerra que contextualiza o 
projeto das casas Jaoul. Aqui, a área de serviço, concentrada na cozinha, comunica com 
a zona social, abrindo-se visualmente à sala e distanciando-se da conceção obsoleta que 
a encara como um espaço de pouca dignidade ou salubridade. O desenho da cozinha é, 
de resto, um tema recorrente nas pesquisas dos arquitetos modernos europeus, sensíveis 
e entusiasmados com as mudanças sociais que reformulam gradualmente relações de 
classe e género, diminuindo a dependência de empregadas domésticas e integrando 
cada vez mais as mulheres no mercado de trabalho, e com progressos tecnológicos 
que vulgarizam a aquisição de eletrodomésticos, mecanizando tarefas quotidianas e 
reduzindo o tempo necessário para a sua realização. Projetos de Le Corbusier desta 
época como as unidades de habitação de Berlim (1956) e Marselha (1953) ou as casas 
rurais em Lagny (1950), que nunca são construídas, integram a cozinha no quotidiano 
coletivo, abrindo-a aos restantes espaços sociais, numa conceção racionalizada e 
económica do espaço doméstico em que cada área e cada elemento de mobiliário tem 
um lugar e uma função precisa. 

As casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo mantêm, neste sentido, não só a separação 
rígida entre espaços sociais e de serviço, como a relação tradicional de correspondência 
que implica, a partir da organização funcional interna, o zoneamento do espaço exterior, 
abrindo as áreas socias para a frente e as de serviço para as traseiras. Nas casas Jaoul, a 
democratização da organização interior corresponde à definição de um espaço exterior 
em que a única fronteira estabelecida é com o espaço público: o jardim, comum às duas 
casas, prevê igualmente o serviço e o recreio. 

Assim, a influência direta das casas Jaoul que, na casa Sérgio Ferreira Leite, acaba por 
se limitar à presença formal da abóbada, tem na casa Dalton Toledo um significado 
estrutural, construtivo e estético. A natureza artesanal da construção não só se aproxima 
da obra de Le Corbusier como se alinha com o trabalho que o grupo da Arquitetura 
Nova começa a desenvolver no início da década de 1960, precisamente quando Guedes 
abandona, com a conclusão das casas Dalton Toledo e Sérgio Ferreira Leite, as suas 
experiências com abóbadas em casas unifamiliares (a casa Monteil, em 1970, é um caso 
isolado e inconsequente).
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Fig. 224 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Vista interior com interruptores sem 
instalações elétricas aparentes.

Fig. 225 -  Rodrigo Lefèvre. Casa Dino 
Zammataro, São Paulo, 1970. Vista 
interior com instalações elétricas.

Fig. 226 -  Flávio Império. Casa Simão Fausto, Ubatuba SP, 1961. 
Vista interior com instalções elétricas e iluminação.
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Apesar de também fazerem, sobretudo no início da sua atividade, experiências com 
uma construção industrializada, os arquitetos da Arquitetura Nova acabam por construir 
um discurso eticamente comprometido com a manufatura, que Sérgio Ferro classifica 
como o tipo de produção que, não podendo ser genuinamente artesanal, se quer tão 
independente quanto possível da maquinaria115. A casa Dalton Toledo identifica-se com 
esta abordagem mas não partilha da sua motivação ética apriorística: é uma experiência 
de técnicas, materiais e formas diretamente inspirada nas casas Jaoul. 

Note-se, por exemplo, que, diferentemente do grupo da Arquitetura Nova, que defende 
uma estética de austeridade didática em que a recusa dos revestimentos e a rudeza 
dos acabamentos é o veículo de denúncia da precariedade das condições da obra e de 
valorização do trabalho dos operários, o interesse de Guedes, mais próximo de Artigas 
e da sua afinidade com o brutalismo europeu, prende-se com o valor intrínseco dos 
materiais, com as suas qualidades construtivas e plásticas.

Guedes não dispensa revestimentos, tampouco traz as instalações elétricas e hidráulicas 
para a superfície da parede. Como na maioria nos seus projetos para casas unifamiliares, 
as paredes interiores das residências Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo são pintadas, 
mesmo que a materialidade da sua constituição seja legível. Os materiais utilizados, 
sobretudo na pavimentação, como a ardósia ou a alcatifa, provam que o arquiteto não 
está interessado numa linguagem de materiais humildes e rudes por si só, mas sim 
na escolha, em cada contexto único de projeto, dos materiais mais adequados a cada 
programa, conjunto, lugar e cliente.

Do mesmo modo, Joaquim Guedes nunca parece interessado em associar a utilização 
da abóbada a um discurso ético de progresso social e, sobretudo, a uma crítica ao 
funcionamento do estaleiro de obras. Também não a prevê como possível solução de 
reprodução em larga escala, propícia para ser facilmente aprendida pela população 
e adaptada em processos de autoconstrução. Joaquim Guedes projeta, mais tarde, 
habitação para grupos sociais desfavorecidos, com destaque para o conjunto Padre 
Manoel da Nóbrega em 1974. Todavia, a sua abordagem tem mais em comum com 
o CECAP de Artigas e Paulo Mendes: um conjunto de blocos, implantados segundo 
um cânone moderno que não define ruas ou loteamento, onde a distribuição para os 
apartamentos se faz a partir de acessos exteriores comuns. Mesmo a construção segue 
um modelo simples de estrutura de betão com vedação de blocos de cimento116.

Por último, se Guedes nunca se alinha com o discurso da Arquitetura Nova de uma 

115 ARANTES, 2002: p. 113
116 Ver página 58
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Fig. 227 -  Joaquim Guedes. Casa Sérgio Ferreira Leite, São Paulo, 1962. Vista exterior.

Fig. 228 -  Joaquim Guedes. Casa Dalton Toledo, Piracicaba SP, 1963. Vista exterior.

Fig. 229 -  Flávio Império. Casa Simão Fausto, Ubatuba SP, 1961. Vista exterior.
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perspetiva social e ética, também nunca explora a abóbada enquanto definidora de uma 
proposta espacial específica. As abóbadas do grupo, individuais e diretamente apoiadas 
no solo, são o ponto de partida e o contentor de um espaço interno que, por oposição ao 
palacete burguês, quer recuperar a despretensão do abrigo, eliminando as segregações 
do espaço doméstico (tradução espacial de segregações sociais correspondentes): a 
abóbada é o motivo gerador da lógica organização espacial.

Guedes utiliza sempre as abóbadas como uma alternativa formal à cobertura plana, sem 
nenhuma implicação ou relação de consequência na organização do espaço. Mesmo na 
casa Monteil, a única do arquiteto em que a cobertura é feita por uma única abóbada, 
o espaço interior poderia, sem nenhum prejuízo, receber uma cobertura plana. Note-
se, neste sentido, que uma das principais características da abóbada, tal como o grupo 
da Arquitetura Nova mais frequentemente a utiliza, que influi determinantemente no 
desenho do espaço, é a curvatura das paredes. Na residência Monteil, a abóbada, por ser 
exclusivamente cobertura, pousa em paredes retas.

Neste sentido, talvez o projeto dos arquitetos da Arquitetura Nova de que Joaquim 
Guedes mais se aproxima com as casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo seja 
precisamente a casa Simão Fausto, a primeira em que Flávio Império experimenta a 
cobertura de abóbadas catalãs. Tal como nas casas de Guedes, aqui a estrutura não é a 
principal condição da organização do espaço, apenas oferece uma referência para a sua 
modulação. 

A utilização da abóbada concorda com a maneira de pensar, construir e interpretar a 
arquitetura que Joaquim Guedes assume durante todo o seu percurso: a arquitetura é 
uma atividade eminentemente prática que deve resolver problemas concretos. Sobre a 
casa Sérgio Ferreira Leite, escreve Guedes:

Não se deve procurar nesta casa e nas outras residências aqui publicadas 
nenhuma intenção de projetar “a casa”. Sobretudo a casa de amanhã, 
casa para uma sociedade nova, cujos programas e problemas serão 
sempre diferentes dos nossos sonhos. Estes projetos são trabalhos sobre 
situações concretas.117

Para Joaquim Guedes a abóbada acaba por ser mais uma hipótese de um repertório 
de possibilidades formais e construtivas em permanente construção, integrando as 
investigações do arquiteto sobre o tema das coberturas que variam entre telhados 
simples de telhas de barro, chapas de fibrocimento ou coberturas de betão escultóricas. 

117 GUEDES, 1968: p. 32
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Fig. 230 -  Joaquim Guedes. Sede da fazenda Tuiuiu, Rio Verde MT, 1988.

Fig. 231 -  Joaquim Guedes. Casa Francisco Landi, São Paulo, 1965.

Fig. 232 -  Joaquim Guedes. Casa Beatriz Kerti, São Paulo, 1971.

Fig. 233 -  Joaquim Guedes. Motel para o concurso da revista Quatro Rodas, 1965.
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Por exemplo, a casa Francisco Landi e a fazenda Tuiuiu, num organicismo influenciado 
pelas primeiras casas de Artigas, recebem coberturas formadas por vários trechos de 
telhado em diferentes cotas que mimetizam a distribuição espacial interior ou a variação 
de cotas no terreno e as casas Breyton ou Kerti cobrem as áreas sociais com peças 
escultóricas de betão que distinguem esta zona das restantes, dando expressão ao seu 
caráter de exibição. Joaquim Guedes associa ainda ao desenho da cobertura a necessidade 
de controlo da insolação; da mesma maneira que as abóbadas das casas Sérgio Ferreira 
Leite e Dalton Toledo se prolongam para sombrear os vãos, a cobertura da casa Kerti 
suspende lâminas de betão que controlam a incidência da luz no espaço interno e o 
telhado da escola Ataliba Nogueira em Itapira (1961) participa de uma estrutura de 
madeira que, criando sombra sobre as janelas, evita o aquecimento excessivo do interior 
das salas de aula.

A única ocasião em que Guedes experimenta a aplicação da abóbada num programa 
não habitacional é no seu projeto de 1965 para um Motel, premiado num concurso 
organizado pela revista Quatro Rodas. Numa lógica construtiva mais próxima à casa 
Sérgio Ferreira Leite, a proposta prevê que quase todos os elementos de construção 
sejam pré-fabricados e cheguem à obra prontos a ser montados.

Concluindo, se é assumidamente influenciada pelas casas Jaoul de Le Corbusier, a 
utilização da abóbada nas casas de Joaquim Guedes, apenas formalmente se identifica 
com a prática do grupo da Arquitetura Nova, em que a abóbada se assumia como um 
predicado fundamental de um discurso humano e social.





3. Experiências com material
O tijolo e a casa Anna Mariani
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Fig. 234 -  Construção em taipa de pilão no Sítio Solidão, Guararema SP.

Fig. 235 -  Casa de taipa e família, ca. 1918.
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3.1. O tijolo na evolução da construção em São Paulo e algumas notas sobre a sua 
aplicação moderna na América Latina.

A colonização do território que mais tarde se veio a chamar São Paulo inicia-se na 
primeira metade do século XVI. A adoção da taipa de pilão nesta zona como principal 
material de construção não foi uma opção mas uma necessidade. Diferentemente das 
povoações litorais mais próximas onde a existência de pedra permitiu a sua aplicação na 
construção, em São Paulo a primeira jazida de pedra só foi descoberta já no século XVIII 
nos arredores da cidade118. Do mesmo modo, a constituição da terra nas áreas costeiras, 
mais arenosa e menos argilosa, torna-a muito erodível e, por isso, desadequada para a 
construção de paredes num território de alta pluviosidade. 

Assim a taipa de pilão vulgariza-se em São Paulo como técnica de construção dominante 
até ao século XIX, usada tanto em casas como em edifícios religiosos ou administrativos. 
As paredes interiores são normalmente executadas em taipa de mão119 ou tabiques de 
tábuas de madeira.

A técnica de construção com taipa de pilão vulgarizada no Brasil com a colonização 
portuguesa consiste em encher o espaço entre dois taipais, normalmente de tábuas de 
madeira, com terra húmida compactando-a uniformemente com sucessivas pancadas120. 
Uma qualidade da taipa de pilão é que, assim que os taipais são retirados, as paredes 
estão aptas a suportar cargas. Durante a secagem da taipa podem aparecer fissuras que, 
normalmente, são posteriormente preenchidas com barro mole. Como as fissuras são 
consequência da evaporação da água da parede, é fundamental, na preparação da taipa, 
misturar a quantidade ótima de água para assegurar, simultaneamente, “a melhor liga” 
e a prevenção da formação de fissuras. Este risco pode ser ainda minimizado com o 
acrescento, na mistura da taipa, de fibras vegetais (folhas, galhos, ramos, etc.) ou animais 
(lã de ovelha, crinas de cavalos, etc.) que melhorem o seu ligamento e estabilidade. 

Uma das maiores desvantagens da taipa é a elevada espessura das paredes (acima de 
meio metro) que aumenta exponencialmente com a altura da construção e, sobretudo, 

118 LEMOS, 1989: p. 25
119 A taipa de mão está geralmente associada a construções de “pau-a-pique”, em que vários paus são 
fixados verticalmente no solo e, frequentemente, intercalados com ramos menores relativamente regulares 
e lineares colocados horizontal e verticalmente de modo a formar uma malha. A taipa de mão, composta 
normalmente por barro e terra molhada, é depois utilizada para o preenchimento dos espaços intersticiais 
entre os ramos. 
120 Gunter Weimer propõe que, apesar da invasão celta da Península Ibérica a partir do século IX a. 
C. sugerir a primeira introdução da técnica da terre pisée no território lusitano, investigações mais recentes 
parecem conduzir à conclusão de que a técnica de taipa difundida no Brasil colonial tem origem no Norte 
de África (WEIMER, 2005: p. 258)
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Fig. 236 -  Vista norte da cidade de São Paulo, 1821. Alinhamento do construído ao longo das faixas planas.

Fig. 237 -  Ladeira de São Francisco, São Paulo, 1862. Longos beirais para proteção das paredes de taipa.
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com a adição de pisos superiores, tornando-a inapta à construção em altura. 

Outra desvantagem da taipa é a sua falta de resistência à água, o que, nos territórios 
brasileiros húmidos e chuvosos como São Paulo representa uma dificuldade acrescida. 
Neste sentido, surge no Brasil a prática de revestir totalmente a parede com azulejos 
que, mais tarde, se torna muito comum em Portugal121. 

Esta limitação acaba por deixar traços característicos na arquitetura e no urbanismo 
desta área do Brasil a partir do período colonial. Os beirais são excecionalmente 
projetados, dada a necessidade de expulsar para longe das paredes a água das chuvas. As 
ruas procuram percursos planos para evitar as enxurradas e a água corrente das ladeiras 
e, por isso, tendem a desenvolver-se aproximadamente ao longo das curvas de nível. O 
vocabulário comum de ornamentos importado pelos portugueses e composto por relevos, 
molduras, golas, cimalhas122 não é permitido pela taipa e as próprias aberturas, portas 
e janelas, tendem a tomar dimensões bastante singelas. As paredes grossas e o domínio 
dos planos opacos sobre a transparência pontual dos pequenos vãos contribuem para 
uma perceção fechada e introvertida do espaço interior que se torna típica da arquitetura 
nesta zona do Brasil e que mais tarde se reinventa nos volumes compactos de grandes 
paredes cegas, concentrados no espaço privado, do moderno paulista.

Apesar do tijolo ser uma técnica construtiva amplamente familiar aos portugueses, a sua 
penetração da cultura arquitetónica brasileira é lenta. Durante muitos anos, as reservas 
de barro no Brasil são quase desconhecidas ou de difícil acesso. De fato, no começo 
da colonização da região do Planalto Paulista123 os recursos são ainda tão escassos e 
inexplorados que as coberturas das construções são geralmente vegetais, feitas de ramos 
e folhagem. A construção em taipa é de tal modo vulgarizada entre os colonos que, 
mesmo após a argila passar a ser utilizada na produção de telhas canal, normalmente 
chamadas de telhas portuguesas, os tijolos são um recurso raro e sempre importado. 
Aparecem, por vezes, em alguns detalhes das construções de taipa, frequentemente 
como facilitadores da abertura de vãos, ao possibilitarem padieiras curvas e arcos 
de escarção124 em portas e janelas. Contudo, os mesmos resultados são muitas vezes 
conseguidos com a utilização de cacos de telha. A telha é ainda utilizada no revestimento 
integral de empenas de taipa, protegendo-as da chuva.

A abertura de portos vem coincidir com a prosperidade da economia de exportação 

121 WEIMER, 2005: p. 260
122 LEMOS, 1985: p. 27
123 Denomina-se Planalto Paulista a área de território compreendida entre a Serra do Mar e Campinas.
124 Arco circular rebaixado que corresponde a um ângulo de 60º.
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Fig. 238 -  Terreiro de secagem de grãos de café, século XIX. A pavimentação dos terreiros em tijolo impede 
alagamentos.

Fig. 239 -  Olaria, presumivelmente na várzea no rio Tietê, São Paulo, século XIX. Secagem de tijolos e 
telhas.
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do café, que impulsiona o crescimento e desenvolvimento de São Paulo, catalisando 
importantes mudanças na arquitetura e no urbanismo da cidade. O tijolo passa a 
possibilitar a construção de estruturas essenciais na produção e transporte do café, 
nomeadamente aquedutos, muros de contenção e, mais tarde, as tulhas, ou a própria 
pavimentação dos terreiros destinados à secagem dos grãos, anteriormente de terra 
batida, que alagava com facilidade.

A partir de 1850, o tijolo populariza-se rapidamente em São Paulo, a par de um desuso 
gradual da taipa de pilão, que começa a ser considerada obsoleta. Não está registado com 
exatidão como se dá a proliferação do fabrico de tijolos na região paulista. Carlos A. 
C. Lemos125 sugere a possibilidade das primeiras olarias de produção manual surgirem 
nas proximidades das jazidas de argila de boa qualidade, onde já existiam previamente 
estabelecimentos destinados à manufatura de telhas e ladrilhos. O mesmo autor refere 
o aparecimento, em 1867, da Sampaio Peixoto, a primeira olaria mecanizada na região 
de São Paulo, destinada ao fornecimento de tijolos para a construção na metrópole e 
cidades vizinhas. Apesar do aumento em número das fábricas de tijolos nos arredores de 
São Paulo nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, a maior parte das 
construções desta época é concretizada com tijolos das olarias tradicionais de produção 
manual.

Durante estes anos, o avultado fluxo migratório e a prosperidade económica de São 
Paulo motiva um crescimento urbano intenso. O tijolo torna-se o material mais comum 
na incessante produção arquitetónica paulista das primeiras décadas do século XX, 
posteriormente associado ao aço e ao betão, até que o betão armado se vulgariza 
definitivamente como material estrutural e partido estético de eleição.

Assim, é precisamente em São Paulo que, após a afirmação definitiva da arquitetura 
moderna no Brasil na década de 1930, o tijolo é adotado por alguns arquitetos, 
especialmente Vilanova Artigas, numa fase inicial de procura de uma identidade 
arquitetónica moderna paulista muito inspirada, como já referimos anteriormente, na 
corrente orgânica iniciada por Frank Lloyd Wright.

Um dos traços fundamentais da arquitetura orgânica, notório tanto nos seus representantes 
escandinavos como norte-americanos, é precisamente o recurso preferencial aos 
materiais tradicionais. Esta tendência não se relaciona com uma rejeição absoluta dos 
materiais industriais, como o betão e o aço, que são usados sempre que significativamente 
vantajosos, mas com uma atitude que valoriza individualmente cada material e as suas 

125 LEMOS, 1985: p. 41
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qualidades. Por outro lado, existe ainda um sentido de comunhão da arquitetura com o 
meio natural que ultrapassa a integração topográfica e paisagística e que procura uma 
simbiose com o emprego de matérias-primas no seu estado puro, como a pedra ou a 
madeira, ou de materiais cuja produção pode ser feita a partir de processos primários e 
artesanais como o tijolo ou a telha que, de resto, apresentam colorações que facilmente 
se harmonizam com as tonalidades do solo e da vegetação por causa do caráter ainda 
muito natural desses produtos artificiais.126 

Com o final da Segunda Grande Guerra, Artigas reformula a sua arquitetura. O novo 
brutalismo britânico, que então aparece como principal influência na obra de Artigas, 
cria a fundamentação teórica para uma arquitetura sem subterfúgios de estilo ou estética, 
em que os materiais são exibidos sem revestimento e as instalações devem ser deixadas 
à vista. Apesar de Artigas, na sua fase madura, usar o betão como protagonista do seu 
discurso estético e lógica estrutural, o tijolo continua a ser um recurso assíduo cujo valor 
plástico é explorado e evidenciado, sobretudo na construção de paredes sem função 
estrutural. 

O sentido ético e a responsabilidade social associada à construção da arquitetura são 
princípios que fundam as gerações de arquitetos formados nas décadas de 1960 e 1970. 
Após o arrefecimento da crença desenvolvimentista que marca os anos de 1930 e 1940, 
os arquitetos brasileiros, à semelhança do que acontece em vários países da América 
Latina, buscam novas respostas práticas, adequadas à realidade social e aos atrasos 
técnicos na construção e na indústria. Cada vez mais se procuram alternativas críticas 
à arquitetura moderna que encontrem nos recursos naturais, humanos e económicos de 
cada país uma possibilidade real de superação do subdesenvolvimento, sensível à sua 
identidade cultural e social. A arquitetura moderna tal como havia sido originalmente 
importada da Europa é, sob a crítica inflamada de uma geração de intelectuais e 
arquitetos alinhada politicamente à esquerda, interpretada como uma imposição de 
tipo colonialista, símbolo não só de superioridade económica como da intenção de 
estabelecer um padrão artístico e intelectual a ser seguido.

The dissemination of this degraded version of modern design occurred in 
a number of ways: through rapid economic development of a kind of which 
fostered functions, technologies and urban circumstances where some sort 
of modern architecture seemed either relevant or unavoidable; through 
continuing colonization, in which case, images of modernity functioned 
as emblems of foreign economic or political control; and through the 

126 BRUAND, 2005: p. 270
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brainwashing of post-colonial élites (native-born and foreign-educated) 
with Western images and ideas that were upheld as “progressive” counter-
agents to an earlier era of backwardness and stagnation.

[…] 

But there were at least two major differences: the “advanced” nations had 
themselves invented the Industrial Revolution; and they had had over a 
century to adjust to the far-reaching social changes it brought with it. The 
rapidly developing Third World country of the 1960s or 1970s (e.g. Iran or 
Nigeria) could find itself passing from a rural and agricultural economy to 
an urban and industrial one in the course of a single generation.127

Em 1983, com a publicação do ensaio Towards a Critical Regionalism: Six Points for an 
Architecture of Resistance128, Kenneth Frampton concretiza teoricamente o que vários 
arquitetos da América Latina, África e Ásia experimentavam nas últimas décadas: uma 
arquitetura que aceita o moderno e as suas qualidades de valor universal mas compreende 
ativamente os contextos culturais e físicos únicos de cada lugar.

A disseminação deste posicionamento crítico perante a prática da arquitetura reconduz 
muitos arquitetos latino-americanos à adoção do tijolo como principal material de 
construção, ao mesmo tempo que as outrora unanimemente louvadas vantagens do betão 
são postas em causa. O betão aparece então aos olhos de muitos arquitetos como aliado 
de uma arquitetura conivente com a exploração dos trabalhadores, com os interesses 
predatórios do mercado imobiliário e indutor de um desenho alienado, desligado dos 
princípios de racionalidade que estão na origem da própria arquitetura moderna.

A vantagem do betão armado, e vantagem útil simultaneamente para a “nova 
arquitetura” e para a “velha arquitetura”, era obter elevados desempenhos 
estruturais capazes de rentabilizar oportunamente a especulação fundiária 
do solo utilizando mão-de-obra barata e desqualificada disponível 
em grandes quantidades. Ou seja, o betão armado permitia não ter de 
recorrer à indústria metalúrgica para conseguir construir onze, doze, ou 
quantos pisos fossem necessários para tirar partido económico das mais-
valias que o investimento em construção podia oferecer. Ora, não foram 
estas as vantagens e possibilidades que Lúcio Costa reconheceu na sua 
argumentação, mas sim uma quimérica possibilidade de rever os modos 

127 CURTIS, 2003: p. 567-568
128 FOSTER, Hal (ed.) - The Anti-Aesthetic: Essays on postmodern culture. Seattle: Bay Press, 1983. 
Página 16.
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Fig. 240 -  Le Corbusier. Centro Cultural de Ahmedabad, 
Gurajat, 1951-1953. Meios carentes de construção.

Fig. 241 -  Le Corbusier. Secretariado de 
Chandigarh, Chandigarh, 1952. Operária.

Fig. 242 -  Eladio Dieste, Iglesia del Cristo Obrero, 
Atlantida, 1952. Vista interior.

Fig. 243 -  Eladio Dieste, Iglesia del Cristo Obrero, 
Atlantida, 1952. Vista exterior.

Fig. 244 -  Eladio Dieste, Iglesia del Cristo Obrero, Atlantida, 1952. Vista exterior.
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de aplicação dos valores plásticos tradicionais.129

Neste sentido, o engenheiro uruguaio Eladio Dieste (1917-2000) merece destaque por 
ter criado uma das mais fundamentadas e avançadas alternativas ao betão armado, 
desenvolvendo a técnica da cerâmica armada e fornecendo assim argumentos para uma 
utilização alargada do tijolo na América Latina, com possibilidades estruturais e formais 
próximas ao betão.

Considerando-o um material cujo potencial tem sido subaproveitado e negligenciado 
pelos modernos, Dieste aborda o tijolo com a mesma lógica com que neste período 
se trabalha com o betão: um discurso formal e estético que nasce da otimização da 
estrutura. Da mesma maneira que os modernistas europeus vêem no betão a expressão 
material de uma época, Dieste procura no tijolo o agente e o símbolo de uma civilização 
nascente, que afirma a sua autonomia relativamente às nações desenvolvidas.

Empecé a estudiar y a utilizar estructuralmente el ladrillo, al descubrir un 
material de ilimitadas possibilidades, casi completamente ignorado por la 
técnica moderna. Lo que se ha hecho estructuralmente hasta ahora com 
el ladrillo es poco y no bien orientado. Por ejemplo, en Estados Unidos 
la tecnologia de produccíon es muy refinada, pero se lo usa sobre todo 
como material de recubrimiento. Cuando se le usa estructuralmente es 
para repetir en ladrillo las formas ya descubiertas y en uso en hormigón 
armado.

Estoy convencido de que la cerâmica estructural es una técnica com 
possibilidades tan grande como las del hormigón armado. […]

Creo que una arquitectura que tenga en cuenta los hábitos y gustos de 
nuestra gente, nuestro clima tan especial por lo templado y destemplado a 
la vez, lo estructural y lo constructivo vinculado a nuestras possibilidades, 
las capacidades de nuestros obreros y com el imponderable de la expresión 
de nuestra luz y nuestro paisaje, habrá de tener un matiz nacional.130

Assim, apesar de não ser o primeiro a propô-lo131, Dieste é o primeiro a desenvolver, 

129 TAVARES, 2009: p. 105
130 DIESTE, Eladio - Introducción. In DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
VIVIENDA, 1996: p. 27-29
131 A primeira aplicação conhecida do tijolo refoçado com aço data de 1825 na construção do primeiro 
túnel sob o Tamisa em Londres pelos engenheiros Marc Isambard Brunel (1769-1849) e Isambard Kingdom 
Brunel (1806-1859). Apesar de bem-sucedida, a experiência recebe pouca atenção até à primeira metade 
do século XX, em que investigadores indianos, norte-americanos e japoneses desenvolvem um conjunto 
de estudos experimentais que atestam a semelhança do comportamento estrutural do tijolo reforçado e do 
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Fig. 245 -  Eladio Dieste, Iglesia del Cristo Obrero, 
Atlantida, 1952. Elevação das paredes exteriores 
com tijolo armado.

Fig. 246 -  Eladio Dieste, Iglesia del Cristo Obrero, 
Atlantida, 1952. Construção das abóbadas.

Fig. 247 -  Eladio Dieste, Rodrigo Lefèvre e Nestor Goulart Reis. Casa Pery Campos, São Paulo, 
1970. Utilização no tijolo numa conceção de arquitetura barata e acessível.
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numa produção prática extensa, a técnica de construção em cerâmica armada, provando 
as vantagens da sua utilização como recurso corrente (em vez de excecional), adequado 
ao suporte de grandes esforços estruturais.

A sua crença nas virtudes desta técnica não se esgota na argumentação política. O tijolo, 
para além das suas inegáveis vantagens num contexto económico pouco desenvolvido 
e industrializado, apresenta, sobretudo quando associado ao aço, qualidades mecânicas 
que se adaptam não só a programas arquitetónicos que exigem grandes vãos (armazéns 
ou pavilhões desportivos, por exemplo) como às próprias condições físicas locais. 
Destacam-se a sua elevada resistência à compressão, boa inércia térmica e isolamento 
acústico ou a sua resistência a mudanças meteorológicas súbitas (frequentes no clima 
do Uruguai). Comparativamente com o betão, o tijolo permite estruturas de espessura 
consideravelmente menor, apresentando, perante uma qualidade equiparável, um custo 
muito menor. O arquiteto refere ainda as qualidades plásticas intrínsecas do material 
como a sua textura e cor, que pouco se desvirtuam com passar do tempo132. 

A experiência de Dieste e o seu esforço para difundir a técnica do tijolo armado como 
hipótese real para a construção comum no Uruguai e, numa perspetiva mais alargada, 
na América Latina, ensinando-a aos mestres de obra, acaba por ser relativamente 
inconsequente e o seu trabalho um caso de virtuosismo isolado e individual.

Em São Paulo, ultrapassada a primeira fase de Vilanova Artigas e instalada uma 
narrativa ética que tem no betão o seu principal argumento material, o tijolo, sempre 
utilizado, encontra pouco protagonismo. O grupo da Arquitetura Nova, analisado no 
capítulo anterior, desenvolve a proposta mais consistente para a utilização a larga 
escala de materiais tradicionais e baratos, numa lógica concordante com a definição 
de Regionalismo Crítico de Frampton, de progresso a partir do aproveitamento e 
valorização das próprias condições do subdesenvolvimento.

betão armado. (PEDRESCHI, Remo; SINHA, Braj - Research and practice in reinforced and pre-stressed 
brickwork and the place of Dieste within it. In ANDERSON, 2004: p. 208)
132 DIESTE, Eladio - La cerámica armada. In DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
VIVIENDA,1996: p. 35-36.
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Fig. 248 -  Alvar Aalto. Sanatório de Paimio, Paimio, 1928-1933. Implantação com composição 
funcionalista dos volumes.

Fig. 249 -  Alvar Aalto. Sanatório de Paimio, 
Paimio, 1928-1933. Vista exterior.

Fig. 250 -  Paisagem finlandesa.
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3.2. Alvar Aalto: evolução e motivos de uma relação sensível com os materiais.

Após as obras iniciais, de um classicismo depurado aprendido com Gunnar Asplund (1885 
–1940), Alvar Aalto traça os seus primeiros edifícios de carácter dito “funcionalista”. 
A fase funcionalista de Aalto, correspondente ao primeiro período da sua maturidade, 
que atinge o auge no projeto do Sanatório de Paimio (1928-1933), é o ponto de partida 
fundamental para a evolução posterior da sua arquitetura autoral. 

A arquitetura madura de Aalto é profundamente enraizada na cultura e na paisagem 
finlandesas. Historicamente, a Finlândia tem um percurso marcado por vários períodos 
de fome e pela ocupação sueca e russa que dominam todo o território desde a época 
medieval até 1918. No início do século XX, a Finlândia é um país que procura afirmar 
a sua independência cultural e artística. Na arquitetura isso traduz-se numa amálgama 
ecléctica de experiências que só conhece rumo com a introdução, no final da década 
de 1920, do funcionalismo por Alvar Aalto e Erik Bryggman133 (1891-1955). Aalto 
será, contudo, o indiscutível criador de uma identidade arquitectónica finlandesa única, 
seguido, mais tarde, por discípulos notáveis como Kaija (1920-2001) e Heikki Siren 
(1918-2013) ou Reima Pietila (1923-1993).

As condições naturais e a paisagem finlandesa são os mais importantes pontos 
de partida de Aalto: os invernos rigorosos, a predominância da ocupação rural do 
território, a dispersão da paisagem em ilhas e lagos, a luz difusa, o contraponto entre 
a horizontalidade da superfície dos lagos e a verticalidade das árvores coníferas e a 
enorme área florestal que oferece grande abundância de madeira. Da mesma maneira, a 
observação das construções tradicionais da arquitetura careliana134, da sua materialidade 
e das suas dinâmicas de organização e crescimento, tem uma importância central na fase 
inicial da maturidade aaltiana. 

It is forest architecture pure and simple, with wood dominating almost one 
hundred percent both as building material and in jointing. From the roof, 
with its strong log structures, to the moving parts of the building, we find 
timber, which is generally left naked, without the effect of immateriality 

133 La aparición del funcionalismo en Finlandia: Alvar Aalto y Erik Bryggman de Ismael García Ríos 
propõe uma narrativa da evolução da arquitetura funcionalista na Finlândia através da análise contextual de 
sete obras da autoria de Aalto e Bryggman.
134 A Carélia é uma região situada entre a Rússia e a Finlândia. Historicamente, a sua posse foi 
disputada desde o século XIII pela Finlândia, pela Suécia e pela Rússia, dividindo-se atualmente em duas 
regiões russas e duas finlandesas. Em 1941, Aalto publica, a propósito da construção nesta área, o texto 
Architecture in Karelia, em que, com o intuito de justificar a suposta pertença deste território à Finlândia, 
manifesta o seu interesse na aplicação alargada da madeira na arquitetura e nos processos orgânicos e 
espontâneos de formação de conjuntos arquitetónicos.
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Fig. 251 -  Casa careliana rural.

Fig. 252 -  Alvar Aalto. Casa própria, Helsínquia, 
1934-1936. Planta do piso térreo.

Fig. 253 -  Alvar Aalto. Casa própria, Helsínquia, 
1934-1936. Planta do piso superior.

Fig. 254 -  Alvar Aalto. Casa própria, Helsínquia, 1934-1936. Vista da rua.
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given by coloring. Timber is generally used as close to possible in its 
natural size, according to its own scale. [...]

In a way the Karelian house is a building that begins with a single small 
cell, or dispersed, embryonic shacks - shelters for people and animals - 
and grows, figuratively speaking, year by year. 135

É na segunda metade dos anos de 1930, com os pavilhões da Finlândia para as feiras de 
Nova Iorque (1938) e Paris (1937) e o projeto para a sua casa em Helsínquia (1936) que 
Aalto consegue definitivamente formular propostas que superam o funcionalismo estrito 
e apresentam uma concepção de arquitetura original, comprometida com a cultura única 
e com as condições e recursos naturais da Finlândia.

Reconhecendo no funcionalismo o perigo da perda de uma possibilidade da reinvenção 
da identidade nacional finlandesa, em prol de um mero estilo internacional, sem raízes 
históricas ou culturais, Aalto abandona definitivamente a obrigatoriedade das superfícies 
brancas e lisas e as soluções formais puristas no projeto da sua casa em Helsínquia.

All outward formal constraints - whether deep-seated stylistic tradition 
or superficial standardization arising from a misunderstanding of new 
architecture - hinder architecture from contributing with its full potentialto 
man’s struggle for survival, and therefore diminish its significance and 
effectiveness.136 

A caixa branca racionalista transforma-se numa justaposição de volumes cujas 
materialidades contrastantes distinguem o seu papel funcional: tijolo caiado de branco 
no piso inferior, correspondente aos espaços coletivos, madeira escura em tábuas 
colocadas na vertical no piso superior, onde são distribuídos os quartos. Os materiais 
utilizados contribuem, com a rusticidade das suas texturas e com as suas propriedades 
térmicas, para a criação do desejado ambiente de calor e acolhimento. 

A concepção espacial, típica do carácter introspetivo da arquitetura residencial de Aalto, 
inverte a hierarquia mais comum das fachadas reduzindo ao mínimo os vãos na frente 
comunicante com a rua, simples e compacta, enquanto abre para o jardim no tardoz 
as zonas sociais da casa. O encerramento do espaço exterior privado torna-se uma 
característica da obra de Aalto que se estende tanto a projetos de habitação como de 
equipamentos públicos. 

135 AALTO, Alvar  - Architecture in Karelia. 1941. In SCHILDT, 1997: p. 118
136 AALTO, Alvar - Influence of structure and material on contemporary architecture. 1938. In 
SCHILDT, 1997: p. 99
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Fig. 255 -  Alvar Aalto. Pavilhão para a Feira Mundial de Paris, Paris, 1937. Planta.

Fig. 256 -  Alvar Aalto. Pavilhão para a Feira Mundial de Paris, 
Paris, 1937. Suportes com prumos de madeira.

Fig. 257 -  Alvar Aalto. Pavilhão 
para a Feira Mundial de Paris, 
Paris, 1937. Nós de corda.

Fig. 258 -  Alvar Aalto. Pavilhão para a 
Feira Mundial de Nova Iorque, Nova 
Iorque, 1938. Axonometria.

Fig. 259 -  Alvar Aalto. Pavilhão para a Feira 
Mundial de Nova Iorque, Nova Iorque, 1938. 
Perspetiva interior.
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A mostra ao público da arquitetura a que Aalto começava a dar forma chega no final da 
década de 1930 com os pavilhões para as feiras mundiais de Paris e Nova Iorque.

O pavilhão de Paris, para além de reunir vários temas recorrentes da maturidade de 
Aalto, como a integração do construído com a topografia e a composição dos volumes 
em redor de um espaço central, tem especial importância na compreensão do percurso 
do arquiteto enquanto manifesto público fundamental para a reinterpretação de 
materiais tradicionais da cultura finlandesa no contexto da arquitetura moderna. Neste 
caso específico, o material em destaque é a madeira, a matéria-prima mais abundante 
na Finlândia, sob o mote Le bois est en marche. A madeira está no revestimento dos 
volumes, no pavimento, nas coberturas e nos suportes verticais, onde o piloti modernista 
é reinventado como uma associação de prumos verticais de madeira, unidos por nós de 
corda. Começa a tomar forma um discurso que revaloriza as características naturais 
da madeira ao estudar as dimensões ideais de largura, comprimento e secção em que 
o material deve ser utilizado para potenciar as suas qualidades. Este posicionamento, 
que se estende progressivamente também ao tijolo, liberta os argumentos da arquitetura 
moderna da dependência do betão enquanto expressão material, demonstrando que, 
para que as suas qualidades intrínsecas sejam otimizadas na construção, os materiais 
não podem ser pensados segundo o mesmo tipo de lógica estrutural e discurso plástico 
com que se vulgarizou o projeto das estruturas modernas de betão, mas sim impor as 
suas próprias formas e estruturas. 

O pavilhão de Nova Iorque, no ano seguinte, introduz uma conotação dramática na 
utilização da madeira, aqui aplicada numa membrana ondulante e oblíqua que evoca 
tanto a floresta finlandesa como a aurora borealis, primeira experiência de uma 
metáfora espacial que seria posteriormente concretizada com maior completude e 
menor teatralidade na Villa Mairea (1938-1941). Recurso semelhante já tinha sido 
utilizado no início da década no teto da sala de conferências da biblioteca de Viipuri, 
denunciando, numa obra de traço ainda marcadamente funcionalista, um desejo de 
fuga em direcção a formas livres e orgânicas. Este tipo de superfície curva, como uma 
membrana independente, é introduzido no espaço através de uma dialética de colagem e 
acréscimo, repetida e reinventada sob várias formas no trabalho do arquiteto.

A Villa Mairea é uma das mais completas sínteses da maturidade de Alvar Aalto. Dotado 
de total liberdade experimental pelos clientes Harry e Maire Gullichsen, o arquiteto 
encontra aqui a oportunidade ideal para estudar temas, materiais e concepções de espaço.

É conhecida a influência da Falling Water (1935-1938) de Frank Lloyd Wright, 
assertivamente expressa em alguns dos primeiros esquissos conhecidos para o projeto 
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Fig. 260 -  Alvar Aalto. Villa Mairea, Noormakku, 
1939. Planta térrea.

Fig. 261 -  Alvar Aalto. Villa Mairea, Noormakku, 
1939. Planta superior.

Fig. 262 -  Alvar Aalto. Villa Mairea, Noormakku, 
1939. Vista da sala para o hall de entrada.

Fig. 263 -  Alvar Aalto. Villa Mairea, Noormakku, 
1939. Escadas principais.

Fig. 264 -  Alvar Aalto. Villa Mairea, Noormakku, 
1939. Utilização de materiais industriais e 
tradicionais.

Fig. 265 -  Alvar Aalto. Villa Mairea, 
Noormakku, 1939. Detalhes dos pilares de 
prumos de madeira com nós de corda.
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da Villa Mairea, onde se destacam os volumes horizontais lineares em balanço. Embora 
o projeto final acabe por se afastar desta ideia, a inspiração organicista é uma premissa 
fundamental que deixa marcas na própria Villa Mairea e em toda a obra posterior 
de Aalto. O mimetismo depurado com que Aalto faz influir formalmente a paisagem 
finlandesa na sua arquitetura identifica-se com as casas da pradaria de Wright, cujo 
traçado, de marcada horizontalidade, busca uma aproximação com o horizonte das 
planícies norte-americanas137.

É ultrapassada a rigidez geométrica das plantas de Le Corbusier ou Mies van der Rohe, 
submetidas a grelhas métricas que, na opinião de Aalto, impõem à arquitetura ritmos 
artificiais que corrompem a sua verdadeira natureza138. Aalto não deixa de adoptar uma 
grelha básica formada por séries de quadrados na qual inscreve toda a planta, mas a 
modulação é subvertida em ambas as direções e os pilares, sem que para isso exista um 
motivo estrutural razoável, são muitas vezes duplicados ou triplicados e/ou envoltos em 
áreas variáveis de corda. Peças tubulares de madeira são também utilizadas na definição 
espacial de determinadas áreas como as escadas ou o mezanino formado sobre o hall 
de entrada, contribuindo assim para a sensação de imersão num ambiente que Aalto 
prevê como uma metáfora da sensação de percorrer o espaço da floresta finlandesa. Esta 
intenção mimética expressa-se também no tipo de gesto organizador do espaço que se 
distancia tanto da vulgar compartimentação de áreas como do espaço aberto da planta 
livre modernista. Aalto cria um espaço em que premedita um percurso de igual fluidez 
ao acto de vaguear envolto em vegetação que vai criando diferentes formas ao redor, 
num movimento contínuo e orgânico. 

A gama de materiais utilizados compreende madeira, tijolo, corda e cerâmica e 
estabelece também uma proximidade cromática e sensorial com o ambiente natural. 
Não é por isso, contudo, que Aalto despreza os materiais industriais. A sua intenção 
não é criar uma arquitetura saudosista que reproduz irracionalmente as construções 
vernaculares mas sim estudar as possibilidades próprias de cada material, industrial ou 
tradicional, dando-lhe novos sentidos adequados à arquitetura moderna. Neste contexto, 
a Villa Mairea pode ser vista como uma reformulação da villa tradicional com sentido 
simultaneamente moderno e orgânico. 

The use of wood was not a nostalgic return to a traditional material; 
what mattered were its biological characteristics, its limited heat 

137 The influence of Fallingwater is evident in several sheets of studies showing boldly cantilevered 
balconies and an undulating basement storey, intended as a substitute for the natural forms of the stream 
and rocks. (WESTON, 1996: p. 81)
138 WESTON, 1996: p. 83
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Fig. 266 -  Alvar Aalto. Villa Mairea, Noormakku, 1939. Vista exterior para a floresta.

Fig. 267 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de Seinajoki, Seinajoki, 1961-1962. Vista exterior.

Fig. 268 -  Alvar Aalto. Teatro de Rovaniemi, Rovaniemi, 1944-1945. Vista exterior.
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conductivity, its kinship with man and living nature, the pleasant 
sensation to the touch it gives.139

A lógica de composição formal e espacial, já manifesta nos pavilhões de Paris e Nova 
Iorque, replica o crescimento das casas finlandesas rurais numa dinâmica incremental 
e informal, distinta da fórmula de villa italiana de volumes completos e compactos 
e espaços exteriores com formas regulares claramente encerradas. A aproximação 
mimética que Aalto faz à paisagem florestal finlandesa na Villa Mairea é continuamente 
aprofundada e reformulada nos seus trabalhos posteriores. A reprodução das formas 
naturais estende-se à silhueta de colinas da cobertura do Teatro de Rovaniemi (1944-
1945) ou às “montanhas” artificiais que se fazem destacar das massas horizontais nas 
Câmaras Municipais de Seinajoki (1961-1962) e Saynatsalo (1949-1952). 

A Câmara Municipal de Saynatsalo serve uma povoação de três mil habitantes situada 
na pequena ilha de Saynatsalo no lago Paijanne, para a qual Aalto já elaborara um plano 
urbanístico em 1942, parcialmente concretizado.

A proposta apresentada no concurso contempla zonas administrativas, salas de reunião, 
sala de conselho, biblioteca pública, pequenos estabelecimentos comerciais e aparta-
mentos para funcionários. Todas as funções são organizadas em torno de um espaço 
aberto central. Sugestivamente, a proposta intitulava-se “Curia”, nome dado ao espaço 
de reunião do senado no Império Romano. 

Assim, se o arranjo dos volumes em torno do pátio confirma a referência clássica aos 
espaços cívicos da antiga Roma, não deixa de ser falacioso aproximar em demasia o 
pátio central de Saynatsalo às características de uma piazza italiana tradicional. Apesar 
de agregador do conjunto arquitectónico, este espaço não reclama para si um carácter cí-
vico ou de reunião. Quase inteiramente coberto por vegetação rasteira, o espaço exterior 
de Saynatsalo não é idealmente destinado a peões, mas sim um tipo de jardim informal 
de aparente inspiração japonesa que incorpora a natureza circundante no interior do 
edifício. 

Although there is a temptation to relate the courtyard plan of Saynatsalo 
Town Hall to classical courtyard precedents, there is clearly nothing 
classical about the disposition of elements around this informal open 
space. We have already observed that the effect of this court is not that of a 
piazza, although its form is certainly one of a piazza in miniature. It is not 
a pedestrian space, however, but a landscape element that spans between 
the formality of the entry stairs and the surrounding forest: its garden 

139 Ibidem: p.102
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Fig. 269 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de 
Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Planta térrea.

Fig. 270 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal 
de Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Planta de 
coberturas.

Fig. 271 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Vista exterior sudoeste.

Fig. 272 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de 
Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Pátio.

Fig. 273 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de 
Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Pátio.
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character is decidedly domestic, offering a bridge between architecture 
and nature.140

O conjunto, com volumes que se abrem para o pátio interior e mantêm, por fora, uma 
aparência maciça com aberturas dimensionadas com contenção, tem uma reminiscência 
clara com os castelos italianos medievais e renascentistas141. Esta associação ganha 
força com o protagonismo estabelecido pelo volume mais alto, uma referência aos 
espaços consagrados aos conselhos medievais com grandes pés direitos, por costume 
construídos simbolicamente em volumes mais altos e de maior importância. 

O perfil sinuoso da cobertura do volume da sala do conselho é, por sua vez, uma 
interpretação de uma das características da arquitetura careliana a que Aalto mais 
frequentemente faz referência: o processo natural e contínuo de crescimento da 
casa finlandesa rural através do acrescento de novas construções que servem as 
necessidades evolutivas dos habitantes. O resultado deste fenómeno lento e não 
planeado, gerador daquilo a que Aalto chama uma ilimitada totalidade arquitetónica142, 
resulta, normalmente, num conjunto de construções anexas com diferentes alturas e 
coberturas de inclinações variadas. Se, de um modo geral, Aalto utiliza esta referência 
na justaposição de volumes de alturas e formas de cobertura distintas, na “torre” do 
conselho de Saynatsalo o arquiteto opta por um desenho quebrado, dominado por 
um plano de grande inclinação articulado com outros dois planos, menores e menos 
inclinados, numa forma que facilita a drenagem da água resultante da acumulação de 
neve na cobertura. Tal como em outras obras do arquiteto, parece remeter para uma 
ideia de unidade delapidada convertida em ruína.  

A inspiração clássica é retomada na galeria interior que ladeia o pátio. Embora 
faça a distribuição dos espaços interiores, esta galeria, como uma arcada, funciona 
essencialmente como uma extensão do pátio, um espaço exterior dentro do próprio 
edifício. O ritmo vertical estabelecido pelas colunatas é replicado, no exterior, com 
a sucessão de peças verticais de madeira sobrepostas à fachada e, no interior, através 
da métrica da caixilharia robusta de madeira, dos pilares cilíndricos pintados de preto 
e das sucessões de tábuas de madeira clara colocadas verticalmente com reduzido 
espaçamento entre si.

A grelha métrica de base, já subvertida na Villa Mairea, é dispensada em Saynatsalo143. 

140 QUANTRILL, 1995: p. 109
141 WESTON, 1996: p. 137
142 Ibidem: p. 132
143 Faced with such obvious rightness, it is tempting to seek an underlying geometry, but one 
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Fig. 274 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de Saynatsalo, 
Saynatsalo, 1949. Corredor interno.

Fig. 275 -  Alvar Aalto. Câmara 
Municipal de Saynatsalo, 
Saynatsalo, 1949. Escadas.

Fig. 276 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de 
Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Sala do conselho.

Fig. 277 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de 
Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Entrada.

Fig. 278 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Vista exterior sudeste.
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No final, a planta do conjunto aproxima-se do quadrado e o volume da sala do conselho 
de um cubo. O exímio controlo das proporções expressa-se também na fluidez com 
que se faz a transição entre espaços de uma escala quase doméstica e familiar, como a 
galeria em redor do pátio, e a escala solene da sala do conselho.

Aalto recria as condições topográficas que geralmente caracterizam as ágoras gregas, 
utilizando a terra excedente das fundações para a construção de um plinto elevado em 
relação ao nível da rua, suportado pelas construções em seu redor. A relação franca 
e simbiótica do edifício com a topografia, com a paisagem e com o quotidiano dos 
seus utilizadores integra-se na intenção, transversal a toda a produção madura de Aalto, 
de assegurar uma pertença natural do edifício ao lugar. Sem recursos de excecional 
dramaticidade,  Aalto cuida dos pequenos aspectos da utilização diária do espaço com, por 
exemplo, a sugestão de lugares para sentar ao longo da galeria, o conforto do mobiliário 
e do revestimento do metal dos puxadores de porta ou o desenho individualizado de 
vãos e candeeiros de modo a obter a iluminação mais adequada e confortável a cada 
espaço ou actividade. 

 A vulnerabilidade do edifício à passagem do tempo é bem-vinda e premeditada, como 
um fator inevitável na construção perpétua do espaço: os segmentos exteriores de 
pavimento de tijolo: os lambris de cerâmica ou os “degraus” recortados no talude da 
abertura sudoeste sofrem erosão e são lentamente tomados e parcialmente ocultados 
pela vegetação. 

Com a colocação no piso térreo de pequenos espaços de comércio e serviços, Aalto 
consegue desmarcar o conjunto da escrupulosa separação funcional modernista. A 
participação urbana do edifício estende-se às atividades quotidianas dos habitantes sem 
que se perca o sentido de hierarquia funcional, assegurado pela colocação das lojas no 
nível da rua, abaixo do pátio elevado por onde se faz a entrada para todos os espaços de 
caráter administrativo. 

Contrariamente ao que era comum na Finlândia para edifícios de importância 
administrativa ou institucional, em Saynatsalo o tijolo é o material dominante, aparente 
em quase todas as paredes exteriores e aplicado, no interior, nas paredes e no chão.
Contudo, a notabilidade desta obra reside não só no virtuosismo plástico com que o 
tijolo é utilizado, mas também na sua articulação com os restantes materiais: pedra, 
madeira, cobre e azulejos. Com estes materiais Aalto vai desenhando um embasamento 
flexível que percorre o exterior do edifício alternando entre betão aparente, azulejos 

searches in vain for any system of proportion or modular coordination. (WESTON. 1996: p. 138)
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Fig. 279 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal 
de Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Puxador 
de porta.

Fig. 280 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de 
Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Encontro do tijolo 
com pedra no exterior.

Fig. 281 -  Alvar Aalto. Câmara Municipal de Saynatsalo, Saynatsalo, 1949. Parede exterior.

Fig. 282 -  Alvar Aalto. Dormitórios do M.I.T., 
Cambridge, 1947-1948. Parede exterior.

Fig. 283 -  Alvar Aalto. Dormitórios do M.I.T., 
Cambridge, 1947-1948. Detalhe da parede 
exterior.
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escuros e granito e protegendo assim o tijolo, na base, da neve e do gelo. A cor escura 
destes materiais atenua o “peso” decorrente do carácter maciço do conjunto. 

O tijolo é o material que melhor se adapta ao conceito de standardização flexível de Aalto, 
uma reformulação do discurso moderno de industrialização da produção arquitetónica 
através da pré-fabricação em série de materiais e elementos de construção. Para Aalto, 
a natureza, capaz de gerar uma infinidade de seres e formas a partir de associações de 
células, é o mais rico exemplo das possibilidades da estandardização. 

Nature, biology, has rich and luxurious forms; with the same construction, 
the same tissues, and the same principles of cellular organization, it can 
create billions of combinations, each of which represents a definitive, 
highly-developed form. Man’s life belongs to the same category. The things 
that surround him are hardly fetishes or allegories with mystical eternal 
value; more than anything else, they are cells and tissues, living beings 
like himself, building components that make up human life, They cannot be 
treated differently from other biological units, lest they run the risk of not 
fitting into the system and becoming dehumanized.144 

O arquiteto apropria-se então do tijolo como célula, unidade mínima e indivisível, ponto 
de partida para a geração de qualquer forma arquitetónica. 

Poucos anos antes, em 1948, no projeto para a residência universitária do M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technology) nos Estados Unidos, Aalto já deixa expresso 
o seu interesse pela valorização do tijolo na sua individualidade, contratando 
propositadamente um fabricante de tijolo de poucos recursos, incapaz de responder aos 
critérios normais de controlo de qualidade145. Todos os tijolos são utilizados tal como 
chegam da fábrica, com variações na forma e na cor. O resultado são paredes com uma 
expressão cromática heterogénea e irregularidades de relevo e textura. 

As pesquisas a propósito das possibilidades técnicas e plásticas do tijolo aprofundam-se 
na casa Muuratsalo, construída imediatamente após a Câmara Municipal de Saynatsalo, 
reaproveitando, graças à proximidade geográfica das duas obras, muito do seu material 
excedente.

On the high-contoured Island of Muuratsalo in the middle of Lake 
Paijanne stands our experimental house, which has no name yet, made 
for the architect’s own pleasure and play. But it was also made for serious 

144 AALTO, Alvar - Rationalism and Man. 1935 In SCHILDT, 1997: p. 93
145 WESTON, 1996: p. 138
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Fig. 284 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, Muuratsalo, 1953. Implantação.

Fig. 285 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, Muuratsalo, 1953. Planta.

Fig. 286 -  Alvar Aalto. Casa em 
Muuratsalo, Muuratsalo, 1953. Vista 
norte.

Fig. 287 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, Muuratsalo, 
1953. Vista sudoeste.
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experiments, primarly on problems that the architect cannot explore in the 
context of ordinary building assignments. True, we must always include a 
certain proportion of experimentation in our clients buildings, otherwise 
the development of both architecture and technology will suffer; indeed, 
there will be none. Experiments in ordinary assignments, however, must 
remain at the modest level of a few percent of the whole, and within the 
margin of rationality. In our own “play house” we wanted to conduct 
experiments whose percentaje of rationality could not be determined in 
advance.

The Muuratsalo building group is intended as a kind of combined architect’s 
studio and experimental center at which we can perform tests that are not 
even ready to be performed, and where the presence of nature will provide 
impulses for both forms and structures. Here, perhaps, we will discover 
how to translate the distinctive character of our northern environment into 
architectural details.146

 O tema plástico e construtivo da casa é, indubitavelmente, o tijolo. Os alçados interiores 
do pátio são previstos como murais de experimentação. As aberturas são reduzidas ao 
mínimo indispensável, assegurando área de parede suficiente para os cinquenta painéis 
em que Aalto aplica diferentes tipos e dimensões de tijolos e cerâmicas, posicionados 
de modo distinto e gerando, consequentemente, vários relevos e juntas. O chão do 
pátio é também utilizado como plano de experimentação, com as suas diferentes áreas 
preenchidas anualmente com padrões de tijolo ou pedra variados. São deixadas crescer 
diversas espécies de plantas e musgos com a intenção de testar a sua interação com 
os materiais do chão, o seu efeito plástico no conjunto e a facilidade e rapidez do seu 
crescimento. A mesma lógica experimental aplica-se à construção da casa: as paredes 
não têm todas a mesma constituição, da mesma maneira que os tetos têm diferentes 
estruturas. Longe de investigar apenas resultados estéticos, as pesquisas de Aalto em 
Muuratsalo procuram compreender fatores como a resistência dos materiais, os seus 
diferentes comportamentos físicos e as suas possibilidades de aplicação147.  

O corpo principal da casa insere-se num quadrado de aproximadamente de 13 por 13 
metros. Os espaços de estar e de dormir conformam, respetivamente, os dois lados do 
L em redor do pátio central. O restante perímetro do pátio é delimitado por muros altos 
(cerca de 6,60 metros na parte mais alta), interrompidos até ao solo com um vão de 

146 AALTO, Alto - Experimental house at Muuratsalo. 1953. In SCHILDT, 1997: p. 234-235
147 WESTON, 1996: p. 121
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Fig. 288 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, Muuratsalo, 1953. Vista sudoeste para entrada do pátio.

Fig. 289 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, Muuratsalo, 1953. Vista do pátio.

Fig. 290 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, 
Muuratsalo, 1953. Abertura oeste do pátio.

Fig. 291 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, 
Muuratsalo, 1953. Composições.
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4,20 metros de largura em frente à porta de entrada. Uma outra abertura é feita no 
muro oeste, com peças de madeira pintada de branco de secção rectangular colocadas 
verticalmente. Os muros que encerram o pátio conferem-lhe um carácter especialmente 
introvertido, pouco comum em casas de férias, reforçado pelas pequenas dimensões dos 
vãos. O papel do pátio enquanto “coração” da casa é sublinhado pela colocação de uma 
lareira no centro geométrico do quadrado. A presença do fogo no centro do espaço mais 
importante da casa pode interpretar-se como uma referência às casas nórdicas rurais, em 
que, como refúgio do frio exterior, a lareira assume-se como motivo agregador, à volta 
da qual se cozinha, come e convive. Existe ainda a conotação mística do fogo enquanto 
um dos quatro elementos clássicos, que não parece desprezável na compreensão de uma 
obra que, para além da possibilidade de experimentação livre, se objetiva precisamente 
na comunhão entre arquitetura e natureza. A utilização do pátio e da lareira exterior 
como motivos e espaços de reunião relaciona-se com o carácter social de Muuratsalo, 
de receção de amigos e convidados. Os quartos dos hóspedes são colocados num corpo 
secundário anexo à “traseira” do volume principal, dando início a uma “cauda” de 
volumes sucessivamente menores. 

A casa de Muuratsalo é, primeiramente, pensada como um laboratório em que todas as 
experiências, mesmo as mais rudimentares, são permitidas e incentivadas pelo ambiente 
natural. As construções anexas ao volume principal, de função secundária e pouco 
definida, satisfazem precisamente o propósito de pesquisa que origina o projeto148. 

Num texto publicado em 1953 na revista Arkkitehti149, Aalto faz uma enumeração dos 
temas a testar nas construções anexas posteriores ao corpo principal da casa. Indica o 
intuito de experimentar uma construção sem laje de fundação na base, assente apenas 
num sistema de barrotes feitos a partir de troncos de madeira que pousam directamente 
no solo rochoso. Do mesmo modo, é apontada a intenção de submeter o posicionamento 
dos pilares aos pontos mais favoráveis do solo, implicando assim uma estrutura vertical 
não linear. São ainda experimentadas várias formas livres de tijolo que permitem avaliar 
a adequação do material a diferentes possibilidades plásticas. 

A integração visual da paisagem e a comunicação entre espaço interior e envolvente é 
trabalhada com vãos estrategicamente posicionados e dimensionados, pensados como 
“molduras” que enquadram, no interior, as melhores vistas do espaço circundante. A 
abertura de entrada do pátio permite uma vista privilegiada para o lago Paijanne a partir 

148 The tail was gradually transformed into free form structures - these were to have been the larger 
scale brick experiments, but were not completed. (WESTON, 1996: p. 114) 
149 SCHILDT, 1997: p. 234



246

Fig. 292 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, Muuratsalo, 1953. Composições na parede noroeste.

Fig. 293 -  Alvar Aalto. Casa em 
Muuratsalo, Muuratsalo, 1953. 
Experiências com tijolos.

Fig. 294 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, Muuratsalo, 
1953. Experiências com tijolos.

Fig. 295 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, 
Muuratsalo, 1953. Experiências com 
fundanções.

Fig. 296 -  Alvar Aalto. Casa em Muuratsalo, 
Muuratsalo, 1953. Experiências com 
fundanções.
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da sala. As peças de madeira verticais da abertura oeste do pátio, com duas alturas 
diferentes, dialogam com o recorte da vegetação que faceiam, estabelecendo com ela 
uma relação quase mimética que fragmenta a vista do lago e do céu. 

A admiração pela arquitetura antiga de Itália e da Grécia, transversal a toda a obra do 
mestre finlandês, na casa Muuratsalo parece tomar forma na referência metafórica da 
ruína:

These experiments were as much aesthetic as technical: we are in the world 
of metaphor again, for what are these walls if not intimations of ‘ruins’ – 
past, or perhaps to come? Is this a tiny piazetta, the atrium of a Pompeian 
patrician´s dwelling, or the (de)relict room of a large, old house, which has 
lost its roof and been re-colonized as a pituresque courtyard?150

De fato, como se uma parte da casa tivesse ruído, parece ter sido subtraída uma parte ao 
volume principal. A referência é reforçada pelo tratamento diferenciado do tijolo que, 
na face exterior do pátio, é caiado e, no lado interior, é deixado aparente. O aspecto final 
remete para a ideia de um corpo do qual foi arrancado um pedaço, deixando expostas as 
“entranhas” da sua verdadeira natureza material. 

O carácter de refúgio de Muuratsalo exprime-se ainda nas dimensões modestas dos 
compartimentos interiores, limitados ao espaço e equipamento imprescindível.

The summer house presents us with an essentially civilized relationship 
with nature: this is no romantic retreat into the make-believe world of the 
noble savage, but a cultured outpost where architecture and nature can be 
experienced as one, and each on their own terms.151 

Malcom Quantrill (1931-2009), arquiteto e teórico inglês, sugere a influência de Frank 
Lloyd Wright, já presente nas longas janelas horizontais sob os telhados em Saynatsalo, 
na utilização do tijolo em Muuratsalo152. Contudo, o neoplasticismo da justaposição de 
painéis de diferentes padrões plásticos numa grelha ordenada no pátio de Muuratsalo 
terá inspiração no De Stijl153. A única parede interior do pátio que não se integra no mes-
mo esquema de desenho é a parede sul aberta para o lago. Malcolm Quantrill reconhece, 
no despojamento deste muro, a sugestão da memória da fachada incompleta de uma ig-
reja italiana, em que a vista, reminiscente à ideia de fresco, se torna o único acabamento.

150 WESTON, 1996: p. 121
151 Ibidem: p. 121
152 QUANTRILL, 1995: p. 109
153 Ibidem: p. 109
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Fig. 297 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Chegada.

Fig. 298 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Chegada.
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3.3. A Casa Anna Mariani.

É a menor e mais simples de minhas obras.154

A pequena casa, de apenas 130 m2, localiza-se num condomínio perto de Ibiúna, a cerca 
de 60 quilómetros para oeste de São Paulo. Trata-se de uma assumida homenagem a 
Alvar Aalto, falecido no ano em que a construção se inicia, 1976.

Quase oculta a partir da estrada que lhe dá acesso, a casa pressupõe um percurso 
ascendente de aproximação que a revela gradualmente. 

Implantada num terreno pouco inclinado e voltando para nordeste e noroeste os seus 
maiores vãos, beneficia as áreas principais com a luz nascente e poente. A planta, 
organizada em L e sem uma separação funcional rígida, acomoda-se naturalmente à 
topografia original.

Na parte mais baixa é colocada a sala comum (de estar e jantar), o quarto principal, 
todas as casas de banho e a cozinha. A solução permite concentrar toda a instalação 
hidráulica numa única área, livrando as restantes paredes da casa de excessiva tubagem 
aparente. Os quartos de hóspedes, sucessivamente elevados em relação à cota do resto 
da construção, garantem uma distância confortável dos espaços mais ativos.

Integrada na simplicidade espacial e construtiva que o arquiteto explora com frequência 
como tema de projeto em várias obras, sobretudo habitações de férias ou fazendas, 
a casa é modesta na escala e nos meios. O tijolo, mais que um recurso material de 
construção, torna-se o tema plástico da obra cuja natureza experimental se traduz num 
processo de desenho pouco exaustivo. O arranque do piso (interior e exterior) bem como 
os remates em tijolo na base e topo das paredes e em redor das janelas são resultado de 
um processo de experimentação livre em que Joaquim Guedes cede parcialmente o seu 
poder de decisão e de controlo da obra, estimulando o envolvimento da proprietária, 
amigos e familiares. 

Numa simplificação do desenho das portas da casa Muuratsalo em que as tábuas, de 
dimensões e espaçamento variáveis, são sobrepostas às superfícies envidraçadas, as 
portas da casa Anna Mariani são construídas com a justaposição de tábuas verticais de 
madeira, sem intervalos. O desenho das portas de tábuas na casa Muuratsalo identifica-
se com o tema plástico de ritmos verticais que Aalto explora com insistência. Com 
raízes figurativas tanto no seu interesse pela natureza fibrosa da madeira como no 

154 Encontrado no arquivo da FAU-USP, presumivelmente rascunho para a Exposição de Buenos 
Aires em 1985.
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Fig. 299 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Planta (versão com escala em anexo).

Fig. 300 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Corte.

Fig. 301 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Corte.
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Fig. 302 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Encontro de pisos exteriores.

Fig. 303 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Piso interior.

Fig. 304 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Piso exterior.

Fig. 305 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Piso exterior.

Fig. 306 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Encontro de pisos interiores.

Fig. 307 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Encontro de pisos interiores.

Fig. 308 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Cunhal.

Fig. 309 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Pormenor sob janela.
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Fig. 310 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Porta de entrada.

Fig. 311 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Porta de entrada para a cozinha.

Fig. 312 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Espaço exterior a sul.

Fig. 313 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Espaço exterior a sul.

Fig. 314 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Quarto principal.



253

padrão gerado pelos troncos altos e esguios da floresta finlandesa, as composições 
com elementos verticais estão presentes nos pilares e nas escadas da Villa Mairea, nos 
alçados interiores do pátio da Câmara Municipal de Saynatsalo, nas paredes laterais dos 
auditórios da Ópera de Essen ou do Centro de Concertos e Conferências de Helsínquia, 
em inúmeros pequenos objectos de estudo e, claro, na abertura quebrada da parede oeste 
do pátio de Muuratsalo. 

A casa Anna Mariani, por ser um refúgio para férias e fins-de-semana, dispensa a 
formalidade das casas urbanas de Joaquim Guedes, estruturadas a partir da separação 
rígida entre os espaços sociais e íntimos. Não prevendo a contratação de empregados 
domésticos, a casa liberta-se da quase obrigatoriedade de criação de fronteiras físicas 
limitadoras. Do mesmo modo, o caráter familiar da casa aproxima as zonas de dormir das 
zonas comuns, permitindo maior flexibilidade e fluidez no desenho da planta. O quarto 
principal, utilizado regularmente, abre-se directamente para a sala, concentrando no lado 
norte toda a atividade doméstica sempre que os restantes quartos estão desocupados.

A referência a Muuratsalo extrapola a exploração do tijolo como tema material e influi 
na forma em L da planta. Contudo, se na casa experimental de Aalto o pátio conformado 
no limite interior do L reclama para si o protagonismo inequívoco da casa prolongando 
para fora o espaço colectivo da sala, na casa Anna Mariani todos os principais vãos 
e espaços exteriores são colocados nas faces exteriores do L. O espaço descoberto 
no interior do L tem, na casa Anna Mariani, um carácter de apoio aos serviços. Com 
insolação reduzida, dá acesso a uma pequena arrecadação e a uma porta comunicante 
com a cozinha, tendo ainda um tanque para lavagem de roupa. É também a partir deste 
espaço que se faz o acesso à construção anexa menor, colocada na cota superior do 
terreno. 

Contrariamente a várias das casas de Joaquim Guedes, os vãos da casa Anna Mariani 
são aberturas desenhadas e contidas no plano da parede, distanciando-se, por isso, 
da prática corrente da arquitetura paulista das décadas de 1960 e 1970 em que o vão 
frequentemente se assume como membrana transparente total que parte do solo e 
compreende, pelo menos, a altura mínima de um pé direito. A frente nordeste da sala, 
com o único vão que se distingue dos restantes, abre-se com a altura de quatro metros do 
pé direito interior, comunicando com o pátio. A cozinha, apoiada por um forno exterior, 
abre-se para o mesmo espaço.

A casa tem uma estrutura de pilares de betão e é revestida inteiramente a tijolo. É com 
o tijolo que são desenhados os degraus interiores e exteriores, construídos os pisos, a 
lareira e a base para o sofá. Os tetos dos quartos, sala e corredor são revestidos com 
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Fig. 315 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Chaminé da sala.

Fig. 316 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Chaminé da sala.

Fig. 317 -  Joaquim Guedes. 
Casa Anna Mariani, Ibiúna, 
1976. Detalhe.

Fig. 318 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. 
Detalhe na base da chaminé.

Fig. 319 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Alpendre da entrada.
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tábuas de madeira. O piso das casas de banho é feito com mosaicos cerâmicos vidrados 
de cores variadas e o teto com estrutura à vista de vigotas de betão e lajetas de tijolo. 
As prateleiras de apoio, no interior e exterior, são de betão com a espessura equivalente 
à do tijolo. 

O neoplasticismo da composição com os diferentes painéis de tijolo na casa Muuratsalo 
é replicado na casa Anna Mariani no desenho das chaminés. O conjunto formado pelos 
volumes da lareira e chaminé da sala é anexado ao plano da parede noroeste numa 
lógica compositiva de justaposição de volumes independentes. A chaminé parte do 
bloco paralelepipédico da lareira fazendo-se distinguir dele através de uma reentrância 
vertical com a largura correspondente ao topo de um tijolo. Junto ao solo, esta reentrância 
culmina numa outra, horizontal, que “descola” o volume da lareira do chão, acentuando 
a sua independência e lógica de sobreposição à parede. O relevo criado conduz a água 
da chuva ao solo, protegendo os restantes tijolos da erosão. A sombra gerada na faixa 
recuada contribui para a separação visual dos volumes. A chaminé da sala separa-se do 
plano da parede por um intervalo de dimensão equivalente à largura da base menor do 
tijolo. 

A entrada é feita sob um pequeno alpendre que cobre a porta de entrada e o maior vão da 
sala de estar. O alpendre constrói-se com duas peças de madeira colocadas verticalmente 
sobre as quais assenta uma estrutura simples de peças menores onde pousa a pequena 
cobertura inclinada em fibrocimento. O desenho de espaços de entrada cobertos é 
também uma prática frequente de Aalto, que conhece várias concretizações formais. 
No Sanatório de Paimio ou na Villa Mairea é adicionada sobre a porta de entrada 
uma cobertura de forma livre, na Villa Carré a entrada é protegida pela extensão da 
cobertura plana iniciada sobre a cozinha até ao patim de entrada, na Câmara Municipal 
de Saynatsalo o mesmo efeito é conseguido com uma pérgula em madeira. 

Esta característica da obra de Aalto integra-se numa arquitetura pensada a partir de um 
sentido de percurso, um desenvolvimento da promenade architecturale de Le Corbusier, 
em que são valorizados espaços e elementos de transição. No projeto de casas, esta 
intenção revela-se em espaços cobertos de receção, que preparam a entrada conciliando 
a passagem do exterior para o espaço doméstico e vice-versa.

Na arquitetura paulista de Vilanova Artigas professa-se a continuidade entre espaço 
exterior e espaço interior, questionando-se o próprio significado e possibilidades dos 
conceitos de porta e entrada. As casas de Artigas, na sua maturidade, geralmente fazem 
coincidir a entrada das pessoas com o abrigo do automóvel, criando assim um espaço 
coberto e sombreado que antecipa a entrada na casa. Joaquim Guedes tende a tratar 
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Fig. 320 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Vista exterior norte.

Fig. 321 -  Joaquim Guedes. Casa Anna 
Mariani, Ibiúna, 1976. Sala.

Fig. 322 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Sala.

Fig. 323 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Sala.



257

Fig. 324 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Degraus do corredor dos quartos.

Fig. 325 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Vista para o corredor dos quartos.

Fig. 326 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Interior de um quarto.

Fig. 327 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Interior de um quarto.
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Fig. 328 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Vista exterior oeste.

Fig. 329 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, Ibiúna, 1976. Vista exterior nordeste.

Fig. 330 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Anexo.

Fig. 331 -  Joaquim Guedes. Casa Anna Mariani, 
Ibiúna, 1976. Anexo.
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o tema da entrada com a mesma abordagem de abertura e permeabilidade, sobretudo 
nos seus projetos para equipamentos públicos. Nas casas Kerti, Breyton ou mesmo na 
casa José Anthero Guedes a entrada social, sem qualquer tratamento especial, faz-se 
directamente para a sala através de portas integradas nos vão envidraçados. 

A demarcação da entrada através do desenho de um espaço de transição coberto 
é assim um recurso característico de Aalto que aparece na arquitetura de Guedes 
esporadicamente; Na casa Dourado (1992) é desenhada uma pala fina de betão sobre a 
porta, na casa Francisco Landi (1965) a esquina do volume sofre uma subtracção que 
cria uma área de entrada coberta. De todo o modo, nenhum dos casos mencionados é 
resolvido com a carga de expressividade formal e simbólica característica de Aalto. 
A casa Anna Mariani é o único caso em que, ao volume da casa, é acrescentada uma 
construção secundária, com o propósito específico de assinalar e antecipar a entrada no 
espaço doméstico. A modéstia da estrutura identifica-se com a simplicidade construtiva 
da casa.

Na cota mais alta do terreno existe uma construção anexa menor, hoje utilizada apenas 
como arrecadação, que poderia servir como espaço de trabalho ou alojamento para 
hóspedes. Inclui uma cozinha e dois compartimentos pequenos. Não é claro se este 
corpo, de alvenaria simples de tijolo, caiado no interior e coberto por um telhado de duas 
águas, pretende de algum modo replicar a lógica aditiva das construções independentes 
e secundárias que sucedem o volume principal da casa Muuratsalo. Embora o anexo não 
tenha um carácter experimental, o percurso até ele a partir da casa principal é construído 
com um trilho de tijolos que, de modo informal, toma diferentes direcções e resolve em 
degraus a diferença de cotas. 

A cobertura da casa Anna Mariani faz-se com um plano de fibrocimento de uma única 
água, sendo a variação do pé direito interior consequência dos diferentes níveis do piso.

As referências de Joaquim Guedes à arquitetura moderna finlandesa expressam-se quase 
exclusivamente em motivos materiais e soluções construtivas. A preferência introspetiva 
e recorrente de Aalto em virar o espaço da casa sobre si próprio em redor de um espaço 
exterior central, agregador, inibindo as aberturas face ao espaço circundante, é um 
tema que nunca aparece significativamente nas casas de Guedes que, diferentemente 
do modelo paulistano criado por Artigas, tendem geralmente a uma conceção mais 
extrovertida e aberta ao espaço em redor. Da mesma maneira, Guedes nunca consegue 
ou procura, nas suas casas, a fluidez orgânica que desenha as plantas de Aalto e que 
permite ao arquiteto finlandês grandes variações na organização e na forma. 
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Fig. 332 -  Alvar Aalto. Villa Tammekann, Tartu, 
1933. Planta térrea.

Fig. 333 -  Alvar Aalto. Villa Tammekann, Tartu, 
1933. Planta superior.

Fig. 334 -  Alvar Aalto. Villa Oksala, ilha 
Paijanteen, 1975. Planta.

Fig. 335 -  Alvar Aalto. Maison Carré, 
Bazoches-sur-Guyonne, 1957-1960. Planta.

Fig. 336 -  Alvar Aalto. Maison Carré, Bazoches-sur-Guyonne, 1957-1960. Vista exterior norte.
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Na Villa Tammekann (1932) ou na sua casa em Helsínquia (1936) Aalto implanta, em 
lotes urbanos largos, volumes organizados em duas frentes, abrindo para o tardoz o 
espaço doméstico. A Villa Oksala (1965-1966), um volume compacto com uma planta 
que se aproxima de um trapézio com pequenas subtracções, abre-se num estreito leque, 
com vãos nos três principais alçados. A sua organização é simples, com um pequeno 
espaço central de distribuição e espaços que se sucedem naturalmente, recuperando a 
memória da cabana finlandesa. 

Do mesmo modo, a Maison Carré (1960) insinua uma interpretação das plantas de 
Frank Lloyd Wright expandindo-se num gesto centrífugo com origem em dois eixos 
perpendiculares. A articulação dos espaços é de tal modo disjuntiva e orgânica que a 
planta quase renuncia ao seu próprio princípio cruciforme. Malcolm Quantrill reconhece 
na casa a desconstrução de uma ideia palladiana, reforçada pelo encontro negado dos 
dois planos de telhado opostos na fachada de entrada, os quais remetem para uma 
imagem de frontão quebrado155.

A Villa Mairea e a casa experimental de Muuratsalo, apesar da discrepância de escalas, 
partem ambas do esquema de um pátio abraçado pelo corpo da casa. Todavia, enquanto 
em Muuratsalo esta vontade é imposta através da subtração de massa a um volume 
simples e compacto, na Villa Mairea o gesto de encerramento do pátio constrói-se na 
justaposição de volumes e paredes que se prolongam numa cobertura plana que completa 
a planta térrea em U.

O desenho da organização dos espaços domésticos nas casas de Joaquim Guedes nunca 
experimenta tamanha variação ou flexibilidade, geralmente com uma separação quase 
linear entre os espaços sociais, de dormir e de serviço. 

A recuperação de materiais tradicionais e baratos, como a madeira e o tijolo, não é um 
empréstimo gratuito da arquitetura de Alvar Aalto. Guedes adopta a mesma linha de 
pensamento do arquiteto finlandês, apologista do “racionalismo construtivo”, ao basear 
a escolha dos materiais e técnicas nas condições de cada projeto e lugar, designadamente 
a abundância ou acessibilidade dos materiais em cada região, o seu custo, a aptidão 
da mão-de-obra para os manusear ou a sua relação com as características naturais da 
localização (temperatura, humidade, tipo de solo, pluviosidade, insolação, etc.). Da 
mesma maneira, para Guedes, a forma e estrutura de um edifício deve ter uma relação 
intrínseca com o material que o constrói. 

É possível estabelecer, neste sentido, um paralelo entre a especificidade da situação 

155 QUANTRILL, 1995: p. 121
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finlandesa e a brasileira, ambas francamente distintas da conjuntura da Europa Central 
que origina as primeiras formas e princípios modernos. Ambos os países têm um 
percurso histórico marcado pela ocupação e subjugação de outros países e enfrentam 
a globalização do século XX com a necessidade de construção e afirmação de uma 
identidade cultural própria, dificultada pela dispersão geográfica de uma população 
agrupada maioritariamente em povoações distanciadas física e culturalmente, obstáculo 
à consolidação de um sentimento comum de unidade e pertença.

Tanto o Brasil como a Finlândia têm uma herança arquitectónica própria marcante, 
polarizada na diferença entre os meios urbanos e rurais. No caso brasileiro tem-se, no 
contexto rural, as fazendas, volumes simples e isolados caracterizados por extensos 
alpendres que envolvem a totalidade do seu perímetro, os conjuntos de casa grande e 
senzala, persistentes da cultura esclavagista, e as construções indígenas e, no âmbito 
urbano, a arquitetura colonial bem como uma versão única e virtuosa do barroco. Na 
Finlândia a arquitetura cosmopolita, marcada pelo nacionalismo romântico de Lars 
Sonck (1870-1956) e pelo classicismo de Engel (1778-1840) confronta o vernáculo da 
arquitetura rural, baseada no trabalho artesanal com a madeira.

Os dois países têm ainda em comum a preponderância dos seus climas nos tipos de 
arquitetura tradicional, fundamental na escolha dos materiais, das soluções de ventilação, 
iluminação e sombreamento ou na morfologia das aberturas dos espaços domésticos 
ao exterior. Quando comparados aos países da Europa Central em que o modernismo 
primeiramente se desenvolveu, ambos têm um processo de industrialização tardio que 
se confronta com a tradição de uma construção com uma natureza predominantemente 
artesanal. 

Este conjunto de factores aproxima os motivos da arquitetura moderna brasileira do 
seu equivalente finlandês, legitimando, até certo ponto, o modo como Joaquim Guedes 
se apropria da referência da arquitetura e do pensamento de Aalto na sua própria obra. 

Assim, se os esquemas de organização espacial pouco variam, é no critério de escolha 
dos materiais associada à renúncia à aplicação acrítica do betão, na preocupação com a 
adequação dos espaços às particularidades e às dinâmicas do quotidiano e na minúcia 
dos detalhes que a influência de Aalto mais se manifesta. Mais que de formas, Guedes 
adota, invariavelmente, ideias. 

A influência do desenho de Aalto faz-se ainda notar na introdução de elementos 
escultóricos de traçado irregular e orgânico, pouco comuns na arquitetura paulista.

As casas Waldo Perseu Pereira e Beatriz Kerti potenciam os seus esquemas lineares 
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de organização espacial com o desenho quebrado e anguloso dos espaços coletivos. 
A espectacularidade formal conseguida valoriza as áreas da casa consideradas mais 
nobres, diferenciando-as dos restantes espaços e contribuindo para a acentuação do seu 
carácter social. 

O mesmo tipo de traçado irregular é adaptado no projeto dos espaços exteriores, na 
comunicação de diferentes cotas e tipos de piso, como pode ser notado, por exemplo, 
nos degraus de acesso à casa Francisco Landi ou no jardim exterior da casa Waldo 
Perseu Pereira.

Sobretudo no projeto de casas, possivelmente influenciado pelo desejo de originalidade 
dos clientes, é frequente que Guedes sobreponha a um esquema tradicional de organização 
espacial um desenho anguloso, quase forçosamente orgânico. Estes artifícios formais de 
Guedes podem ser comparados a alguma da arquitetura finlandesa produzida no século 
XX por discípulos do arquiteto Alvar Aalto, dos quais destacamos Reima Pietila (1923-
1993)

Pietila, discípulo de Aalto, radicaliza a linguagem orgânica do seu mestre, hiperbolizando 
a relação da arquitetura com o meio natural. Se a conceção de Aalto, de carácter 
predominantemente metafórico, busca motivos e formas na vegetação e no desenho livre 
de lagos e ilhas, Pietila traça uma rutura assertiva com o funcionalismo que Aalto nunca 
abandona completamente e que mantém sempre como ponto de partida da organização 
espacial dos seus edifícios. As obras de Pietila parecem negar qualquer tipo de princípio 
de desenho regular, procurando uma organicidade formal radical que, na sua relação 
de mimese com o meio envolvente, desconstrói o limite entre natureza e construção.156 

O perímetro irregular da casa Waldo Perseu Pereira assemelha-se ao desenho quase 
geomorfológico das paredes exteriores do Centro de Conferências de Dipoli, como uma 
pele que se expande e articula, integrando o edifício no ambiente natural de floresta. 
Da mesma maneira, a cobertura escultórica da casa Kerti ecoa os alçados da embaixada 
da Finlândia em Nova Deli, começada seis anos antes mas terminada apenas 1982. O 
ritmo estabelecido pelas lâminas verticais de betão da casa Kerti, distanciadas segunda 
a série de Fibbonacci, aproxima-se visualmente do padrão criado pela caixilharia dos 
vãos abaixo da cobertura na embaixada de Nova Deli. 

Parece, contudo, quase impossível que o trabalho de Pietila tenha tido alguma influência 
em Joaquim Guedes. O paralelo pode apenas ser traçado na procura de formas orgânicas 
que, em Guedes, constitui um recurso esporádico estimulado pela vontade do cliente e 

156 QUANTRILL, 1995: p. 164-165
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Fig. 337 -  Reima Pietila. Embaixada da Finlândia em Nova Deli, Nova Deli, 1976-1982. Estudos 
para alçados.

Fig. 338 -  Joaquim Guedes. Casa Beatriz Kerti, São Paulo, 1970. Estudo para alçado.

Fig. 339 -  Reima Pietila. Centro de conferências de Dipoli, Espoo, 1965-1966. Vista exterior.

Fig. 340 -  Joaquim Guedes. Casa Waldo Perseu Pereira, São Paulo, 1969. Vista exterior.
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sempre posterior a uma organização racional do espaço e em Pietila se coaduna com a 
própria irracionalidade aparente da conceção espacial.

Uma comparação com a arquitetura de Alvar Aalto passa, necessariamente, pelo estudo 
do tratamento da luz. Na arquitetura do mestre finlandês, o sentido da procura orienta-se 
mais para a criação de ambientes que para a organização dos espaços ou inventividade 
das formas, geralmente com a primeira como mote para as segundas. O controlo da 
luz toma especial importância e elementos como janelas e clarabóias superam as suas 
funções básicas de iluminação e ventilação e são concebidas como mediadores da 
transmissão de luz aos espaços interiores, aliadas a um repertório evolutivo de elementos 
e resoluções formais que trabalham a dispersão e difusão da luz. 

Nos projetos de Guedes, o tratamento da luz insere-se na concepção de dualidade 
contrastante entre os conceitos de aberto/fechado e luz/sombra que caracteriza a escola 
paulista, tomando também dela a maior parte do repertório de elementos expressivos de 
sombreamento e ventilação como os frequentes brises-soleils ou palas.





Conclusões
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Fig. 341 -  Aula de Joaquim Guedes e Vilanova Artigas na FAU-USP, São Paulo, 1981.
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Em O Homem duplicado de José Saramago (2002), o professor de História, Tertuliano 
Máximo Afonso, quando questionado pelos colegas sobre o estado da sua disciplina na 
escola em que lecciona, responde que tem apenas uma dúvida: se a História deve ser 
ensinada de trás para a frente ou da frente para trás.

A mesma questão pôs-se algumas vezes durante a pesquisa que deu origem à presente 
dissertação, catalisada pela conclusão precoce de que o entendimento da obra e do 
pensamento de Joaquim Guedes começa no incontornável ponto de partida de onde, 
desconfiamos com crescente certeza, parte qualquer estudo sobre cultura arquitetónica 
paulista recente: a obra de João Batista Vilanova Artigas. Entenda-se, a este propósito, 
cultura arquitetónica ao invés de arquitetura para que, compreendendo o contributo do 
mestre enquanto, essencialmente, construção, não se limite a interpretação do termo à 
obra edificada. Vilanova Artigas construiu, para além de edifícios, um discurso ético, 
social e político que guiou várias gerações de arquitetos e uma estrutura pedagógica que 
ainda hoje organiza o ensino na FAU-USP. Construiu uma escola e, sem coincidência, 
também o edifício que lhe dá casa.

Assim, este estudo evoluiu com constantes avanços e recuos temporais em que Artigas é 
o ponto de referência constante. Joaquim Guedes é, antes de mais, um aluno de Vilanova 
Artigas e é a partir dessa condição que o conjunto da sua obra deve ser analisado.

Ao mesmo tempo que alimentava uma admiração especial por ele, não 
achava graça naquilo que via em torno de mim. Havia uma crítica muito 
forte, eram chamados de “artiguinhas”, fazendo umas caixinhas, copiando 
seu grafismo sem passar pelos caminhos difíceis que passou.1  

Guedes, apesar da sua proximidade e admiração por Artigas, cedo assume uma postura 
de ceticismo, rejeitando a reverência acrítica e, sobretudo, a cópia. A lição aprendida 
de Artigas, como todas as influências que adota ao longo do seu percurso, recusa a 
reprodução estilizada de formas, procurando sempre compreender, em primeiro lugar, 
princípios e metodologias, indícios dos caminhos difíceis que não podem ser copiados 
e que, trilhados individualmente na experiência e investigação persistente, são as únicas 
vias para a compreensão profunda da arquitetura e para o projeto de formas válidas e 
pertinentes: A gente custa a aprender que relação tem a vida com a nossa física, nossa 
química ou nossa Arquitetura.2 

Neste sentido, o projeto da residência José Anthero Guedes, imediatamente após a 

1 GUEDES, 1988: p. 59
2 Ibidem
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conclusão do curso na FAU-USP, é determinante pelo confronto prematuro e flagrante 
com a falácia da promessa quase omnipotente da arquitetura moderna brasileira. O 
arquiteto percebe cedo que as soluções técnicas e formais aprendidas na faculdade nem 
sempre servem as condições reais de projeto.

Tive que reaprender, com a maior humildade, como colocar uma janela, 
uma porta numa parede de tijolos, como se fosse a primeira vez.3

É importante, neste contexto, enquadrar a casa José Anthero Guedes na sua 
contemporaneidade com o projeto da casa Olga Baeta. A revolução materializada 
na casa Baeta, ao contrário das lentas e cumulativas evoluções morfológicas que, ao 
longo de quase quatro séculos, transformam ou introduzem variações num organismo 
que tipologicamente nunca se altera verdadeiramente, não é uma inovação sobre um 
arquétipo imutável, mas sim a sua desconstrução a partir da dissecação isolada de cada 
uma das suas partes e posterior reorganização num novo modelo original.

Assim, enquanto Artigas consolida a reinvenção do modo de morar paulista, concentrando 
a atenção dos arquitetos numa proposta espacial e formal que, posteriormente repetida 
e reformulada quase à exaustão, se torna paradigma de uma geração, Guedes está já a 
constatar as limitações da sua aplicabilidade. Perante a estreiteza do lote e do orçamento 
no projeto da casa José Anthero Guedes, toma de Artigas princípios prioritários e, 
norteado por eles, traça o caminho difícil, em cada projeto irrepetível, e propõe uma 
forma original.

Neste sentido, como resposta a uma das questões a que nos propusemos no início desta 
dissertação, a constatação antecipada da insuficiência real das propostas modernas parece 
ter sido uma das motivações centrais da sua postura experimental e do descompromisso 
irrevogável com modelos pré-concebidos.

Joaquim Guedes aprende, neste projeto, a reconhecer os postulados modernos não como 
uma doutrina rígida e obrigatória, mas como um leque de possibilidades. Encontra 
neles um conjunto de guias e instrumentos evolutivos e passíveis de aperfeiçoamento 
que devem ser insistentemente sujeitos ao exercício rigoroso da crítica na procura das 
melhores soluções para cada contexto único de projeto.

A Carta de Atenas sempre me pareceu muito distante da realidade, mas 
é uma peça importante do movimento moderno e, se tivermos uma visão 
mais crítica, perceberemos que são proposições para futuras reflexões, 

3 Ibidem: p. 60
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nunca um modelo ou instrumento de trabalho.4

No contexto pós-Brasília, e com uma reconhecida afinidade pelos escritos de Jane Jacobs5, 
Joaquim Guedes questiona a definição e conformação do espaço urbano brasileiro bem 
como o lugar do arquiteto na sua construção. Tem, neste sentido, um posicionamento 
muito crítico relativamente a uma geração de arquitetos que, influenciada pela 
notoriedade de Niemeyer e alimentada por uma clientela de elevado poder aquisitivo 
sedenta de visibilidade, procura pouco mais que a originalidade formal dos seus 
edifícios-objeto, inconsequentes e auto-referenciais, em que a obsessiva intenção de 
exceção se transforma no fator central da sua banalidade.  Para Guedes, o arquiteto não 
é, na sociedade contemporânea, o artista-autógrafo dos edifícios excepcionais, mas um 
profissional que colabora, com a sua formação especializada na orientação do processo 
contínuo e complexo de gerar e organizar os espaços da cidade, compreendendo que o 
cliente urbano é a massa urbana e não as minorias privilegiadas.6 

Arquitetura é conjunto de objetos urbanos habitáveis e, portanto, cidade; 
objetos urbanos considerados com seus antecedentes, consequências e 
implicações. Ela compreende a infra-estrutura urbana, redes e instalações, 
bem como o sistema de edificações correspondentes ao complexo serviço de 
apoio social, cultural e administrativo. Compreende, também, os espaços 
resultantes entre as edificações ou periferias, parques e jardins, isto é, as 
áreas vazias que incorpora, como reserva, e as áreas de expansão. Tudo 
decorre e deriva da existência dela. É sua extensão. O edifício isolado é 
exceção, quase uma anomalia.7

Guedes assume-se como um mediador. Se apenas o envolvimento e a participação 
popular legitimam qualquer intervenção urbana, estas não são, por si só, suficientes 
para produzir cidades belas, sequer ordenadas.8 

Neste sentido, a propósito do segundo tema desenvolvido nesta dissertação, Joaquim 
Guedes, com os projetos para as casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo, 
contemporâneos ao período de maior fertilidade do movimento da Arquitetura Nova, 
distingue-se do grupo por experimentar a abóbada enquanto recurso formal e técnico 
divorciando-a do discurso social e político que, na prática dos seus colegas, é motivação 

4 GUEDES, 1987 
5 A obra The Death and Life of Great American Cities é publicada em 1961.
6 GUEDES, 1981: p. 10
7 GUEDES, 1993: p. 51
8 GUEDES, 1981: p. 10



272

apriorística e condição essencial e implícita.

O espaçamento entre os eixos nos quais se alinham os pontos de apoio da estrutura, 
estabelecido, em ambas as casas, pela largura das abóbadas, determina um padrão 
que é aproveitado na organização interna. A abóbada tem, deste modo, influência na 
definição dos espaços interiores sem que seja, como propõem as casas da Arquitetura 
Nova, o principal argumento de uma nova proposta espacial. Se, para os arquitetos do 
grupo, a abóbada é, sobretudo, um instrumento de denúncia e agressão aos valores e 
comportamento doméstico da classe média paulista, Joaquim Guedes utiliza-a como 
simples dispositivo de cobertura para esquemas de organização interna com origem 
inequívoca na tradição burguesa.

Assim, as abóbadas das casas Sérgio Ferreira Leite e Dalton Toledo e, mais tarde, 
também da casa Monteil, são sobretudo experiências formais e técnicas integradas 
num percurso de investigação em que o interesse pela construção é o principal motivo 
condutor, estimulando uma postura inclusiva em que todas as soluções e materiais são, 
a priori, válidas, desde que significativamente vantajosas em cada projeto. 

O transporte da arquitetura de Alvar Aalto - a referência externa que mais frequentemente 
lhe é apontada - para o contexto paulista é prova que Guedes não encontra sentido em 
restrições formais ou técnicas, muito menos se sustentadas por premissas de natureza 
puramente teórica.

A influência do arquiteto finlandês, anunciada com um imediatismo quase redutor nos 
frequentes desenhos irregulares, quebrados e angulosos, tem um significado profundo e 
prolongado na obra de Joaquim Guedes, estando especialmente presente numa relação 
de profundo respeito com os materiais de construção. A atitude projetual de pesquisa 
continuada de Joaquim Guedes atenta os materiais de modo sensível, procurando 
encontrar as aplicações mais adequadas a cada um com o objetivo de potenciar e 
evidenciar o aproveitamento das suas qualidades intrínsecas. 

A problematização do uso correto de cada material tem também um propósito pedagógico. 
Enquanto professor, crítico aos excessos com que o betão vinha a ser usado, não só 
explora com os seus alunos abordagens e usos racionais para cada material como utiliza 
as suas próprias obras como motivos de estudo e aprendizagem.

Assim, houve um momento em que o concreto estava sendo usado de 
maneira tão irracional, que decidi fazer obras quase didáticas para 
ensinar os meus alunos, como pensar o concreto.9 

9 GUEDES, 1988: p. 60
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A importância do uso correto dos materiais tem, na construção da casa, habitat do 
Homem, e na criação de um ambiente doméstico, um sentido sensorial, relacionado com 
qualidades como a textura, a cor, a relação com a luz ou a sensação térmica.

A casa Anna Mariani, de 1976, é uma assumida homenagem à casa de férias de 
Muuratsalo do arquiteto finlandês. Se, na forma, a influência, ainda que evidente, é 
superficial, é na adoção do tijolo enquanto tema plástico, compositivo e construtivo que 
as duas obras mais se aproximam. 

Como lhe é característico, Joaquim Guedes prefere compreender caminhos em vez de 
replicar resultados. Num arquiteto que se distingue, entre os seus colegas, pela insistência 
e perfecionismo com que trata os pormenores construtivos, a casa Anna Mariani tem 
um processo de desenho surpreendentemente curto, substituído por uma atitude de 
experimentalismo e improviso em obra. Como Aalto em Muuratsalo também Joaquim 
Guedes em Ibiúna experimenta livremente com o tijolo num processo de construção 
“entre amigos” em que os papéis do arquiteto, do construtor e do habitante se intersetam. 

Assim, a influência notória na casa Anna Mariani é, sem equívocos, a escandinava. 
Joaquim Guedes não está interessado em formular uma nova alternativa local à 
arquitetura moderna. Não vê no tijolo, tal como propõe, por exemplo, Eladio Dieste, 
uma alternativa ao betão enquanto material da construção de uma nova América Latina, 
consciente dos seus recursos e das suas raízes culturais no caminho do desenvolvimento 
e da independência em relação aos países mais ricos. O tijolo é sim, para Guedes, um 
material barato, de fácil acesso e manuseamento, familiar à construção em São Paulo, 
com boas propriedades físicas e qualidade plástica e estética e é no aproveitamento 
racional destes atributos que deve ser pensado e aplicado na construção.

Joaquim Guedes não acredita em revoluções ou, pelo menos, não reconhece na arquitetura 
legitimidade ou poder para ser o seu principal veículo. Quando comparado com Artigas, 
é evidente o seu descompromisso com práticas ou posicionamentos doutrinários e a sua 
disponibilidade para questionar e reformular paradigmas. 

A sua relação com a história e com a tradição tem um caráter radicalmente racional. Sem 
ceder a retomas simplistas e saudosistas, Joaquim Guedes encara as heranças históricas 
como um manual de possibilidades.

A história não deve ser tomada como um baú de relíquias a repetir 
artificialmente, para “preservar a memória e identidade”, justificativa 
abstrata, que não passa de um enunciado vazio e regressivo.10

10 GUEDES, 1993: p. 51
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Fig. 342 -  Joaquim Guedes. Casa Francisco Landi, São Paulo, 1965.
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Assim, o recurso ao léxico moderno e tradicional não implica necessariamente uma 
exclusão mútua mas permite a descoberta de soluções conciliadoras. Nos três temas 
desenvolvidos nesta dissertação, Joaquim Guedes atesta a sua capacidade de absorver 
influências aparentemente discrepantes, quer sejam referências internacionais sem 
adequação evidente ao contexto brasileiro ou heranças da construção e da organização 
tradicional da casa que o moderno com frequência negligenciava. De resto, apenas uma 
observação desatenta e leviana da arquitetura moderna brasileira, tanto na sua versão 
carioca como paulista, poderia cair na conclusão imediatista da ausência de influências 
da arquitetura anterior, erudita ou vernácula.

Um dos principais contributos de Joaquim Guedes para a cultura arquitetónica brasileira 
acaba por ser precisamente a proposta de uma alternativa à prática dominante, sustentada 
pelo argumento da racionalidade construtiva. Numa geração com uma preferência clara 
pelas soluções formais prismáticas, agregadoras e centrípetas, comprometidas com a 
relação de independência entre estrutura e invólucro e com uma lógica de aberturas 
baseada na oposição dual entre a presença expressiva da parede (cheio) e a sua ausência 
(vazio), bem como com a plasticidade do betão “bruto”, Joaquim Guedes retoma 
materiais e técnicas tradicionais e “abre portas” ao oferecer novos modos de fazer.

Joaquim Guedes é, por isso, um arquiteto que não se deixa ser facilmente rotulado. 
Desmarcado, por um lado, da geração moderna em que se forma, nunca se assume como 
seu opositor, situando-se numa área de mediação e procura de respostas práticas cuja 
pertinência quer superar a inevitável limitação do estilo.

Não é possível, como se verifica com a obra construída de outros arquitetos, olhar 
um edifício projetado por Joaquim Guedes e reconhecer-lhe imediatamente a autoria. 
A sua permeabilidade a influências externas e permanente alternância de formas e 
técnicas contribuem para um corpo de obra extenso e variado em que os critérios de 
racionalidade e economia de meios são os argumentos fulcrais para a proposta de um 
modo de construir responsável e refletido.

Não temo desastres. Se me perguntarem qual o perigo à vista, diria que 
nenhum. São sempre erros temporários, provisórios e providenciais, 
quando não trágicos e inevitáveis, que serão fonte de novos conhecimentos 
e de novas estratégias de desenvolvimento recuperadoras e regenerativas. 
Estamos sempre aprendendo uma nova natureza, uma nova convivência, 
uma nova ética, a partir dos nossos desatinos e fracassos.11

11 GUEDES, 1985 apud CAMARGO, 2000: p. 126
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Anexos



Retirado de GUEDES, Joaquim - “Depoimento”. Acrópole. nº 347 (Fevereiro 1968). Página 20.



Breves análises de organização espacial 

Casa Cunha Lima, Pacaembu, 1958

Projetada num terreno largo e bastante inclinado, está implantada paralelamente ao 
limite nordeste do lote. Desenvolve-se em quatro níveis. A cota pela qual se faz a entrada 
prolonga-se até ao interior da casa num mezanino que inclui uma sala de receção e 
um escritório, ambos abertos sobre a sala abaixo. O piso superior é exclusivamente 
destinado à zona dos quartos, abertos para as frentes noroeste e sudeste. Sob o piso de 
entrada (mezzanino) desenvolve-se toda a área social com a sala (de comer e de estar) 
aberta sobre a paisagem. A zona de serviço, colocada no lado sudeste do lote, abaixo do 
piso da entrada exterior, comunica com a sala através de uma pequena sala de almoço. 
Na casa Cunha Lima, tal como nas casas burguesas do final do século XIX e início do 
século XX, a sala de almoço medeia a relação entre a zona social, frequentada pela 
família e visitas, e a de serviço, preferencialmente oculta e por isso criteriosamente 
separada da primeira.

A garagem é resolvida de modo semelhante à solução característica de Vilanova Artigas: 
o abrigo para automóveis toma lugar numa subtração feita ao volume, um espaço coberto 
mas aberto de todos os lados, por onde se faz também a entrada das pessoas.
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Retirado de GUEDES, Joaquim - “Depoimento”. Acrópole. nº 347 (Fevereiro 1968). Página 26.
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Casa Costa Neto, Pacaembu, 1961

Num lote largo aproximadamente retangular, a casa Costa Neto adota um esquema 
espacial muito semelhante ao da residência Cunha Lima, sua antecedente imediata. O 
volume da casa adota, na sua implantação, a direção dos limites sul e oeste, conseguindo 
assim manter a fachada da frente paralela à rua. A cota de entrada exterior define um 
piso intermédio em mezanino, aberto sobre a sala. O piso superior é, mais uma vez, 
ocupado exclusivamente pela área dos quartos, virada a norte. O piso inferior recebe a 
sala e a zona de serviço, também aqui mediadas por uma sala de almoço. Os espaços 
para acomodação dos empregados são encostados ao limite frontal do lote, sob a cota 
de entrada. Assim, a sala abre-se inteiramente a norte e este, dando ao jardim que a 
cerca um carácter social e lúdico. A sul, o volume da casa não se distancia mais que 
1,85 metros do muro limitador do terreno, definindo um estreito corredor de serviço, de 
pouca insolação.



Retirado de GUEDES, Joaquim - “Depoimento”. Acrópole. nº 347 (Fevereiro 1968). Página 37.



Casa Francisco Landi, Butantã, 1965

O volume da casa referencia-se na direção do limite oeste do terreno, mantendo-
se aproximadamente paralelo à frente da rua. A distribuição espacial baseia-se num 
esquema de meios-níveis inspirado no gesto orgânico de Alvar Aalto que adapta a 
construção à topografia natural. 

É importante distinguir este tipo de solução de evidente cunho organicista do esquema 
tipológico de Artigas. Se Artigas pretende, com o seu esquema, a abertura visual entre 
os diferentes espaços da casa, Guedes, na residência Francisco Landi, isola com uma 
porta a área dos quartos, colocada meio piso acima da sala. A elevação dos quartos 
permite a criação de altura suficiente para a abertura de um nível inferior, de serviço, 
que inclui a garagem e o quarto de empregada.

A entrada faz-se diretamente para a sala, no mesmo piso da cozinha. 

A cozinha, apesar de inteiramente fechada, comunica diretamente com a sala através 
de uma porta, sem nenhum espaço de transição. Apesar da entrada de serviço própria, 
a cozinha abre-se numa janela ampla para a frente principal, dispensando qualquer 
tentativa de ocultação.

Diferentemente do abrigo de automóveis de Artigas, integrado na entrada principal para 
pessoas, na casa Francisco Landi a garagem aparece como um elemento programático 
adicionado ao corpo principal.  



Retirado de CAMARGO, Mónica Junqueira de - Joaquim Guedes. São Paulo: Cosac Naify, 2000. Página 
83.



Casa Waldo Perseu Pereira, 1967

A casa Waldo Perseu Pereira localiza-se num lote amplo de forma aproximadamente 
triangular. Encosta um dos seus topos no limite nordeste do terreno. 

O terreno tem um declive acentuado entre a cota mais alta, por onde se faz uma das 
entradas, e a cota em que implanta o nível térreo da casa. O programa da residência 
Waldo Perseu Pereira pressupunha, para além da casa principal, um segunda casa, 
menor, para um membro idoso da família.

Assim, a residência divide-se em três pisos em que o térreo dá lugar às áreas sociais, 
de trabalho (escritório) e de serviço, o primeiro piso recebe os quartos da família e dos 
empregados e o último piso contém um abrigo para automóveis e a segunda casa menor 
(quarto, sala, casa de banho e cozinha).

Joaquim Guedes desenha toda a face sudeste da casa paralela ao limite do terreno que ele 
próprio regulariza, à cota alta. O estabelecimento desta direção e da sua perpendicular é a 
geratriz de todo o desenho. Os espaços distribuem-se a partir de uma linha de circulação 
que, no primeiro piso, toma a forma de um corredor. A partir desta unidade linear os 
espaços sucedem-se, virados a noroeste e, pontualmente, a sudeste.

A casa Waldo Perseu Pereira tem um programa vasto que recupera algumas 
complexidades e redundâncias das casas burguesas paulistas. Reaparece a sala de almoço 
como elemento de transição entre a sala principal e a área de serviço e a copa como uma 
multiplicação menor da cozinha, mais próxima da área social, adequada à finalização 
e serviço de refeições. Do mesmo modo, existem, no espaço interior, dois núcleos de 
circulação vertical: uma das escadas serve a área social, tomando uma forma angulosa 
que se destaca no vazio do mezanino, e a outra, destinada à circulação exclusiva dos 
empregados e da família, insere-se numa caixa de escadas comum colocada entre a sala 
de almoço e a cozinha.

O volume da casa encosta-se ao muro sudeste criando, na frente noroeste do terreno, 
um grande jardim para onde são abertas as áreas coletivas. O espaço aberto nas traseiras 
entre a casa e o muro de suporte de terras divide-se, com a colocação estratégica do 
volume da copa, entre um pequeno jardim comunicante com a sala e um pátio de apoio 
à cozinha e lavandaria.



Retirado de GUEDES, Joaquim - “Depoimento”. Acrópole. nº 347 (Fevereiro 1968). Página 37.



Casa Breyton, Butantã, 1965

A residência Jacques Breyton ensaia um esquema que, seis anos mais tarde, na casa 
Beatriz Kerti, Guedes concretiza com linhas e formas mais irregulares. 

A referência tomada para a implantação do corpo da casa são os limites sul e este do 
terreno, perpendiculares. O espaço doméstico, resolvido totalmente no nível térreo, 
divide-se em três áreas diferentes, claramente distintas na planta. O tratamento das 
coberturas contribui também para esta distinção, sendo que o corpo dos quartos possui 
uma cobertura independente enquanto a cobertura principal procura, sobre a sala, uma 
espetacularidade indicativa da sua intenção de afirmação e abertura ao exterior.

Assim, a zona de serviço desenvolve-se numa faixa estreita e serve-se de um corredor 
de serviço aberto entre o alçado sul e o muro tardoz do lote. Os quartos dispõem-se 
linearmente virados a este e formando, com as diferentes dimensões que cada um 
assume, um alçado recortado e escalonado. O corredor dos quartos é rematado pelo 
escritório. 

A sala é a grande área coletiva que une os outros dois corpos. Inteiramente aberta 
para a paisagem a norte, projeta no exterior o espaço interior, tomando assim uma 
natureza extrovertida e expansiva marcadamente contrastante com o caráter reservado e 
introspetivo dos espaços domésticos de Vilanova Artigas. 



Casa Roberto Guglielmo, Butantã, 1968

A casa Guglielmo, contida num prisma regular, distribui-se em dois pisos. O nível térreo 
inclui a sala, por onde se faz diretamente o acesso ao piso superior, e a zona de serviço, 
com uma entrada própria, que contém quarto e casa de banho para empregada, cozinha 
e lavandaria. 

Retirado de arquivo da FAU-USP.



Casa Sérgio Ferreira Leite, Alto da Lapa, 1962

A casa Sérgio Ferreira Leite é um dos poucos projetos de Joaquim Guedes para uma 
residência unifamiliar em que o volume construído se encosta completamente, por um 
dos seus lados, a um dos limites laterais do lote. 

A cobertura da casa, resolvida com quatro abóbadas sucessivas, permite o parcelamento 
do espaço interno em faixas longitudinais (em relação ao terreno) de 3,70 metros de 
largura. Assim, cada segmento abobadado pode ter um comprimento diferente. 

A zona social da casa abre-se para a frente principal do lote, a nascente. A faixa que se 
encosta ao muro sul prolongando-se até ao limite traseiro do terreno contém as áreas de 
serviço, viradas a norte. O piso superior destina-se exclusivamente à zona de descanso. 
Três dos quatro quartos, posicionados sobre a sala, viram-se para a frente do lote, a 
nascente. O quarto principal, sobre a área de serviço, beneficia da luz norte. 

A disposição espacial da casa permite a manutenção de um esquema tradicional de 
ocupação do lote com as áreas sociais viradas para a frente, faceando um jardim frontal, 
e a área de serviço virada para o espaço exterior definido entre o volume da casa e o 
limite tardoz do terreno. 

Dalton Toledo, Piracicaba, 1963

A casa Dalton Toledo implanta-se paralelamente aos limites laterais do lote. Divide-se 
em dois pisos em que o inferior contém a área social e de serviço e o superior se destina 
exclusivamente aos quartos. 

O volume da casa está significativamente recuado no terreno, formando na frente da 
casa um jardim amplo para onde se abre a sala e, nas traseiras, um espaço externo de 
apoio à área de serviço que serve ainda a sala de jantar e o escritório.

A casa tem uma entrada de serviço que comunica com a rua que ladeia o terreno a 
noroeste.

O grande recuo frontal, o paralelismo com os muros oeste e este, definidor de corredores 
laterais estreitos e o reduzido espaço exterior tardoz aproximam a casa Dalton Toledo, 
de um ponto de vista comparativo, de um modelo tradicional de casa paulista burguesa 
do século XIX.
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Casa Liliana Guedes, Morumbi, 1968

A casa Liliana Guedes não tem qualquer relação de paralelismo com os limites do lote. 
Implanta-se num plateau 6,5 metros abaixo do nível da rua pela qual se faz o acesso à 
casa. Assim, a entrada de pessoas, bem como a garagem, estão localizadas na cobertura 
do volume. 

As casas Liliana Guedes e Cunha Lima são os únicos projetos de residências unifamiliares 
em que Joaquim Guedes levanta o volume sobre quatro pilotis, dando plena continuidade 
ao espaço exterior ao libertar o nível térreo. Em ambos os casos, a opção de elevar o 
prisma da casa motiva-se nos acentuados declives de ambos os terrenos e na necessidade 
de situar à cota alta a entrada principal.  Apesar disso, a direção em que o volume se 
implanta permite a definição de espaços exteriores de diferentes características. 

A casa aproxima-se do limite sul do terreno. Ao virar todas as áreas de serviço neste 
sentido consegue-se a definição de um espaço exterior de serviço aberto, sob o volume, 
para a zona externa social.

No interior a casa desenvolve-se quase totalmente no nível abaixo da entrada. Cinco 
dos seis quartos destinados à família viram-se a norte enquanto a sala se abre, em todo o 
seu perímetro, a norte e a oeste. Todas as zonas de serviço (cozinha, lavandaria, quarto 
e casa de banho de empregada) são colocadas na frente sul do volume. Na mesma faixa, 
é colocado, no canto sudoeste, o quarto principal, separado da sala por uma porta de 
correr.

A área de serviço tem uma porta de entrada situada no patamar intermédio entre a cota 
de entrada e a cota em que o volume pousa. 
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Casa Beatriz Kerti, Jardim América, 1971

A residência Kerti integra-se no Jardim América, projetado por Barry Parker. Assim o 
volume da casa implanta-se num terreno largo, aproximadamente trapezoidal, com mais 
de quarenta metros de profundidade e cerca de 45 metros de frente. 

Como já anteriormente se referiu, a casa Beatriz Kerti tem um esquema muito semelhante 
à casa Breyton, dividindo-se em três corpos funcionais claramente distintos: a área 
social, os quartos e a área de serviço.

Os corpos correspondentes à área dos quartos e de serviço encontram-se obliquamente. 
A sala, encaixada no interior do ângulo por eles formado, assume um desenho livre e 
orgânico, distinto da distribuição cartesiana dos restantes espaços.

O volume dos quartos é paralelo ao limite este do lote. A face sul do volume é 
aproximadamente paralela ao limite tardoz do lote.

Os espaços exteriores criados pela implantação e organização funcional da casa dividem-
se em três áreas distintas. O espaço aberto entre a casa e o muro frontal é um jardim de 
carácter social e coletivo, para o qual a sala é inteiramente transparente. Entre a casa e o 
limite tardoz do terreno forma-se um pátio de apoio à zona de serviço, virado a sul. Por 
sua vez, o corpo dos quartos forma entre si e o muro este um corredor largo e ajardinado 
para onde todos os quartos abrem janelas e portas, garantindo assim um espaço exterior 
mais recolhido que o frontal com uma qualidade de descanso e recreio.       

A residência mantém um esquema que se aproxima da tipologia comum com áreas 
sociais abertas para a frente do lote e serviços voltados para um pátio tardoz com menos 
área e insolação.
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Casa Mário Vítor Dourado, Jardim América, 1991-1992

A casa implanta-se num lote pequeno com dez metros de largura (medidos na sua 
secção mais larga) e 17 metros no máximo da sua profundidade. As dimensões deste 
lote distinguem-no fundamentalmente do tipo de terreno em que Joaquim Guedes mais 
projeta casas unifamiliares, conduzindo-o, tal como na casa José Anthero Guedes, mais 
de trinta anos antes, a uma solução espacial única e comprometida com a especificidade 
do seu terreno.

Ao contrário da maior parte das casas de Joaquim Guedes, térreas ou de apenas dois 
pisos, a casa Dourado, pelas dimensões apertadas do lote, desenvolve-se necessariamente 
em altura, apresentando quatro pisos. A cave inclui a garagem e espaços de serviço 
(arrecadação, quarto de empregada e lavandaria). No piso térreo situa-se a cozinha e a 
zona social com as salas de estar e jantar. Um mezanino aberto sobre a sala dá lugar a 
um escritório ou sala de maior privacidade. O terceiro e último piso contêm os quartos 
e respetivas casas de banho.

A dimensão do lote não permite um espaço exterior amplo e contínuo em redor do 
volume da casa. Assim, os espaços exteriores são pequenos. Existe um pátio na frente 
da casa, acessível exclusivamente a partir da sala de estar. Na traseira da casa existe um 
segundo pátio, cujo acesso se faz a partir da sala de refeições. Neste é aberto um fosso 
para iluminação e arejamento do quarto de empregada e lavandaria, no nível inferior. 
Apesar do espaço exterior da casa ser bipartido entre a frente e as traseiras, ambos 
os espaços são acessíveis a partir do núcleo social da casa, contrariando a hierarquia 
tradicional recorrente nas casas unifamiliares de Guedes em que o espaço exterior frontal 
corresponde a um jardim social e o espaço tardoz apoia os serviços e as atividades 
quotidianas de maior intimidade.
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.Casa Fabrizio Beer, 1975

Adjacente ao muro este do lote, a casa Fabrizio Beer divide-se em dois corpos. 

No nível térreo o volume menor é aberto e dá lugar ao abrigo para automóveis, ligando-
se ao volume principal, onde se localiza a área social, através da cozinha. A entrada 
principal faz-se pela sala de jantar. No primeiro piso, o corpo principal recebe quatro 
quartos e liga-se por um terraço ao volume menor. Neste situa-se a lavandaria e dois 
quartos de empregada. O programa do último piso resume-se a um escritório no volume 
maior, sendo que a cobertura dos restantes espaços é ajardinada. Os vãos da casa viram-
se a norte e a poente. Na sala de jantar, uma parede curva de tijolo rompe a parede oeste, 
trazendo luz norte para o espaço interior.
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Piso térreo

Casa José Anthero Guedes

Legenda:

 Piso Térreo:     1 - Sala     2 - Cozinha     3 - Lavabo     4 - Casa-de-Banho     5 - Quarto dos Pais     6 - Quarto
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Piso Térreo

Primeiro piso

Casa Sérgio Ferreira Leite

Piso Garagem

Legenda:

 Piso térreo: 1 - Sala de Brincar     2 - Escritório     3 - Sala de Estar     4 - Sala de Jantar    5 - Cozinha     6 - Lavandaria     7 - Quarto
 da Empregada     8 - Casa-de-Banho

 Primeiro piso: 9 - Quarto     10 - Quarto de Vestir     11 - Quarto dos Pais

 Piso da cave: 12 - Arrumos     13 - Garagem
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Casa Dalton Toledo

Legenda:

 Piso térreo: 1 - Hall de Entrada     2 - Sala de Estar     3 - Sala de Jantar     4 - Sala Polivalente     5 - Cozinha    6 - Lavandaria     7 - Casa-de-Banho     8 - Quarto de
 Empregada     9 - Despensa

 Primeiro piso: 10 - Quarto     11 - Quarto de Vestir

 Escala:
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Primeiro térreo

Casa Anna Mariani

Escala:
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Legenda:

 Piso Térreo:     1 - Quarto Principal     2 - Sala     3 - Cozinha     4 - Quarto     5 - Casa-de-Banho     6 - Arrumação     7 - Despensa
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