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Resumo 
 

A pesquisa tem como objetivo testar uma explicação alternativa à narrativa linear 

de “difusão-recepção” da arquitetura moderna no Brasil. Para isso utiliza o tipo 

como instrumento de análise da Residência José Félix Louza, projeto de David 

Libeskind para a cidade de Goiânia na década de 1950. A investigação 

apresenta o processo de construção de uma narrativa hegemônica que confere 

o papel de “irradiador” à produção dos grandes centros (Rio de Janeiro e São 

Paulo) e o papel de “popularização” às produções periféricas, tal qual o acervo 

goianiense. Retomando a evolução do conceito de tipo na disciplina, esclarece 

seu significado como: constante da arquitetura existente em determinada 

cultura/momento histórico, resultado das necessidades de uma coletividade e 

propiciado por suas técnicas. A partir de um olhar sobre o projeto, o primeiro 

momento de análise destrincha os elementos estruturantes da residência, tipos 

settoriales: casa-pátio; tripartição oitocentista; planos deslizantes e suas 

texturas; em um segundo momento, cada um desses tipos são observados como 

processo histórico da arquitetura até o contexto concernente. Esse processo 

revela que os tipos da Residência José Félix Louza são também tipos integratos, 

ou seja, relacionam-se ao local que estão inseridos, não são cópias de exemplos 

paradigmáticos.  

Palavras-chave: Arquitetura moderna brasileira; “Difusão-recepção”; 

Historiografia; Tipo; Residência José Félix Louza em Goiânia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
 

This research aims to test an alternative explanation to the linear “diffusion-

reception” historical narrative for the modern architecture in Brazil. For that, it 

uses “type” as an instrument of analysis for José Félix Louza’s House, a 1950’ 

David Libeskind project in the city of Goiânia. The investigation presents the 

construction process of a hegemonic narrative that attributes the “irradiator” role 

to central big cities (such as Rio de Janeiro e São Paulo) and the “popularization” 

role to the peripheric productions, such as the one in Goiânia. Retaking the 

evolution of the type concept in the discipline, this research explains its meaning 

as: part of the existent architecture culture in a certain historical moment, the 

result of a collectivity needs and enabled by its technique. Starting from a glance 

on the project, the first moment scrutinizes the houses’s key elements through 

tipos settoriales: the home-courtyard; the tripartition organization of nineteenth 

century; the sliding planes and its textures. In a second moment, each one of 

these types is observed in the concerning context as an architectural historic 

process . This process reveals that the types of Jose Félix Louza’s House are 

also tipos integratos, in other words, they are linked to the place where they are 

inserted, therefore, they are not plain copies of paradigmatic examples.  

Keywords: Modern architecture in Brazil; “Diffusion-Reception”; Historiography; 

Type; José Félix Louza’s House in Goiânia. 
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Introdução 
 

 É objetivo desse trabalho testar uma explicação alternativa a explicação 

linear de “difusão-recepção” da arquitetura moderna no Brasil, em favor de uma 

interpretação histórica que inclua um movimento mais amplo de trocas de ideias 

e interações entre os diversos sujeitos da produção da arquitetura. 

 Utilizando o tipo como instrumento, este trabalho se propõe a responder: 

Como a residência José Félix Louza auxilia na compreensão da lógica da 

historiografia moderna no Brasil? E, a partir dessa indagação, cabe-nos 

questionar ainda: o acervo de arquitetura modernista de Goiânia trata-se de 

simples propagação da arquitetura dos grandes centros?  

 Tradicionalmente a historiografia da arquitetura moderna no Brasil tem 

construído uma narrativa de “difusão-recepção” dos ideais modernos pelos seus 

centros “irradiadores” – eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Às produções periféricas, 

como o acervo de Goiânia, tem competido apenas o papel de “popularização”, 

sem maiores discussões sobre as particularidades de seus contextos. 

 “Difusão-recepção” e “irradiação” são termos utilizados por Adriana Leal 

de Almeida Freire em sua tese “Recepção e Difusão da Arquitetura Moderna 

Brasileira: uma abordagem historiográfica” (2015). A autora une os vocábulos 

“difusão”, amplamente utilizado nos trabalhos por ela investigados, e “recepção” 

proveniente da teoria literária proposta por Hans Robert Jauss1 para fornecer 

uma conotação mais complexa e apropriada para qualificar um fenômeno, que 

na maioria das vezes é associado à ideia de “irradiação”, que, por sua vez, 

pressupõe uma dimensão de enfraquecimento progressivo em distância e 

tempo. 

 Mais precisamente, o processo de “difusão/recepção” diz respeito ao 

entendimento de que “ as várias e complexas modalidades de incorporação dos 

elementos de linguagem; da redefinição de programas e/ou processos 

construtivos da arquitetura nas diversas cidades do país” (FREIRE, 2015, p. 24) 

                                            
1 Hans Robert Jauss foi um escritor e literato alemão que formulou uma metodologia para estudar 
as circunstâncias e o contexto em que se produzem as obras de arte no campo literário. Para 
isso o autor examinaria também opiniões e julgamentos da crítica: “a história da literatura é um 
processo de recepção e produção estética que se realiza na atualização dos textos literários por 
parte do leitor que os recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre 
eles reflete”. (JAUSS, 1994, p. 25)   
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são resultado de um processo de “irradiação”. Esse, por sua vez, relaciona-se 

com o entendimento de “influência” e comumente é justificado por um conjunto 

de fatores determinantes dessa “reprodução”. Duas das justificativas mais 

comuns são a difusão geográfica por meio de migração de profissionais e a 

difusão por efeito-demonstração por produção de arquiteto renomado no local. 

(Figura 01) 

Figura 1 - "Difusão-recepção" da Arquitetura Moderna por meio de "irradiação". 

 

 

Fonte: Desenho da autora. 
 

 Em contrapartida acredita-se que a construção do modernismo no Brasil 

não possui uma lógica geográfica e temporal tão simplista e que essa narrativa 

de cunho hegemônico não é suficiente para explicar o processo de implantação 

da linguagem no país. Vale ressaltar que esse trabalho não tem a pretensão, 

nem a ingenuidade, de que pode esgotar as possibilidades dessa explicação. 

Apenas acredita, assim como Carlos Alberto Ferreira Martins (1987, p. 187), que 

“a arquitetura, como qualquer outro objeto de conhecimento se oferece a 

múltiplas matrizes de leitura”. Tal posição também está em consonância com 

Freire, ao apontar que 
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Para compreender o alcance e os significados do processo de 
“difusão/recepção” da arquitetura moderna brasileira é preciso 
superar uma leitura de “irradiação” a partir da chamada Escola 
Carioca, e refletir sobre um processo cultural mais amplo e 
complexo que permitiu que, em um período genericamente 
denominado anos 1950-60, largos e significativos extratos da 
sociedade brasileira assumissem o moderno como valor e o 
imaginário da arquitetura moderna brasileira de raiz corbusiana 
como uma de suas representações mais fortes. (FREIRE, 2015, 
p. 13) 

 

 Nesse sentido, amparados pela teoria da arquitetura, julga-se que o “tipo” 

pode ser um instrumento eficaz para explicar esse fenômeno de uma maneira 

mais ampla: justificando recorrências formais e funcionais de uma série de 

construções a partir de demandas ideológicas similares, ou ainda, por 

determinada situação histórica ou cultural. (Figura 02) 

 Os estudos do tipo da Arquitetura e Urbanismo remontam ao século XVIII. 

Contudo, a abordagem tipológica como tratada nesse trabalho foi disseminada 

a partir da década de 1960, principalmente por Giulio Carlo Argan e Aldo Rossi. 

O retorno à tipologia fazia parte de uma crítica aos ideais do movimento 

moderno, principalmente sua rejeição a precedentes históricos. 

 Argan (1978, p. 269) entende o tipo como uma “forma básica” da 

arquitetura, deduzida, ou reduzida, da existência de uma série de edifícios 

similares, admitindo “variações formais ou modificações estruturais” em 

determinado momento histórico ou cultura.  

 Enquanto, e complementarmente, para Rossi (1995) o tipo é a própria 

ideia da arquitetura, e, uma vez que o autor a entende como artefato, 

criação/produto do homem, a tipologia é considerada um elemento analítico e 

revelador das tradições e práticas de uma coletividade em determinado período.   

O interesse pelo tipo estabelece, pois, uma continuidade com a história e revela 

a necessidade de entender a arquitetura no interior de uma cultura.  
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Figura 2 – Tipo. 

 

Fonte: Desenho da autora. 
 

 Segundo Freire (2015, p. 25), ainda que, nos últimos anos, diversos 

estudos provenientes dos crescentes cursos de pós-graduação em arquitetura e 

urbanismo passassem a tratar da manifestação e disseminação da arquitetura 

moderna em várias cidades do Brasil, suas abordagens vão de encontro a essa 

leitura. Muitos deles, ainda, associaram a “manifestação e a forma como se 

realizou a arquitetura moderna em determinadas localidades a partir de 

especificidades locais e, em alguns casos, propondo a existência de uma 

“modernidade” específica que foi muitas vezes adjetivada”.  

 A necessidade de especificar a modernidade de Goiânia fez com que ela 

recebesse a denominação “modernidade possível”, por exemplo. É claro que, 

como colocado por Carlos Alberto Cerqueira Lemos (1989, p. 15), “a 

modernidade não tem uma definição aceita por todos”, não porque tenha 

significados distintos, mas porque “depende do contexto em que se está 

inserida”. Para Marshall Berman (1986): 

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete 
aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e 
transformação das coisas em redor — mas ao mesmo tempo 
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ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o 
que somos. (BERMAN, 1986, p.14) 

 

 Nesse sentido o conceito de moderno aproxima-se muito do que 

apreendemos intuitivamente: algo novo, atual.  

 Modernidade, por sua vez, “refere-se à maneira como tempos modernos 

são vivenciados pelos indivíduos” (BRUNA, 2010, p. 22). Lefebvre (1969, p. 04) 

compreende modernidade como “uma reflexão principiante, um esboço mais ou 

menos adiantado de crítica e de autocrítica, numa tentativa de conhecimento”, 

ou seja, a modernidade configura-se de uma avaliação e tempo próprios, por 

isso não há como compará-la com outros períodos históricos. 

 Dessa forma, ainda segundo o autor, “a Modernidade difere do 

Modernismo como um conceito em via de formulação na sociedade difere dos 

fenômenos sociais, como uma reflexão difere dos atos” (LEFEBVRE, 1969, p. 

04). Já Paulo Bruna (2010), de maneira similar, entende que a experiência da 

modernidade provocaria reações na forma de manifestos culturais e artísticos de 

vanguarda, denominados modernismos. Quanto a este aspecto, Lefebvre afirma: 

Por Modernismo, nós compreendemos a consciência que 
tomaram de si mesmas as épocas, os períodos, as gerações 
sucessivas; o Modernismo consiste, pois em fenômenos de 
consciência, em imagens e projeções de si, em exaltações feitas 
de muitas ilusões e de um pouco de perspicácia. (LEFEBVRE, 
1969, p. 04) 
    

 Para David Harvey (1989), embora o termo moderno tenha uma história 

bem antiga, o projeto moderno entrou em foco apenas no século XVIII pelo 

esforço dos pensadores iluministas, em ocasião da Revolução Francesa e 

Industrial. Porém, no início do século XX, em período pós-guerra, surge uma 

nova concepção do projeto modernista em que artistas, escritores, arquitetos, 

compositores, poetas, pensadores e filósofos tinham uma posição especial: 

[...] o artista moderno tinha um papel criativo a desempenhar na 
definição da essência da modernidade. [...] O artista, alegou 
Frank Lloyd Wright – um dos maiores arquitetos modernistas –, 
deve não somente compreender o espírito de sua época como 
iniciar o processo de sua mudança. (HARVEY, 1989, p. 28) 
 

 Habitualmente entende-se por modernismo, ou Movimento Moderno, “a 

corrente de tendência internacional que parte das vanguardas europeias do 
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princípio de século e vai se expandindo ao longo dos anos XX. ” (MONTANER, 

2001, p. 12). No entanto, essa é uma definição cronológica muito limitada, pois 

“o modernismo manifesta-se há dezenas de anos, talvez há séculos. De modas 

em esnobismos, de ilusões em figurações, esta consciência exaltante-exaltada 

pelo novo metamorfoseou-se e repetiu-se ao mesmo tempo; ela tem uma 

história”. (LEFEBVRE, 1969, p. 04) Sinteticamente, o mundo moderno não cessa 

de modificar-se, e cada vez que uma mudança passa por um processo de 

reflexão, encontramos uma modernidade, e cada vez que encontramos uma 

tentativa de validação com “certeza e arrogância”2, estamos tratando de 

modernismo. 

 O acervo da arquitetura moderna goianiense tem sido investigado, quase 

que exclusivamente por essa lógica de “difusão-recepção”. A maioria dos 

pesquisadores que por ele se interessam acabam por dedicar seus esforços em 

busca de similaridades com expoentes já consagrados dos grandes centros 

brasileiros, em uma tentativa de inclusão na narrativa dominante e/ou nesse 

modernismo “verdadeiro”. 

 Segundo Martins (1987, p. 187), nenhuma matriz de leitura consegue de 

forma isolada fornecer uma “visão totalizada nem do processo de constituição 

dos discursos, ideários e práticas profissionais, nem da obra realizada”. Este 

trabalho tem como objetivo adicionar uma nova “lente” de leitura por meio de 

uma análise tipológica, e, por conseguinte procurar e preencher lacunas de uma 

narrativa uníssona.  

 Várias são as pesquisas que se dedicaram a enumerar e inventariar o 

patrimônio arquitetônico moderno de Goiânia nos últimos anos. Entre edifícios 

institucionais e residenciais, a residência José Félix Louza é um dos projetos 

arquitetônicos mais conhecidos e estudados. 

 Entre os motivos que conferem tanto prestígio ao edifício está seu aspecto 

díspar no ambiente em que se insere, seja no início da década de 1950, 

momento de sua construção, por seus moldes modernistas tão diferentes de 

seus edifícios vizinhos, seja nos dias atuais, por permanecer praticamente 

inalterado em um entorno tão transformado ao longo dos anos. Porém, o que 

torna essa velha senhora tão conhecida e comentada na historiografia da 

                                            
2 Para Lefebvre o Modernismo carrega exaltações de orgulhosa certeza e arrogância. 
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arquitetura goianiense é a autoria de seu projeto, que se deve ao arquiteto David 

Libeskind, nacionalmente famoso por ter projetado o Conjunto Nacional na 

cidade de São Paulo. 

 As informações acima dizem muito sobre a maneira como o goianiense 

entende o seu patrimônio arquitetônico e, sobretudo, como o Brasil entende a 

arquitetura produzida fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo.  

 Ademais, uma casa revela muito sobre o seu morador e sobre o momento 

histórico no qual está inserida. Por meio dela adquirimos conhecimento sobre o 

proprietário e suas práticas culturais e sociais. Ao se estudar uma casa 

construímos uma história que envolve – além da arquitetura e de seus métodos 

construtivos – modo de produção, desenvolvimento industrial, econômico e 

político de seu proprietário e familiares e da própria sociedade da qual faz parte. 

 Por todos esses motivos, a residência José Félix Louza torna-se um ótimo 

objeto de análise, conveniente para o objetivo que o trabalho se propõe. O 

trabalho está, pois, estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo tem como 

objetivo apresentar o princípio da “difusão/recepção” da arquitetura moderna 

brasileira, discorrendo para isso sobre como a sua historiografia foi estruturada 

e continuada ao longo do tempo. O segundo capítulo discute conceitualmente as 

abordagens do “tipo” na disciplina e assim explicar como ele pode contribuir no 

entendimento de recorrências arquitetônicas. O terceiro será o momento de 

aplicação de uma análise tipológica no objeto determinado, objetivando 

posteriores reflexões. 

 O primeiro capítulo intitulado 1.0 O princípio da “difusão-recepção” da 

arquitetura moderna está dividido em três contextos: 1.1 No Brasil; 1.2 Em 

Goiânia; 1.3 Na Residência José Félix Louza. São referências importantes para 

o contexto brasileiro os trabalhos de Carlos Alberto Ferreira Martins, que desde 

a sua dissertação de mestrado (1987) se dedica à revisão da historiografia da 

arquitetura no Brasil, e a tese de doutorado de Adriana Leal Freire (2015), 

orientada por Martins, que nos fornece conceitos e observações pertinentes ao 

assunto. Para além da disciplina da arquitetura, Jacques Rancière (2014) e Paul 

Veyne (1992), nos mostram a fragilidade e pessoalidade normalmente aplicados 

às narrativas históricas. 
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 O segundo momento do capítulo trata da assimilação e continuação desse 

princípio pelos autores que se debruçaram na construção e catalogação da 

arquitetura moderna goianiense. E, por último, são tratados aspectos sobre a 

Residência José Félix Louza que foram repetidos ou preteridos durante esse 

percurso. Para tanto se fez necessário conhecer os trabalhos que discorreram 

sobre o projeto e sobre a vida do autor, e as fontes primárias, tais como as 

publicações em revistas em que o projeto apareceu. Destaca-se o livro de 

Luciana Tombi Brasil (2007), David Libeskind: Ensaio sobre as residências 

unifamiliares, e a dissertação de mestrado de Isabela de Andrade, A história e a 

memória de um modo de habitar. Goiânia, a residência da família Félix Louza 

(projeto de David Libeskind) em dois tempos: 1952 e 2011-2013. 

 O segundo capítulo, 2.0 O tipo como recurso historiográfico da arquitetura 

moderna, também está dividido em três partes. A parte 2.1 O entendimento do 

tipo na arquitetura apresenta a evolução do conceito do “tipo” na disciplina, até 

o seu entendimento que nos concerne, aquele da crítica do movimento moderno 

a partir da década de 1960, como “forma básica” e instrumento analítico da 

arquitetura. A reflexão teórica parte de leituras daqueles que repensaram seu 

conceito na segunda metade do século XX, como Saverio Muratori, Giulio Carlo 

Argan (1978), Aldo Rossi (1995), e de quem já dissertou sobre esses autores, 

como Pablo Meninato (2015). 

 Levando em consideração a contribuição de Aldo Rossi (1995) para teoria 

do “tipo”, o item 2.2 é destinado ao entendimento de tipo em Arquitetura da 

Cidade e a relações entre arquitetura, memória, lugar e tipo. O item 2.3 

determina o procedimento metodológico que foi utilizado para a análise 

tipológica da residência. Martí Arís (1993), Rossi (2012) e Argan (1978) são os 

autores fundamentais para construção desta matriz de análise, que será aplicada 

no terceiro capítulo. 

 Portanto, e enfim, o terceiro capítulo apresenta A Residência José Félix 

Louza sob um novo olhar. Primeiramente, em 3.1 A identificação dos tipos, serão 

destrinchados e apresentados os tipos estruturantes do objeto. A casa em pátio 

é uma configuração mais geral do partido; a tripartição oitocentista estabelece 

as relações de isolamento e separação de funções e garante a organização do 

espaço; e os planos salientes e suas texturas são os elementos decorativos 
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analisados. Em 3.2 cada um desses tipos é observado separadamente e 

entendido como resposta a demandas ideológicas e culturais de uma 

coletividade específica de um determinado locus e momento histórico.  
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1.0 O princípio da “difusão-recepção” da arquitetura moderna 

1.1 No Brasil 
 

 A arquitetura moderna no Brasil tem sido alvo de uma quantidade 

significativa de trabalhos originários do âmbito da pós-graduação. Essa 

produção historiográfica tem contribuído para consolidação de uma narrativa de 

“difusão/recepção” dos ideais modernos transmitidos do centro (especialmente 

Rio de Janeiro e São Paulo) para a periferia (tal qual o exemplo de Goiânia). 

Esse modo de contar a história teria sido iniciado ainda em 1943, com a 

publicação do livro de Philip Goodwin, Brazil Builds: architecture new and old. 

 Historiografia é uma palavra de origem grega que pode ser traduzida 

como “grafia da história” o que justifica sua acepção mais essencial como 

registro dos acontecimentos históricos. Porém, é necessário reconhecer a 

complexidade do termo Historiografia, e mais do que isso, reconhecer os limites 

desse trabalho, uma vez que, antes desse, muitos outros debruçaram-se 

exclusivamente a desvendar o caráter polissêmico desse termo. 

 Para Jurandir Malerba (2002, p. 29) há “uma falta de parâmetros 

conceituais minimamente estabelecidos para o conceito de historiografia”, e em 

sua busca extensa entre artigos e organização de livros, acabou por entender a 

historiografia, além de produto intelectual dos historiadores, como “práticas 

culturais necessárias de orientação social”, bem como “produto da experiência 

histórica”. Portanto, como objeto e fonte histórica. 

 O que de maneira clara significa dizer que historiografia se configura 

também com as diferentes formas de interpretar a história, uma vez que ela é 

escrita em um contexto e espaço temporal específicos, e os conhecer torna-se 

imprescindível para um alcance mais próximo do fato histórico.  

 O livro de Jacques Rancière (2014), Os nomes da História, nos ajuda a 

entender essa perspectiva, uma vez que, para criticar a relação entre as palavras 

e seu significado na construção da história, o autor acaba por apresentar as 

escolas historiográficas mais proeminentes analisando como cada corrente 

constrói seu discurso.  

[...] a história não é, em última instância, suscetível senão de 
uma arquitetura sempre a mesma: ocorreu uma série de 
acontecimentos a tal ou a tal sujeito. Pode-se escolher outros 



 

23 
 

sujeitos: a realeza no lugar dos reis, as classes sociais, o 
Mediterrâneo ou o Atlântico mais que os generais e os capitães. 
Não estaremos deixando de afrontar o salto no vazio contra o 
qual os rigores de nenhuma disciplina auxiliar traz garantia: é 
necessário nomear os sujeitos, é necessário lhes atribuir 
estados, afeições, acontecimentos. E é aí que os que sustentam 
a velha crônica já esperavam, há um século, os participantes de 
uma revolução da história, para os prevenir disto: os objetos e 
os métodos que eles preconizavam para pôr a história no 
domínio da ciência e das massas só tornam mais 
indetermináveis as regras de referência e mais inverificáveis as 
da inferência. Com os bons velhos métodos, regularmente 
rejuvenescidos, era possível chegar a um grau suficiente de 
certeza sobre o pensamento que os havia animado, sobre as 
consequências de sua política, e as razões do seu sucesso ou 
de seu insucesso. [...] Distanciar-se dos sujeitos tradicionais da 
história e dos meios de verificação ligados a sua visibilidade, é 
penetrar no terreno em que se turvam o próprio sentido do que 
é um sujeito ou um acontecimento e a maneira pela qual se pode 
fazer referência ao primeiro ou fazer inferência do segundo. [...] 
Seguramente, o historiador da idade científica quer abandonar a 
visibilidade cômoda e superficial dos grandes acontecimentos e 
dos grandes personagens. Mas a ciência mais certa que ele 
reivindica é também uma história mais improvável, uma história 
que leva ao limite a indeterminação do referente e da inferência 
próprios a toda história. (RANCIÈRE, 2014, p. 10-11) 

 

 Rancière (2014) passa da crônica dos príncipes à busca do rigor da 

ciência pela Escola dos Annales referindo-se às suas metodologias e práticas 

correntes, e apresenta de maneira restrita a forma pela qual a história foi escrita: 

a historiografia. De maneira geral, a crônica dos príncipes é vista como uma 

historiografia considerada factual, cronológica e edificante de grandes “heróis”, 

exercendo a função de exaltar nacionalismos e construir uma “história oficial” 

das classes dominantes. A Escola dos Annales, por sua vez, foi um movimento 

de contestação historiográfica do século XX que se propunha ir além da visão 

hegemônica3 da história. 

                                            
3 Segundo Deak (2007) “Em primeira instância, hegemonia significa simplesmente liderança, 
derivada diretamente de seu sentido etimológico. O termo ganhou um segundo significado, mais 
preciso, desenvolvido por Gramsci para designar um tipo particular de dominação. Nessa 
acepção hegemonia é dominação consentida, especialmente de uma classe social ou nação 
sobre seus pares. Na sociedade capitalista, a burguesia detém a hegemonia mediante a 
produção de uma ideologia que apresenta a ordem social vigente, e sua forma de governo em 
particular, a democracia, como se não perfeita, a melhor organização social possível. Quanto 
mais difundida a ideologia, tanto mais sólida a hegemonia e tanto menos necessidade do uso de 
violência explícita”. 
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 Paul Veyne (1992, p. 19) reforça a vicissitude historiográfica: “[...] os 

historiadores, em cada época, têm a liberdade de recortar a história a seu modo 

(em história política, erudição, biografia, etnologia, sociologia, história natural)”, 

reiterando como a história foi concebida de diversas maneiras ao longo dos 

séculos. 

 Há, portanto, a necessidade crítica por parte de quem lê, já que “um livro 

de história não é, na realidade, o que aparenta ser” (VEYNE, 1992, p. 29): 

Por baixo da superfície tranquilizadora da narrativa, o leitor a 
partir do que diz o historiador, da importância que parece dar a 
este ou aquele tipo de fatos (a religião, as instituições), sabe 
inferir a natureza das fontes utilizadas, assim como as suas 
lacunas, e essa reconstituição acaba por tornar-se um 
verdadeiro reflexo; ele adivinha o lugar das lacunas mal 
preenchidas, não ignora que o número de páginas concedidas 
pelo autor aos diferentes momentos e aos diversos aspectos dos 
passado é uma média entre a importância que estes aspectos 
têm a seus olhos e a abundância da documentação; sabe que 
os povos ditos sem história são, simplesmente, povos cuja 
história se ignora, e que os “primitivos” têm um passado, como 
todo mundo. (VEYNE, 1992, p.18) 

 

 Quando propõe-se verificar o limite da historiografia da arquitetura 

moderna no Brasil, pretende-se verificar quais lacunas foram mal preenchidas, 

ou, o que pode ser mais interessante, compreender criticamente que a maneira 

de contar a história influencia diretamente em como as pessoas a entendem e/ou 

a valorizam.  

 Apesar de introduzida a partir do final da década de 1920, a historiografia 

da arquitetura moderna no Brasil é um fenômeno recente, haja vista a escassez 

da produção histórica sobre a arquitetura moderna até o início dos anos de 1980. 

Até então, durantes décadas, “imperou a visão presente nos mitológicos Brazil 

Builds (Philip Goodwin, 1943) e Modern Architecture in Brazil (Henrique Mindlin, 

prefácio de Sigfried Giedion, 1956) que foi repetida de forma tão sistemática que 

se transformou quase axioma”. (GUERRA, 2010, p. 10)  

 O livro Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942 (1943) é 

resultado da exposição homônima que aconteceu no Museu de Arte Moderna de 

Nova York (MoMA) em 1942 por Philip Goodwin. O livro representa o primeiro 

impacto da divulgação internacional da arquitetura moderna brasileira; o 
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segundo, em formato de atualização do anterior, foi o de Henrique Mindlin, 

Arquitetura Moderna no Brasil.4 

 A duas produções apresentam a arquitetura brasileira a partir de uma 

perspectiva informada pelos pressupostos teóricos de Lúcio Costa e a referente 

associação do projeto da arquitetura brasileira à articulação da modernidade e 

tradição. Suas páginas, portanto, eram recheadas de fotos e desenhos técnicos 

de igrejas barrocas coloniais e das mais recentes produções do movimento 

modernista brasileiro, enfatizando principalmente as soluções e questões 

técnicas desenvolvidas pela escola carioca. Nesse recorte espacial não houve 

espaço para a produção eclética brasileira de então. 

 Temporalmente é importante destacar o caráter diplomático da exposição 

e do livro de Goodwin, que, mais do que a exaltação da arquitetura de um país 

periférico, procurava a adesão brasileira ao bloco dos Aliados na Segunda 

Guerra Mundial, por meio do reconhecimento internacional de uma arquitetura 

sustentada pela afirmação ideológica do estado varguista. (MARTINS, 2010, p. 

138). 

 Por sua vez, o livro de Yves Bruand (1981) é considerado como revisão 

da historiografia da arquitetura brasileira porque sinalizou como publicação de 

maior envergadura uma mudança fundamental no âmbito das pesquisas de pós-

graduação e publicações periódicas. O livro, que é resultado de uma pesquisa 

de doutorado, trouxe contribuições importantes que até então não tinham 

recebido a atenção devida, como a atuação pioneira de Luis Nunes em Recife, 

o papel atribuído a Warchavchik, o brutalismo paulista, e já nesse momento, os 

planos urbanísticos de cidades planejadas, como Goiânia. 

 Segundo Guerra (2010), apesar de cursos de mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo existirem no Brasil desde a década de 1970, a pesquisa em História 

se consolidará em suas academias apenas em 1980, em decorrência da criação 

                                            
4 Siegfried Giedion é um importante historiador da arquitetura, e numa escala mundial, a maneira 
dele de contar a história da arquitetura moderna acabou definindo o tom da narrativa. Manfredo 
Tafuri (1935-1994), historiador, teórico e crítico da arquitetura é conhecido por sua oposição a 
história de Giedion, a que chamou de história e crítica “operativas”. Além de Giedion, seus 
principais alvos de debate eram os historiadores Bruno Zevi, Nikolaus Pevsner, Paolo Portoghesi 
e Reyner Banham, entre outros. Tafuri os acusava de serem parciais e de construírem uma 
narrativa linear que reforçava os manifestos dos próprios arquitetos. 
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do curso de doutorado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 

(FAU-USP). A nova pós-graduação “dará novos parâmetros para a pesquisa em 

história, além de formar um expressivo contingente de professores para os 

cursos de mestrado em outras universidades públicas brasileiras". (GUERRA, 

2010, p. 12). 

 A dissertação de mestrado de Carlos Alberto Ferreira Martins5 (1987) é 

um dos trabalhos acadêmicos pioneiros dessa revisão da historiografia no Brasil, 

e sua maior contribuição é apontar a narrativa inaugurada com a publicação do 

livro Brazil Builds (1943) e consolidada com Bruand (1981), como “trama 

dominante” da história da arquitetura moderna do Brasil, que passaria a ser 

repetida em trabalhos posteriores. 

 Na opinião do autor, em termos gerais, esses textos passaram a repetir 

certos fatores fundamentais como: a existência de uma arquitetura tradicional 

brasileira resultado da depuração dos aportes da metrópole colonial; o 

descompasso da produção moderna de arquitetura na Semana de 1922; o marco 

significativo de mudança que foi a passagem de Lúcio Costa pela direção da 

Escola Nacional de Belas Artes (ENBA); a genialidade e o talento de algumas 

personalidades marcantes (Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Le Corbusier, o 

ministro Gustavo Capanema, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek); a opção 

pela arquitetura moderna como linguagem oficial do Estado; o reconhecimento 

internacional posterior a Brazil Builds e a experiência limite de Brasília. 

(MARTINS, 1987, p. 73-74). 

 O termo “trama dominante” utilizado por Martins (1987) tem origem na 

ideia de trama histórica proposta Paul Veyne (1992, p. 28). Para o historiador “os 

fatos não existem isoladamente” e, inevitavelmente, “é preciso haver uma 

escolha em história”,  

[...] o tecido da história é que chamaremos de trama, de uma 
mistura muito humana e muito pouco “científica” de causas 
materiais, de fins e de acasos; de um corte de vida que o 
historiador tomou, segundo sua conveniência, em que os fatos 
têm seus laços objetivos e sua importância relativa. (VEYNE, 
1992, p. 28) 
 

                                            
5 Mais tarde Carlos Alberto Ferreira Martins será um dos professores com mestrado/doutorado 
da FAU-USP que ajudarão a implantar o curso de graduação em arquitetura e urbanismo da 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. 
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 Para Veyne (1992, p. 29) “é impossível descrever uma totalidade e toda 

descrição é seletiva”. Sobre esse aspecto, Martins (1987) denuncia “vazios” que 

se criaram a partir dessa narrativa: a não inserção da arquitetura brasileira no 

campo do debate cultural no sentido mais amplo do país; a articulação entre 

tradição e modernidade que não era exclusividade do Brasil; uma arquitetura que 

só foi possível por causa de “uns certos homens” de um Estado autoritário que 

a elegeu como arquitetura oficial; a separação entre a história da arquitetura e a 

do urbanismo e da cidade; uma história da arquitetura brasileira que tem 

dificuldades em pensar sua relação com a cultura, a cidade e a técnica. 

(MARTINS, 1987 p. 95). 

 Neste último tópico se insere o problema central da tese de doutorado de 

Adriana Leal de Almeida Freire: “Recepção e difusão da arquitetura moderna 

brasileira, uma abordagem historiográfica”. Freire (2015) investigou uma série de 

produções provenientes de cursos de pós-graduação e constatou que a 

historiografia da “arquitetura moderna brasileira” vem explicando o processo 

histórico através de um conceito/hipótese de “difusão/recepção”. Esse, por sua 

vez, quase sempre está associado a uma ideia de “irradiação”. Segundo a 

autora, “No âmbito da arquitetura moderna, essa leitura acaba por levar ao 

entendimento de que determinado repertório, ao atingir um território distante, 

num período posterior, sofreria perdas”. (FREIRE, 2015, p. 64-65). 

 A percepção de difusão da arquitetura moderna como irradiação, não é 

nova nem uma visão estritamente brasileira. À vista disso, a 7ª Conferência 

Internacional do DOCOMOMO, realizada em 2002, em Paris, trouxe como tema 

“The Reception of Architecture of the Modern Movement: Image, Usage, 

Heritage”, e tinha como objetivo reexaminar as interpretações das obras de 

arquitetura e o significado dado a elas pelos atores envolvidos no processo. A 

partir de então o assunto ganhou relevância e posteriormente foi retomado por 

diversas pesquisas, inclusive brasileiras.6 

 O encontro internacional sugeria a teoria de recepção de Hans Robert 

Jauss para releitura da História da Arquitetura Moderna. Jauss foi um escritor e 

literato alemão que formulou uma metodologia para estudar as circunstâncias e 

o contexto em que se produzem as obras de arte no campo literário. Para isso, 

                                            
6 CAPPELLO (2005), NASLAVSKY (2011), FREIRE (2015).  
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o autor examinaria também opiniões e julgamentos da crítica: “a história da 

literatura é um processo de recepção e produção estética que se realiza na 

atualização dos textos literários por parte do leitor que os recebe, do escritor, 

que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles reflete ” (JAUSS, 

1994, p. 25). E ainda, que: 

 
[...] a relação entre literatura e leitor possui implicações 
tanto estéticas quanto históricas. A implicação estética 
reside no fato de já a recepção primária de uma obra pelo 
leitor encerrar uma avaliação do seu valor estético, pela 
comparação com outras obras já lidas. A implicação 
histórica manifesta-se na possibilidade de, numa cadeia de 
recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter 
continuidade e enriquecer-se de geração em geração, 
decidindo, assim, o próprio significado histórico de uma 
obra e tornando visível sua qualidade estética. (JAUSS, 
1994, p. 23)  

 

 Como formulações de outras disciplinas, a teoria de Jauss vem sendo 

utilizada no debate de outras áreas de conhecimento. Para Freire (2015, p. 68), 

no que tange a história da arquitetura “essa relação indicaria processos que 

envolvem não apenas a obra e quem concebeu, mas os produtores, clientes, 

críticos e historiadores, além de aspectos como o mercado, condições 

econômicas e políticas, etc.”. 

 O fato é que, assim como qualquer outro trabalho de criação, a arquitetura 

não é apreendida isoladamente. O leitor/espectador/usuário/pesquisador 

interpreta seus significados a partir de um contexto cultural individual. Para 

Marques e Naslavsky:  

[...] o texto não teria um significado inerente, mas criado no 
processo de relação entre texto e leitura. No caso da 
arquitetura, esta abordagem difere daquela da 
historiografia clássica que, geralmente, concentra-se nas 
intenções dos arquitetos, no contexto de produção do 
objeto ou no processo construtivo. (MARQUES E 
NASLAVSKY, 2011, p. 05) 
 

 A teoria da “hipótese” de Jauss aplicada à arquitetura nos permite admitir 

a “difusão da arquitetura moderna brasileira” como uma interpretação daqueles 

que sobre ela discorreram. Isso posto, a arquitetura moderna goianiense sempre 

esteve atrelada a narrativas historiográficas nacionais e suas disputas 

hegemônicas. 
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 No que tange a construção da historiografia da arquitetura moderna, a 

circulação da dessa linguagem no Brasil é na maioria das vezes justificada pela 

repercussão nacional posterior ao reconhecimento internacional, sobretudo nos 

anos 1950, pela migração nacional e internacional de profissionais, pela criação 

de novas escolas de arquitetura, e pela construção de Brasília. 

 Freire (2015, p. 206) categorizou os diversos processos de 

“difusão/recepção” mencionados em trabalhos por ela selecionados. Nesse 

sentido, foram identificadas dez categorias: 1- Difusão geográfica (criação de 

cursos); 2- Difusão geográfica (migração de profissionais); 3- Efeito-

demonstração (arquiteto renomado); 4- Efeito-demonstração (Estado, via 

construção direta); 5- Estado, via condicionantes de legislação; 5- Meios de 

comunicação (revistas e periódicos especializados); 6- Meios de comunicação 

(revistas e imprensa diária); 7- Apropriação pelo mercado imobiliário formal; 8- 

Brasília; 9- Popularização; 10- Outro(s). 

 A autora identificou que as categorias que apresentam maior destaque 

são a migração de profissionais, seguida pela produção de arquitetos renomados 

e a construção de Brasília, mas destaca ainda como fator importante a criação 

de cursos de arquitetura, que evidentemente não aparece em mais trabalhos 

porque não foram criados cursos em todas as cidades dentro no recorte temporal 

investigado.  

Figura 3 - Possíveis categorias da "difusão/recepção" da arquitetura moderna brasileira.

 
Fonte: FREIRE, 2015, p. 109. 
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 Pode-se verificar que a narrativa da arquitetura moderna brasileira 

desenvolveu-se a partir de um método historiográfico que se aproxima do que 

Rancière (2014) chama de “crônica dos príncipes”.  Para enaltecer o estado 

brasileiro em face da crítica internacional, foi criada uma “história oficial” da 

arquitetura brasileira que destacava uma arquitetura que conciliava (em 

proporções perfeitas) modernidade e tradição e as relacionava a seus sujeitos 

“produtores”: grandes “mestres” arquitetos.  

 É possível aqui citar: Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas, Lúcio Costa, 

Oswaldo Bratke... e muitos outros. O que não foi produzido por esses grandes 

arquitetos, deve a eles por serem fonte de inspiração, e, sua eventual influência, 

seja ela “difundida/recebida” por “migração de profissionais”, “criação de cursos 

de arquitetura”... ou qualquer outro fator citado pela historiografia. 

 Dessa forma, a maneira que a história da arquitetura moderna brasileira 

foi/é contada influenciaria sobremaneira no modo como os arquitetos 

entenderiam a arquitetura, e com efeito, como a valorizariam.  

 

1.2 Em Goiânia 

 

 Goiânia, projeto urbanístico do arquiteto Attílio Correia Lima, incorporava 

já em sua primeira idealização, no início da década de 1930, expressões de 

modernidade, opondo-se à imagem de um passado considerado então de atraso 

e decadência, representado na necessidade de uma superação do espaço 

urbano da antiga capital: Vila Boa de Goiás. 

 A decisão de mudança da capital de Goiás estava em consonância à 

política nacional desenvolvida pelo governo Vargas. A chamada “Marcha para o 

Oeste” tinha como objetivo acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação 

do Centro-Oeste brasileiro. Foi uma clara tentativa de modernização dessa 

parcela do território nacional. 

 À vista disso, muitos pesquisadores, em trabalhos acadêmicos que 

surgiram desde 1991, se interessaram pelo projeto urbanístico e pelas 

edificações erigidas no período, denominando-os como modernos. Tal interesse 

pela arquitetura moderna em Goiás continua crescendo desde então. 
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 Todo o percurso de identificação da arquitetura moderna em Goiás 

acompanhou a expansão dos programas de pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo no Brasil, que, por sua vez, permitiu que se passasse a estudar e se 

preocupar com a identificação da arquitetura moderna fora do eixo Rio de 

Janeiro-São Paulo. 

 A tentativa de recuperação e valorização do patrimônio moderno em 

Goiânia tem sua primeira pesquisa iniciada por Mello (1996) em 1991, pela FAU-

USP.7 A dissertação intitulada “Moderno e modernismo: a arquitetura dos 

primeiros fluxos desenvolvimentistas de Goiânia, 1933 a 1950 – 1950 a 1964”, 

tinha como um dos objetivos fornecer um panorama teórico que elucidasse o 

tema moderno, uma vez que a autora entendia que “suas origens são anteriores 

à sua materialização como movimento artístico e arquitetônico”. (MELLO, 1996, 

p. 207). 

 Para Marcia Metran de Mello (1996, p. 208) “a modernidade, ainda 

embrionária, do Renascimento e do pensamento iluminista desenvolveu-se ao 

ponto de estender-se aos sertões indolentes e solitários de Goiás, 

transformando, para sempre, a paisagem e a vida das pessoas”, uma vez que “o 

processo de implantação do moderno em Goiás esteve fortemente alicerçado à 

ideia de desenvolvimento e progresso e foi essa, basicamente, sua substância 

geradora”. Para a autora (1996, p. 2008) “não seria exagero dizer que Goiânia 

foi uma criação da modernidade, e que toda a matéria que a constitui 

fisicamente, edifícios e traçado urbano, está impregnada de uma vontade de 

desenvolvimento e progresso”. 

 Segundo Vaz e Zárate (2005, p. 02) no campo da arquitetura na capital 

“prevalece nos primeiros tempos o ecletismo como linguagem arquitetônica das 

casas construídas para ou pela classe média e média-alta”. Assim, 

São erigidos edifícios assobradados neocoloniais, chalés suíços 
ou normandos, casas térreas de estilo denominadas missões ou 
construções populares, convencionais de alvenaria com 
ornamentações variadas em massa ou pedra sobre as paredes 
e relevos e desenhos decorativos sobrepostos às portas e/ou 
presentes nas vidraças. O Art Déco recebe a preferência dos 

                                            
7 Nesse mesmo período aconteciam outras pesquisas similares tendo como objeto outras 
cidades periféricas. Em 1992, Gnoato (1997), sobre Curitiba-PR, pela FAU-USP; em 1993, 
Naslavsky (1998), sobre Recife-PE, também pela FAU-USP; em 1994, Ribeiro (1998), sobre 
Uberlândia-MG, pela EESC/USP; em 1994, Alves (2000), sobre Santos-SP, pela FAU-USP; em 
1996, Castelnou Neto (1999), sobre Londrina-PR, pela EESC/USP. (FREIRE, 2015, p. 119)  
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edifícios oficiais e comerciais, mas também é assumido, de 
forma mais contida, nas residências das famílias de maior poder 
aquisitivo, moradoras do espaço central da nova cidade. (VAZ E 
ZÁRATE, 2005, p. 02) 
 

 Além dessas residências, integravam a paisagem dos bairros centrais as 

casas construídas pelo Estado para seus servidores. As residências 

denominadas “Casas Tipo” possuíam diversos modelos e atendiam servidores 

de diferentes escalões.  

 Atualmente a FAV/UFG – Faculdade de Artes Visuais –, da Universidade 

Federal de Goiás, a partir do Laboratório de Arquitetura e Urbanismo – LAU – 

tem se dedicado a pesquisas que objetivam enumerar as residências modernas 

consideradas relevantes para a preservação e, o que se confirma, é que, como 

colocado por Lemos (1989, p. 15), “a modernidade não tem uma definição 

uniformemente aceita por todos” e depende do contexto em que está inserida. 

Segundo o autor, 

Há muitos conceitos daquilo que seja moderno, principalmente 
quando chamamos à discussão a ideia de contemporaneidade 
arquitetônica. Nestes dias encontramos em qualquer cidade 
uma profusão de soluções estilísticas e técnico-construtivas que 
tornam o quadro da arquitetura bastante diversificado. Elas 
agrupam construções tanto vinculadas ao ecletismo histórico 
(casas neocoloniais, ou neo-imperiais, por exemplo), como 
outras oriundas dos modismos internacionalizantes, difundidos 
inicialmente pelas revistas de divulgação em geral, onde há de 
permeio regionalismos charmosos, como aqueles dos litorais 
mediterrâneos europeus, aliados a partidos tradicionais 
convivendo com o que há de mais moderno na tecnologia da 
construção. (LEMOS, 1989, p. 15) 

 

 E é por isso, que para Mello (2006, p. 155), o modernismo manifestou-se 

pela primeira vez em Goiás na década de 50, uma vez que “a região ainda não 

estava culturalmente preparada para sustentar inovações de vulto de cunho 

artístico. Isso exigia uma base mais sólida do que a existente em um Estado em 

plena reconstrução de sua identidade”. Autores como Caixeta e Frota (2013) e 

Vaz e Zárate (2005) ressoam essa diferenciação entre o caráter moderno de 

Goiânia até 1950, e o estabelecimento do modernismo a partir de então. 

 Caixeta e Frota (2013, p. 04) consideram os anos 1950 como “divisor de 

águas” da modernidade goiana, balizado, entre outros fatores, pelo crescimento 

econômico induzido pela construção de Brasília, que passaria a representar uma 
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importante referência “ao até então letárgico crescimento de Goiânia”. Já para 

Vaz e Zárate (2005, p. 02) essa delimitação temporal também marca o início da 

construção dos primeiros edifícios feitos em “moldes” modernistas, projetados 

por jovens arquitetos que passam a chegar à cidade trazendo de suas recentes 

formações a influência do pensamento modernista.  

 As justificativas desses autores vão ao encontro dos estudos apontados 

por Freire (2015) que ao longo da historiografia justificaram a circulação da 

linguagem modernista no Brasil por intermédio do reconhecimento internacional; 

da migração nacional e internacional de profissionais; da criação de novas 

escolas de arquitetura; e da construção de Brasília. Seguindo essa perspectiva 

linear, Mello (1996) já destacava o papel de Eurico Godoi e Helder Rocha Lima 

como fundamentais no processo de “difusão/recepção” da arquitetura moderna 

em Goiânia entre os anos 1950 e 1960. 

 Sobre Eurico Godoi, graduado na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) 

em 1951, a autora coloca: “Recém-formado, Godoi trazia fortes influências de Le 

Corbusier, Niemeyer e Lúcio Costa, mestres que marcaram decisivamente o 

ensino de arquitetura no Rio de Janeiro. Essa influência permeou toda a obra do 

arquiteto”. (MELLO, 1996, p.169). Sobre Elder, goiano e também graduado na 

ENBA três anos depois de Eurico: “Fã incondicional de Le Corbusier, o arquiteto 

conta que aprendeu francês lendo seu mestre no original”. (MELLO, 1996, p.169) 

 Os arquitetos atuaram muito em conjunto. Os prédios da Escola de 

Engenharia de Universidade Federal de Goiás, da Assembleia Legislativa de 

Goiás, e do Banco Estado de Goiás, são alguns dos projetos construídos nos 

anos 60.  
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Figura 4 - Eurico Godói foi autor do projeto da primeira casa modernista (1952-1953) que 
se tem notícia em Goiânia. A Casa da Rua 10 esquina com a 91, Centro, de Dourival e 
Tereza Bacelar se distinguia funcional e esteticamente das já construídas na capital. 

 

Fonte: Monise Campos. Fonte: SILVA NETO, E. A. da, 2010, p. 41. 
 

Figura 5 - Escola de Engenharia (1959-1960) e Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás (1960-1963), projetos de Eurico Calixto de Godói e Elder Rocha Lima. 

 

Fonte: CAIXETA, E. M. M. P.; FROTA, J. A. D., 2013, p. 06. 

 

 Sobre a chegada dos arquitetos a Goiânia, juntamente com as 

transformações que trariam, Hugo Segawa ressalta que vieram de muitas 

regiões e apresentavam formações distintas:  

Depois dos pioneiros [...] vieram outros arquitetos “filhos da 
terra” e “estrangeiros” que imprimiram suas marcas na paisagem 
urbana goianiense. Esses arquitetos traziam na bagagem suas 
formações acadêmicas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília e as fundiam às exigências das terras goianas: 
Antônio Lúcio Ferrari Ribeiro, Fernando Carlos Rabelo, Elias 
Daud Neto, Roberto Benedetti, Eduardo Simões Barbosa, 
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Armando Scartezini, da UFMG; Luiz Osório Leão Duarte e Mário 
César, da FAU, da USP; Raul Naves Filó e Ariel Costa Campos, 
do Mackenzie; Silas Varizo, Caiubi Schultz e Fernando Galvão, 
da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA); Luiz Fernando 
Cruvinel Teixeira, Moacyr Paulista Cordeiro, Arnaldo 
Mascarenhas, Solimar Damasceno, Walmir Santos Aguiar, 
Arthur Santos Aguiar, José Silveira Resende e Sílvio Oliveira 
Castro, da UnB. Outros só faziam alguns trabalhos e partiam, 
como David Libeskind e Ulpiano Muniz, de Minas Gerais; Paulo 
Mendes da Rocha, Ruy Ohtake e Siegbert Zanettini, de São 
Paulo; e Sérgio Bernardes, do Rio de Janeiro. Talvez o fato de 
Goiânia nascer sob a égide da modernidade tenha favorecido a 
expansão e permanência dessa arquitetura. (SEGAWA, 2015, p. 
102) 

 

 É incontestável que durante a década de 1950 a grande maioria dos 

arquitetos se graduava em grandes centros. Hugo Segawa (2015)8 em 

“Arquitetos, peregrinos, nômades e migrantes” traça a trajetória de vários 

arquitetos formados em escolas consideradas de prestígio e suas atuações em 

outras regiões do país. O que se constata, não só no texto de Segawa, é a 

relevância dada aos trabalhos desses profissionais migrantes, principalmente do 

Rio de Janeiro e São Paulo, ou de suas obras referenciadas à “Escola Carioca” 

ou ao “Brutalismo Paulista”, uma espécie de anuição aos seus modernismos. 

Denota-se, em Goiânia, a presença de uma grande quantidade 
de patrimônio inspirado na vertente racionalista da arquitetura 
moderna. As correntes manifestas no recorte temporal 
selecionado aproximam-se dos elementos concernentes ao 
desenho basilar dos cinco pontos da nova arquitetura de Le 
Corbusier e também de um formalismo identificado com a fase 
final da Escola Carioca, além de um grande número de 
exemplares com elementos brutalistas, inspirados na arquitetura 
da Escola Paulista. (SEGAWA, 2015, p. 95) 
 

 É comum a alegação que arquitetura modernista em Goiânia adotará em 

um primeiro momento, entre o final da década de 1950, início de 1960, uma 

vertente carioca, impulsionada por aqueles arquitetos graduados pela Escola 

Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.  E que, a partir dos anos de 1960 e 

1970 a arquitetura de São Paulo, e de seu maior idealizador, João Vilanova 

                                            
8 Hugo Segawa escreveu este ensaio em 1988. A pedido da professora Eline Maria Moura 
Pereira Caixeta, o autor revisou o texto em 2011 para o livro Interlocuções na arquitetura 
moderna no Brasil - O caso de Goiânia e outras modernidades. O livro tem como objetivo abordar 
o panorama de diversidades e contrastes encontrado na arquitetura moderna produzida nas 
regiões Centro-Oeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 
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Artigas passa a ser a maior influência sobre a arquitetura moderna no Brasil, 

inclusive em Goiânia. 

Nas décadas de 1960/1970 o panorama econômico e cultural de 
Goiânia amplia-se, ao mesmo tempo em que recebe jovens 
profissionais formados em diferentes cursos de arquitetura do 
país, em um momento de franca expansão da chamada “Escola 
Paulista”. (CAIXETA E FROTA, 2013, p. 07) 

 

 Para Caixeta e Frota, é possível afirmar que “uma parte significativa do 

legado histórico da arquitetura brutalista paulista pode ser encontrado em 

Goiânia”. (2013, p. 07). Merecem destaque quatro obras do arquiteto Paulo 

Mendes da Rocha: a sede social do Jóquei Clube de Goiás (1962); a residência 

Bento Odilon Moreira (1963); o Estádio Serra Dourada (1975); e o Terminal 

Rodoviário de Goiânia (1985), em coautoria com Luiz Fernando Teixeira e 

Moacyr Cordeiro. 

 De modo geral o que se verifica ao analisar o posicionamento dos 

pesquisadores da arquitetura moderna goianiense é a continuação acrítica do 

príncipio de difusão/recepção das fontes e das pesquisas já publicadas. Talvez, 

a justificativa desse fenômeno esteja em “uma vontade [...] ‘afetiva’ de incluir 

determinada produção local na historiografia” (FREIRE, 2015, p.189) o que 

metodologicamente é feito através de uma narrativa cronologicamente linear dos 

eventos.  

 

1.3 Na Residência José Félix Louza 
 

 A pequena produção de David Libeskind em Goiânia, as residências José 

Felix Louza (1952), Inácio Goldfeld (1955) e Abdala Abrão (1966), e suas 

respectivas correspondências na bibliografia arquitetônica, ilustram bem a 

narrativa “difusão-recepção” da arquitetura modernista brasileira.  

 No artigo “A experiência moderna no cerrado goiano”, as autoras 

goianienses Vaz e Zárate (2005) fazem uma pequena revisão da instalação do 

que determinam como “primeiros edifícios modernos” de Goiânia. O artigo 

apresenta os principais arquitetos responsáveis pela concepção e materialização 

desse acervo. Eurico Godoy, Elder Rocha Lima, Domingos Roriz, Ariel Costa 

Campos, Raul Filó, Luiz Osório Leão e Silas Varizo, teriam trazido de suas 
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formações universitárias a influência do pensamento moderno e teriam tido, 

ainda, a companhia de “profissionais com experiência no contexto nacional, 

como David Libeskind e Sérgio Bernardes, que juntamente com aqueles outros 

produziram uma arquitetura respaldada em um conhecer mais erudito e 

contemporâneo ao seu tempo”.  

 Luciana Tombi Brasil (2007), autora do livro David Libeskind: Ensaio sobre 

as residências unifamiliares, repete a citação das autoras goianienses no 

momento em que apresenta a Residência José Felix Louza, apesar de, durante 

todo livro, mostrar informações que contradizem tal citação, como o fato de David 

Libeskind não ser um profissional de larga experiência quando projetou sua 

primeira casa na cidade. 

 A primeira das três casas de David Libeskind construídas em Goiânia foi 

encomendada por Sr. José Félix Louza em 1952. Até a data, Libeskind ainda 

não havia concluído a graduação e apenas dois de seus projetos haviam sido 

construídos, a Residência José Maria Rabello e a Residência Ângelo Aurélio 

Rezende Lobo, ambas na cidade de sua residência, Belo Horizonte. 

 O arquiteto chegaria apenas em 1953 em São Paulo, sendo já em 1954, 

ainda recém instalado, quando venceria o concurso fechado para o Conjunto 

Nacional, “uma das obras mais significativas da mudança vertiginosa pela qual 

a cidade (São Paulo) passou na década de 1950” (BRASIL, 2007, p. 40) e que 

com certeza foi determinante para torná-lo um arquiteto nacionalmente 

reconhecido. 

Figura 6 – David Libeskind; Conjunto Nacional, São Paulo, 1954. 

    

Fonte: BRASIL, 2007, p. 23;39. 
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 Segundo Brasil (2007), Libeskind devia os contatos em Goiânia a Moisés 

Fux, seu amigo de infância, engenheiro formado em Belo Horizonte, que havia 

se tornado um grande empresário em Goiás. O que nos leva a concluir que, ao 

menos a sua primeira produção, não se deve ao seu “título” de modernista. 

 Porém, segundo entrevista concedida a Andrade (2013, p. 34), Sr. Félix 

Louza acreditava que “Goiânia não possuía arquitetos com formação e 

conhecimentos eruditos e contemporâneos que pudessem atender o que, para 

eles, era ‘algo inovador’”. A família morava em uma fazenda no interior do 

estado, e para a casa que construiriam na capital, onde viveriam para a 

educação das crianças, “almejavam uma casa moderna, diferente das demais”, 

assim como as que ele e sua esposa, Sra. Irene Louza, viam em suas viagens 

às outras regiões do país, como São Paulo e Belo Horizonte. Talvez, tratar-se-

ia, apenas, de uma desvalorização do que era local, e/ou de como a família 

entendia a (boa) arquitetura, reflexo de como a historiografia da disciplina é 

construída. 

 

A residência José Félix Louza dentro da narrativa hegemônica da arquitetura 

moderna: publicações em revistas e a IV Bienal de arquitetura. 

 

 A residência José Félix Louza é contemporânea a muitos projetos 

considerados paradigmáticos pela historiografia da arquitetura moderna no 

Brasil e, assim como toda a obra do arquiteto David Libeskind, foi amplamente 

divulgada em revistas especializadas, além de ter sido exposta da IV Bienal de 

Arquitetura de São Paulo junto com o projeto do Conjunto Nacional.  

 O projeto objeto de estudo desse trabalho foi publicado a primeira vez na 

revista AD – Arquitetura e Decoração, n. 5. Seria publicado ainda em 1957 (ano 

da IV Bienal) na revista Acrópole, n. 226, e na francesa L’Architecture 

d’Aujourd’hui, n. 73, e em 1958 na revista Casa e Jardim, n. 43.9 

 

                                            
9 A residência de Inácio Goldfeld, localizada na Rua 84, Setor Sul, em Goiânia, também projeto 
de David Libeskind foi publicada nas revistas AD – Arquitetura e Decoração, n.14 e Habitat, n. 
22, em 1955. 



 

39 
 

Figura 7 – Publicação Residência José Félix Louza na revista Acrópole. 

   

Fonte: Revista Acrópole, São Paulo, n. 226, set. 1957. 
 

 Segundo Brasil (2007), revistas nacionais especializadas como AD- 

Arquitetura e Decoração, Acrópole, Habitat, Casa e Jardim e Brasil 

Contemporâneo,10 e estrangeiras como L’Architecture d’Aujourd’hui de Paris, 

publicavam a arquitetura realizada naquele período, e acabavam por expandir o 

que estava sendo produzido, “com isso, o motivo condutor da rápida expansão 

da cultura urbana, destacando o potencial da contribuição da arquitetura 

moderna para a habitação unifamiliar e o novo modo de morar”. (BRASIL, 2007, 

p. 54). 

 Essa é uma visão que vai ao encontro de como é entendido o processo 

de “difusão/recepção” da arquitetura moderna no Brasil. À vista disso, a 

importância das revistas especializadas e dos Encontros Internacionais de 

arquitetura no processo de “difusão/recepção” da arquitetura já foi tema de 

muitos trabalhos acadêmicos. Destaca-se a dissertação de Miranda (1998), a 

tese de Capello (2005), a dissertação de Almeida (2008), e a tese de Herbst 

(2007). 

 É certo que após a edição do livro Brazil Builds, “e à recepção por ele 

conquistada, uma série de artigos e números especiais de revistas internacionais 

especializadas foram dedicados à arquitetura moderna brasileira” (CAPELLO, 

2011, p. 04). A princípio somente as revistas norte-americanas divulgavam a 

                                            
10 David Libeskind, além de ter seus projetos publicados em revistas, também participou desse 
processo de divulgação da arquitetura como diretor da Brasil Arquitetura Contemporânea em 
1957. 
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arquitetura brasileira, a partir de 1943 destaca-se a divulgação da edição em 

revistas europeias em The Studio (1943), The Architectural Review (1944) e 

L’Architecture d’Aujourd’hui (1947). L'Architecture d'Aujourd'hui (1952), 

Aujourd’hui, Art et Architecture (1964) e Zodiac (1960), também apresentaram 

números especiais dedicados ao Brasil. 

 Segundo Capello (2011), autora que objetivou analisar essas publicações, 

as revistas geradas a partir da publicação de Brazil Builds foram patrocinadas 

pelo governo brasileiro e seguem a matriz de leitura de Goodwin. A L'Architecture 

d'Aujourd'hui (1952) – em que a residência José Félix Louza é publicada em 

1957 – “não amplia muito seu campo de ação para além da produção 

apresentada na I Bienal Internacional de São Paulo de 1951 e do alcance de 

seus representantes brasileiros ligados a produção Rio – São Paulo”.  Das 

publicações geradas a partir da fundação de Brasília, apenas a italiana Zodiac, 

apresentaria uma crítica a arquitetura e urbanismo moderno da nova capital do 

país. A autora (2011, p. 14) conclui que as “revistas de arquitetura europeia são 

uma fonte de recepção a distância da arquitetura moderna brasileira”. 

 No que tange a produção brasileira, a circulação das teorias nas revistas 

de arquitetura nos anos 1950 – Revista da Prefeitura do Distrito Federal, Habitat, 

Brasil Arquitetura Contemporânea, Acrópole e Módulo – “ocorre por enunciados 

de críticos nacionais e internacionais”, tais como: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, 

Rino Levi, Lina Bo Bardi, Geraldo Ferraz, Henrique Mindlin e Mario Pedrosa. 

(MIRANDA, 2010) 

 Luciana Brasil (2007, p. 55) cita ainda a revista americana Arts & 

Architecture como exemplo que “ajudou a influenciar e modelar a opinião pública 

sobre arquitetura, arte e design”, uma vez que “acabou se tornando referência 

também para outras revistas do gênero por todo o mundo”.  A revista esteve sob 

a direção de John Enteza, responsável também pela idealização de “uma das 

mais bem-sucedidas iniciativas para divulgar e, ao mesmo tempo, experimentar 

novas maneiras de construir e morar”, o programa The Case Study Houses.  

 Patrocinado por empresas do ramo da construção civil, o programa 

lançado em 1945 convidava importantes arquitetos da época, como Richard 

Neutra, Rafael Soriano, Craig Ellwood, Charles e Ray Eames, Pierre 

Koenig e Eero Saarinen para experimentação de novas possibilidades em 
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projetos residenciais que foram construídos nos arredores de Los Angeles por 

19 anos.  

Além da forte penetração mundial obtida pela revista, o sucesso 
do programa, como fator de influência de toda uma geração de 
arquitetos, deu-se pelo universalismo das questões levantadas 
pelo programa The Case Study Houses na procura de um novo 
modo de morar coerente com a sociedade pós-guerra. 
Universalismo que permitiu a diversos arquitetos brasileiros 
encontrar ali a inspiração para o desenvolvimento de suas obras 
particulares, adequadas ao seu meio especifico. Trata-se, 
contudo, de uma relação cultural ainda negligenciada pela crítica 
e pela história da arquitetura brasileira, que privilegiam os laços 
da nossa arquitetura com a europeia. (BRASIL, 2007, p. 57) 

 

 O argumento parece contraditório. Ao mesmo tempo que a autora utiliza 

o termo “universalismo” para determinar um interesse comum entre os arquitetos 

do período, sugere que o programa tenha “influenciado” uma geração de 

arquitetos, e “inspirado” os arquitetos brasileiros. Ainda na sequência, Brasil 

(2007) apresenta uma declaração de Pierre Koening, um dos arquitetos 

convidados pelo programa, que, por sua vez, deixa claro o sentido de 

“universalismo”, explicando que o ato de questionar a moradia era um interesse 

coletivo. 

Todos nós, cujas carreiras começaram pouco antes ou pouco 
depois da Segunda Guerra Mundial, estávamos fazendo isso. 
Estávamos destruindo os valores estabelecidos. Estávamos 
questionando o que era casa, o que era o lar. Era um processo 
destrutivo assim como um processo construtivo. (KOENING, in 
BRASIL, 2007, p.137) 

 

 No entanto, Luciana Brasil segue defendendo que o raciocínio projetual 

presente nas habitações unifamiliares de David Libeskind se aproxima da 

arquitetura do novo estilo californiano no “uso de planos verticais e horizontais, 

na busca do espaço fluido, na diluição dos limites entre espaço interior e exterior, 

no uso das aberturas generosas, na não compartimentação do programa 

residencial através dos espaços e das atividades cotidianas”. (2007, p. 57). A 

autora ainda cita Oswaldo Arthur Bratke, “primeiro latino-americano publicado na 

revista, com sua Casa-Estúdio da Rua Avanhandava” (BRASIL, 2007, p. 57), na 

edição de outubro de 1948, cuja obra também possuiria muitas das 

características descritas anteriormente.  
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As referências projetuais apontadas ao longo do trabalho 
consistem numa apresentação panorâmica do contexto e do 
universo em que se deu a produção de Libeskind, não uma 
associação explícita com as obras referenciadas. Nesse sentido, 
os exemplos tomados ao programa The Case Study Houses 
objetivavam situar uma produção constituída sob os códigos 
modernos que contribuiu de forma aguda na definição de uma 
linguagem para a produção residencial unifamiliar dos anos 
1950. Na disseminação11 brasileira são mais importantes os 
elementos compositivos resultantes do que o processo de 
industrialização ou da repetição em série, itens ausentes aqui, 
mas essenciais no programa original norte-americano. (BRASIL, 
2007, p.137) 

 

 Coincidentemente ou não, em ocasião da IV Bienal de São Paulo, a 

residência goianiense foi apresentada pelo seu arquiteto David Libeskind 

juntamente com o projeto para o Conjunto Nacional ao mesmo tempo que 

Oswaldo Bratke apresentava a Residência Oscar Americano, 1954-1955, São 

Paulo-Brasil, e a Residência Benjamin Fleider, 1956, São Paulo-Brasil. 

Figura 8 - Publicação Residência Morumbi - Oswaldo Bratke, na Revista Acrópole. 

 

 

Fonte: ACRÓPOLE, São Paulo, n. 226, set. 1957. 
 

                                            
11 Ao usar o termo “disseminação”, mais uma vez a autora demostra entender a incorporação 
da linguagem modernista no Brasil como “difusão/recepção” corroborando a narrativa tradicional.  
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 David Libeskind era iniciante nas Bienais, enquanto Oswaldo já havia sido 

premiado na I Exposição Internacional de Arquitetura, com a residência do 

Morumbi. Na IV Bienal não foi conferida premiação a Habitações Individuais. O 

júri achou recomendável o nível geral das residências apresentadas, porém 

nenhuma delas se destacou o suficiente para ser premiada. 

 A tese de Herbst (2007), “Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente 

dos manuais: expressões da arquitetura moderna brasileira expostas nas bienais 

paulistanas (1951-1959)”, discute o papel desempenhado pelas mostras para a 

difusão de uma dada concepção sobre o moderno. Segundo o autor, as 

Exposições Internacionais de Arquitetura (EIA) inscrevem-se 

[...] entre as estratégias utilizadas para consolidar, de maneira 
inequívoca, um lugar de destaque para a arquitetura brasileira 
no cenário internacional, exaltando suas realizações de maior 
visibilidade para sedimentar o ingresso do país entre os 
principais centros internacionais de influência. (HERBST, 2007, 
p. 09) 

  

 Este fato pôde ser verificado à medida que o autor analisou os projetos 

premiados e constatou que as EIA reafirmaram a produção brasileira com base 

em expoentes já consagrados internacionalmente e não acolhiam, salvo 

exceções, proposições regionais. Segundo o autor: 

Observando-se a questão sob o ponto de vista da construção 
historiográfica, parece evidente que a escolha por determinados 
projetos não é espontânea. Ao contrário, pode ser interpretada 
como uma manobra consciente para ocultar diferenças, impondo 
um raciocínio falsamente uníssono que não tarda a ser 
reconhecido como a principal (se não a única) fonte de 
referência para arquitetos e estudiosos da arquitetura brasileira, 
especialmente para os estrangeiros. (HERBST, 2007, p. 09) 

   

 Herbst (2007, p. 67) ainda relata a aspiração dos idealizadores das EIA 

em consagrá-las como “canal de comunicação capaz de tornar a arquitetura 

moderna compreensível ao olhar das já então denominadas massas” a partir de 

apresentações simples e diretas. A atribuição de prêmios por categorias 

(habitacional, industrial, entre outras) poderia fazer parte dessa estratégia uma 

vez que fornecia parâmetros claros “para o público que desconhece os códigos 

com os quais se atribui valor aos projetos arquitetônicos, além de garantir 
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melhores oportunidades de difusão dessas proposições nos meios de 

comunicação”. (HERBST, 2007, p. 15) 

 Ao que parece, a Residência José Félix Louza e a Residência Morumbi 

possuíam as características que as EIAs queriam divulgar como arquitetura 

moderna brasileira, uma vez que as aproximavam de exemplos internacionais já 

admirados, e ainda hoje utilizados para justificar a “disseminação” da linguagem 

no país, como The Case Study Houses, por exemplo. Nota-se aqui que o 

processo de “difusão/recepção” não acontece apenas de centros irradiadores do 

Brasil para regiões periféricas, há ainda o fenômeno de irradiação internacional.  

 David Libeskind marcou presença nas publicações especializadas e nas 

Exposições Internacionais de Arquitetura, dois vetores que reforçaram a difusão 

de uma certa arquitetura no país. A narrativa dominante da arquitetura moderna 

brasileira passa a ser construída nesse momento e vai sendo disseminada e 

repetida desde então.   

 Não há como determinar os fatores que condicionaram o prestígio do 

arquiteto nesse momento, mas há de se destacar a condição privilegiada que o 

arquiteto usufruía desde a sua chegada a São Paulo em 1953, tornando-se já 

em 1955 diretor de Departamento Artístico do IAB-SP. 

Libeskind chega a São Paulo em 1953, logo após a conclusão 
da escola de arquitetura em Belo Horizonte, tendo em mãos 
duas cartas de recomendação assinadas por seu professor 
Sylvio de Vasconcelos. Uma delas era endereçada a Lourival 
Gomes Machado, outra a Luis Saia.12 Este último o apresentou 
a grandes arquitetos no então conhecido “Clubinho” da sede 
paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil, como era 
carinhosamente chamado pelos frequentadores, sediado no 
subsolo do Edifício do IAB e que foi, para a geração de 
Libeskind, um ponto de encontro privilegiado na cidade. “Nesse 
tempo”, segundo depoimento do arquiteto Salvador Candia, “o 
Instituto de Arquitetos, com aproximadamente cem associados, 
motivava o encontro entre profissionais. Uma vez por semana, 
às quartas-feiras, almoçavam juntos, quando aconteciam então 
as famosas brigas entre os acadêmicos, os irrequietos e os do 
“meio”, como Artigas e Rino Levi. Apesar das disputas, em todos 
era forte a consciência da corporação. (BRASIL, 2007, p. 23) 

 

                                            
12 O arquiteto Luis Saia elaborou um plano diretor para a cidade de Goiânia na década de 1960. 
Esse fato reforça a conexão dos arquitetos brasileiros na produção da arquitetura nacional. 
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Como apresentado nos últimos itens, o princípio da “difusão-recepção” da 

arquitetura moderna determina a maneira como é entendida a produção 

arquitetônica brasileira, como o que/ e quem é valorizado, por exemplo. O 

entendimento de “tipo” na Arquitetura e Urbanismo como apresentado no 

próximo capítulo abre a possibilidade de uma nova leitura desse processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

2.0 O tipo como recurso historiográfico da arquitetura moderna 

2.1 O entendimento do tipo na arquitetura 

 

 Desde a sua introdução formal no discurso arquitetônico no final do século 

XVIII, o conceito de tipo tem uma presença oscilante na teoria e prática da 

arquitetura. Segundo Consiglieri (2000), pode-se dizer que nos últimos dois 

séculos o entendimento de tipo passou por três fases significativas.  

 A primeira delas nasceu dentro da academia francesa entre os séculos 

XVIII e XIX. A segunda, durante o Movimento Moderno, entre 1920 e 1950, 

parecia negar a sua existência. A terceira, a partir da década de 1960, marca a 

retomada e desenvolvimento de seu conceito mediante uma reação à arquitetura 

e ao urbanismo moderno.  

           Segundo Meninato (2015, p. 01), no início do século XVIII, 

particularmente na França, a questão das origens tornou-se um tema caro a 

intelectuais e filósofos como Voltaire, Montesquieu, Condillac e Rousseau. Esse 

interesse teria sido encorajado por vários fatores, entre eles estão as recentes 

descobertas de sítios arqueológicos na Grécia e no Egito e relatos das 

experiências de colonizadores no continente americano. (MENINATO, 2015, p. 

01) 

 Nesse contexto, filósofos e arquitetos remontavam aos primeiros abrigos 

em busca da origem da arquitetura. A revisão deste momento histórico ajuda a 

entender o aparecimento de uma figura como a do Abade Laugier e sua teoria 

da “cabana primitiva”, arquétipo ideal do que seria o primeiro abrigo do homem: 

[Laugier] Visualizou esse abrigo como uma estrutura constituída 
de esteios verticais, uma cumeeira e uma cobertura de duas 
águas – bastante semelhante ao que se vê no frontispício de seu 
livro. Declarou que esta era a imagem definitiva da verdade 
arquitetônica: para usar suas próprias palavras: “[...] o modelo a 
partir do qual todas as grandezas da arquitetura foram 
imaginadas”. (SUMMERSON, 1982, p. 93-94) 

 

 A construção do conceito de tipo nesse momento seria então a expressão 

deste princípio originário: 

Em tudo é necessário um antecedente; nada, em nenhum 
gênero, vem do nada, e isso não pode deixar de se aplicar a 
todas as invenções dos homens. Assim, vemos, que todas, a 
despeito das mudanças posteriores, conservaram sempre claro, 
sempre manifesto, o princípio elementar do sentimento e da 
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razão. É como uma espécie de núcleo em torno do qual se 
aglomeraram e se coordenaram em seguida os desdobramentos 
e as variações das formas de que objeto era suscetível. Por isso, 
chegaram até nós mil coisas de todo gênero, e uma das 
principais ocupações da ciência e da filosofia, para apreender as 
razões delas, é buscar-lhes a origem e a causa primitiva. É a 
isso que deve chamar “tipo” em arquitetura, como em todo outro 
ramo das invenções e das instituições humanas.  
(QUATRÈMERE DE QUINCY, [1823] apud ROSSI, 1995, p. 25-
26) 

  

 O texto acima é de Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (Paris, 

1755-1849), arquiteto e arqueólogo que ao longo de sua extensa carreira 

demonstrou interesse pela busca das origens da arquitetura. Segundo Meninato 

(2015), quatro temas definiram a carreira acadêmica de Quincy: 1) a questão das 

origens; 2) a questão do caráter; 3) o conceito de imitação; e, finalmente, 4) o 

conceito de tipo. 

 Foi em 1825, no terceiro volume da Encyclopédie Méthodique — 

Architecture, que Quatremère de Quincy definiu formalmente tipo, estabelecendo 

principalmente sua diferença ao modelo. Tipo para ele seria a ideia genérica, a 

forma básica comum da arquitetura, já modelo seria aquilo que é possível 

replicar fielmente: 

A palavra “tipo” não representa tanto a imagem de uma coisa a 
copiar ou a imitar perfeitamente, mas sim a ideia de um elemento 
que, por si mesmo, deve servir de regra ou modelo. [...] O 
“modelo”, entendendo de acordo com a evolução prática da arte, 
é um objeto que deve repetir-se tal como é; e tipo é, pelo 
contrário, um objeto em função do qual se pode conceber obras 
que não se assemelhem nada entre si. No modelo tudo é dado 
e preciso; no tipo tudo é mais ou menos vago. Assim, a imitação 
dos tipos não tem nada que o sentimento ou o espirito podem 
reconhecer [...] (QUATRÈMERE DE QUINCY, [1823] apud 
ROSSI, 1995, p. 25-26) 

 

 Entretanto, para Pires (2009, p. 241), “a primeira noção rigorosa de tipo 

arquitectónico tem origem na cultura académica francesa, em J.N. Durand”. Não 

se pode então limitar ou datar o conceito de tipo ao século XIX, uma vez que, 

ainda no século XVIII, Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1835), já apresentava 

contribuições sobre o assunto. A principal delas ocorreria mediante um extenso 

projeto de coleta e análise de edifícios históricos que culminaria na publicação 
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de seu livro Recueil et parallele des edifices de tout genre (1799).13 (MENINATO, 

2015, p. 18) 

 Diretamente influenciado por seu professor, o historiador Julien-David 

Leroy (1724-1803),14 Durand organiza um inventário de características formais 

das edificações, reproduzidas graficamente e em escala, acompanhadas apenas 

de pequenos comentários. A história da arquitetura seria entendida pela 

evolução dos edifícios a partir das suas semelhanças formais, uma vez que o 

autor desconsideraria ordens cronológicas e funcionais. Para Meninato (2015) o 

Recueil deve ser entendido como um tratado visual que demonstra a evolução 

dos edifícios ao longo da história, agrupando e retratando uma série de 

tipologias, e que, de maneira suplementar, nos ajuda a compreender as teorias 

de Quatrèmere de Quincy, uma vez que as mesmas não oferecem exemplos ou 

imagens. 

 Falar de tipo no Movimento Moderno pode, à primeira vista, parecer 

paradoxal, já que ao longo do século XX uma linha narrativa definidora do 

modernismo era sua rejeição às “formas do passado”. De acordo com esse 

posicionamento, a noção de “passado” estava diretamente associada às práticas 

da Ècole de Beaux-Arts, a qual o conceito de tipo estava estreitamente ligado. 

 Porém, nas últimas décadas somam-se esforços que desmistificam esta 

narrativa unilateral de ruptura, para que também seja conhecido os seus sinais 

de continuidade. Para Meninato (2015, p. 45) podem ser detectadas, inclusive, 

três posições principais para o conceito de tipo. A primeira delas, referente à 

narrativa mais conhecida do modernismo, é a adotada por grupos de vanguarda 

“que expressam uma rejeição marcada a qualquer consideração de tipo como 

agente projetivo”. 

                                            
13 Além do Recueil, em que Durand apresenta sua taxonomia de prédios históricos, em um 
segundo livro, denominado Précis des leçons d’architecture données à l’École royale 
polytechnique (1801), o autor desenvolve uma metodologia de projeto fundamentada em 
combinação tipológica. 
14 “Lo distintivo del texto de Leroy es que su análisis de los templos griegos no se concentra en 
secuencias cronológicas o particularidades estilísticas, sino que organiza los edificios de acuerdo 
a sus similitudes formales. Ejemplo de esta idea es una de las tablas ilustrativas de Les Ruines, 
donde templos de diversos estilos y momentos históricos aparecen agrupados y alineados de 
acuerdo a su posición dentro de un supuesto proceso de evolución de sus formas. La 
interpretación de la historia que introduce Leroy es marcadamente diferente a la desarrollada por 
otros historiadores. Por ejemplo, en lugar de considerar al templo griego como un modelo de 
perfección, lo asume como una instancia particular dentro de un extenso proceso de evolución 
morfológica”. (MENINATO, 2015, p.17-18)  
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 A segunda posição propunha a contemplação de precedentes tipológicos 

alternativos como o interesse de vários arquitetos pelo vocabulário industrial e 

fabril. As imagens de fábricas, silos e elevadores de grãos passaram a oferecer 

a arquitetos como Gropius, Mies e Le Corbusier um novo universo totalmente 

desassociado das experiências acadêmicas e estilísticas do século XIX. 

 A terceira posição dizia respeito à substituição do conceito de tipo para o 

de protótipo: estratégias de projetos baseados na padronização e na pré-

fabricação. O Modelo Dom-Ino de Le Corbusier (1914) talvez seja o exemplo 

mais emblemático desse posicionamento. A partir do sistema Dom-Ino, Le 

Corbusier projetaria a Citrohan (1920-22), em que buscaria integrar o rigor das 

novas tecnologias com a silhueta do automóvel.  

Se o problema da habitação do apartamento fosse estudado 
como um chassis, veríamos nossas casas se transformarem, 
melhorarem rapidamente. Se as casas fossem construídas 
industrialmente, em série, como os chassis, veríamos surgir 
rapidamente formas inesperadas, porém sadias, justificáveis e a 
estética se formularia com uma precisão surpreendente. (LE 
CORBUSIER, 1994, p. 88) 

 
Figura 9 – Delage, 1921. 

 

Fonte: LE CORBUSIER, 1994. 
 
 A partir do que foi apresentado, podemos concluir, assim como Bonta 

(2000, p. 02), que “as primeiras histórias da arquitetura moderna insistiam mais 

em destacar o valor individual dos edifícios do que suas tipologias”, porém, isso 

não significava sua inexistência nos próprios edifícios, apenas nos interesses 

ideológicos dos historiadores. 
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 No final da década de 1950, uma nova geração de arquitetos começou a 

articular intensa crítica aos ideais do movimento moderno, particularmente ao 

seu posicionamento de oposição ao passado. A partir da década de 1960, a 

abordagem do tipo como essência da arquitetura foi novamente disseminada 

pelo interesse de vários teóricos, principalmente no contexto acadêmico italiano, 

em que se retomaria a antiga definição de Quatrème de Quincy. 

 Uma das maiores críticas desses pensadores estava diretamente 

relacionada ao urbanismo moderno e sua negação/indiferença à cidade 

tradicional. Nesse contexto surge o trabalho de Saverio Muratori Studi per una 

operante Storia Urbana di Venezia (1960). O texto retratou o tecido urbano de 

Veneza através do conceito de tipo e o utilizou para explicar o desenvolvimento 

histórico da cidade. 

 Em 1962, seria a vez de Giulio Carlo Argan fazer suas contribuições à 

teoria do tipo e posicionar-se sobre a suposta negação moderna à tipologia por 

meio do seu artigo “Sobre a Tipologia em arquitetura”: 

A maioria dos arquitetos modernos, que no limite dependem, de 
alguma forma, da filosofia idealista, negaria a validade das 
tipologias na arquitetura. [...] Por outro lado, não se pode negar 
que as tipologias foram formuladas e têm livre curso nos tratados 
teóricos e mesmo no trabalho de arquitetos famosos. Assim é 
legítimo pressupor que as tipologias sejam produtos ao mesmo 
tempo do processo histórico da arquitetura e dos modos de 
pensar e de trabalhar de certos arquitetos. (ARGAN, 2006, p. 
268) 

 

 Na opinião do autor, 

A criação de um “tipo” depende da existência de uma série de 
construções que tenham entre si uma evidente analogia formal 
e funcional. Em outras palavras, quando um “tipo” é definido pela 
prática ou pela teoria da arquitetura, ele já existia na realidade 
como resposta a um complexo de demandas ideológicas, 
religiosas ou práticas ligadas a uma determinada situação 
histórica em qualquer cultura. (ARGAN, 2006, p. 269) 

 

 O que significa dizer que “tipo” é uma dedução a partir de uma série de 

vários casos similares em um momento histórico ou em uma cultura. Ao 

comparar e justapor formas individuais, eliminam-se as características 

particulares em detrimento daquilo que é comum, o que o autor denomina de 

forma básica. 
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 A teoria de Argan ainda prevê novas criações e proposições de “tipo” em 

ocasião de mudanças culturais e tecnológicas. O autor cita como exemplo a 

comparação da arquitetura religiosa e a arquitetura industrial. A arquitetura 

industrial, ao lidar com demandas inteiramente novas, criou novos “tipos”, que 

muitas vezes são importantíssimos para a arquitetura subsequente. A arquitetura 

religiosa, por sua vez, “responde a demandas enraizadas no passado, resultou 

na repetição tipológica (sem valor artístico) ou em tentativas de liberar o artista 

de todo o precedente tipológico (como, por exemplo, o projeto e Le Corbusier 

em Ronchamp)”. (ARGAN, 2006, p. 269) 

 As obras de Muratori (1960) e Argan (1962) influenciariam sobremaneira 

o ambiente acadêmico e profissional da Itália, no qual se destacam o Instituto de 

Arquitetura de Veneza e um grupo de jovens professores como Carlo Aymonino, 

Vittorio Gregotti, Manfredo Tafuri, Giorgio Grassi, Aldo Rossi, Giuseppe Samonà 

e Giaungo Polesello. 

O objetivo principal deste grupo diversificado e heterogêneo era 
articular uma alternativa aos preceitos da arquitetura moderna, 
que eles viam como desconectados da problemática da cidade. 
Em grande parte como uma contraproposta, estes arquitetos e 
pensadores demonstram um manifesto interesse nas formas da 
cidade tradicional, nas formas do passado e no conceito de tipo. 
(MENINATO, 2015, p. 60) 

 

 Desses autores, a obra de Aldo Rossi é muito reveladora para este 

trabalho.  Em 1965 escreve A arquitetura da cidade (L'Architettura della città, no 

original), focado na situação urbana, discutindo a importância de sua 

continuidade histórica e como os seus elementos a identificam. Em seu texto o 

autor posiciona-se favoravelmente ao emprego do conceito de tipo tanto nos 

projetos quanto nos tratados. E, em sua opinião, “o tipo é própria ideia da 

arquitetura, aquilo que está mais próximo da sua essência. É, portanto, aquilo 

que, não obstante qualquer mudança, sempre se impôs ao sentimento e à razão, 

como o princípio da arquitetura e da cidade”. (1995, p. 27). 

 Rossi (1995, p. 27) admite as variações do tipo, uma vez que “reagem 

com a técnica, com as funções, com o estilo, com o caráter coletivo e o momento 

individual do fato arquitetônico”. Nesse sentido vale ressaltar que o autor defende 

a hipótese da cidade como artefato, como obra de arquitetura ou de engenharia 

que cresce no tempo, ou seja, como criação/produto do homem. O tipo, como 



 

52 
 

momento analítico da arquitetura, se apresenta então como instrumento 

revelador de tradição: “[...] inseparável da vida civil e da sociedade que se 

manifesta, ela é, por natureza, coletiva”. 

 Nas palavras de Almeida (2010, p. 168) “L’Architettura della cittá [...] 

canaliza uma significativa expressão de alento especialmente nos estudantes e 

jovens arquitetos daqueles anos próximos à publicação, motivando-os a 

redescobrir, estudar e analisar a cidade no seu devir histórico”. Esse 

procedimento é visto como uma possibilidade concreta de enfrentar o impasse a 

que chega a cultura arquitetônica, imersa em uma atmosfera de reducionismo e 

esgotamento em relação aos postulados da vanguarda modernista, a partir da 

banalização do assim chamado “Estilo Internacional”. 

 

2.2 Entendimento de tipo em Arquitetura da Cidade 

Arquitetura, memória, lugar e tipo 
 

 Como já mencionado, a partir da metade do século XX a renovação do 

conceito de “tipo” foi objeto do trabalho de arquitetos e pensadores, 

particularmente no contexto italiano. Nesse sentido passaram a ser articuladas 

críticas aos ideais do Movimento Moderno, principalmente a sua rejeição a 

precedentes históricos.  

Gradualmente, a ideia do passado começa a ser reavaliado, seja 
assumido como fonte de aprendizagem ou contemplado na 
realização do projeto arquitetônico. Portanto, questões como a 
consideração de formas tradicionais ou a noção do precedente 
deixa de ser assumida como rejeição ou desconfiança, em vez 
disso, passa a ser contemplada como interesse renovado e 
incomum. (MENINATO, 2015, p. 59) 

 

 É nesse contexto que Aldo Rossi escreve a Arquitetura da Cidade (1966). 

A tipologia é tratada exclusivamente na terceira sessão do primeiro capítulo do 

seu livro Arquitetura da Cidade, porém seu entendimento está conectado com a 

ideia central da obra do qual faz parte, que é entender “a arquitetura da cidade” 

a partir das transformações políticas, históricas e culturais de um lugar. 

 O livro trata a cidade de forma bem aprofundada, e não como se fosse um 

mero objeto, uma vez que para o autor a cidade é a própria arquitetura. Segundo 
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o autor “ao falar de arquitetura não pretendo referir-me apenas à imagem visível 

da cidade e ao conjunto das suas arquiteturas, mas antes à arquitetura como 

construção”. (ROSSI, 1995, p. 01). Isso significa dizer que Rossi entende a 

arquitetura como criação/produção de uma sociedade, resultado do 

conhecimento, das técnicas, do saber e do saber fazer de uma coletividade. 

Segundo o autor: 

Entendo a arquitetura sem sentido positivo, como uma criação 
inseparável da vida civil e da sociedade em que se manifesta; 
ela é, por natureza coletiva. Do mesmo modo que os primeiros 
homens construíram habitações e na sua primeira construção 
tendiam a realizar um ambiente mais favorável à sua vida, a 
construir um clima artificial, também construíram de acordo com 
uma intencionalidade estética. Iniciaram a arquitetura ao mesmo 
tempo que os primeiros esboços das cidades, a arquitetura é, 
assim, inseparável da formação da civilização e é um fato 
permanente, universal e necessário. (ROSSI, 1995, p. 01) 

 

 Segundo Rossi, o fator temporal é fundamental na construção das cidades 

e da arquitetura. Com a análise de exemplos, demonstra que as cidades nada 

mais são do que um processo histórico contínuo repleto de memória coletiva, e 

nada tem a ver com a teoria da arquitetura e urbanismo moderno de tabula rasa. 

 Esta forma de encarar a relação da história e da arquitetura é muito mais 

complexa e densa do que as narrativas de difusão. Em Rossi a história é já parte 

integrante do que ele entende por arquitetura. Não se trata só de contar uma 

crônica dos príncipes. Mas, de entender o porquê de surgirem determinados 

fatos espaciais/sociais/culturais que são as obras arquitetônicas. 

 O conceito de Memória Coletiva surgiu no campo da sociologia por 

Maurice Halbwachs (1877-1945). Segundo o sociólogo, as memórias coletivas 

são construções dos grupos sociais que determinam o que é memorável e os 

lugares onde essa memória será preservada. Isto significa que há a necessidade 

de preservação de elos entre os integrantes de um grupo para que a sua 

memória permaneça. Para o autor, a memória individual é amarrada à memória 

do grupo, que por sua vez, é presa à tradição. 

 Se a memória é um fenômeno constituído social e individualmente, para 

Pollak (1992, p. 05) “quando se trata da memória herdada podemos também 

dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 

sentimento de identidade”. O sociólogo justifica essa ligação na medida em que 

a memória, tanto individual como coletiva, “é também um fator extremamente 
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importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 

um grupo em sua reconstrução de si”.  

 A arquitetura, seria, pois, a representação e sentimento que o homem 

desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas vivências 

individuais e das transmitidas pelas gerações, contribuindo para a formação da 

história de cada lugar. Em suas próprias palavras, Rossi amplia a tese de 

Halbwachs:  

[...] gostaria de dizer que a própria cidade é a memória coletiva 
dos povos; e como a memória está ligada a fatos e a lugares, a 
cidade é o “locus” da memória coletiva. Essa relação entre o 
“locus” e os citadinos torna-se, pois, a imagem predominante, a 
arquitetura, a paisagem; e, como os fatos fazem parte da 
memória, novos fatos crescem juntos na cidade. Nesse sentido, 
de todo positivo, as grandes idéias percorrem a história da 
cidade e a conformam. (ROSSI, 1995, p. 198) 

 

 O lugar (locus), por sua vez, é outro conceito discutido por Rossi e que 

tem relação direta com a ideia de tipo. O autor entende locus como “aquela 

relação singular mas universal que existe entre certa situação local e as 

construções que se encontram naquele lugar”.  (ROSSI, 1995, p. 117) 

 Martí Arís (1993 p. 93) em seu livro Las variaciones de la identidad. 

Ensayo sobre el tipo en arquitectura comenta a relação de lugar e tipo na obra 

de Aldo Rossi. Para o autor “El tipo representa lo genérico, lo universal, lo 

abstracto, mientras que el lugar se asimila a lo particular, lo singular, lo concreto”. 

Trata-se de uma dialética que permite a individualização dos fatos urbanos da 

arquitetura. Retomando a posição de Rossi: 

[...] todas as grandes arquiteturas se repropõem a arquitetura da 
antiguidade, como se a relação fosse fixada para sempre; mas 
cada vez se repropõe com uma individualidade diferente. 
O pensamento de uma mesma arquitetura se manifesta em 
tempos diversos; podemos, pois, derivar de um princípio idêntico 
as nossas cidades, apreendendo o concreto de cada experiência 
singular. (ROSSI, 1995, p. 152) 

 

 Dessa forma, é possível afirmar que o tipo, mesmo sendo uma solução 

previamente experimentada, não se trata de uma simples repetição, uma vez 

que o lugar, fator determinante de sua estruturação, sempre o singularizará. 

 Para demonstrar a relação dialética entre tipo e lugar Martí Arís (1993, p. 

93) utiliza como exemplo a fundação de duas cidades romanas na Argélia. 
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Timgad e Djemila, apesar de terem sido construídas a partir de uma mesma ideia 

(tipo), se desenvolveram de maneiras diferentes por causa de suas 

especificidades (locus). 

Ciudades famosas [...] ya que en sus formas se expresa gran 
parte de la teoría de la arquitectura de la ciudad romana […] En 
la comparación de esas dos ciudades hallamos la confirmación 
de lo que antes hemos dicho sobre la diferencia entre orden 
formal prefijado, es decir, impuesto desde fuera y orden formal 
que proviene de las cosas, que surge de su condición particular. 
Y toda esta densidad teórica y metodológica se debe sólo a que 
una ciudad se encuentra en medio de la llanura y la otra sobre 
la curva de una cresta montañosa; sólo porque la resistencia 
opuesta por el elemento natural ha sido diversa en ambos casos 
[…] Se trata de la misma forma de ciudad: porque, en realidad, 
es la misma ciudad acontecida en los lugares diversos. (GROSSI 
[1982] apud MARTÍ ARÍS, 1993, p. 93) 

 

 Timgad está localizada em uma planície e os princípios ideais da cidade 

romana são facilmente detectados. A orientação rigorosa segundo os pontos 

cardiais, os dois eixos que organizam a estrutura urbana, o traçado ortogonal 

seguindo os eixos principais, entre outros princípios, configuram a cidade em 

uma construção geométrica pura. 

 Djemila, por sua vez, está mais próxima à costa mediterrânea, e à primeira 

vista parece não apresentar o mesmo tipo ideal de Timgad. Sua topografia 

acidentada não permite uma precisão geométrica, mas, segundo o autor, uma 

observação mais atenta permite descobrir em Djemila a mesma ideia que 

Timgad apresenta de maneira clara.  

La calle principal que recorre la cuesta del monte es el “cardo 
maximus”; tangente a él se dispone el foro y perpendicularmente 
se traza el “decumanus”, abreviado, en este caso, por las 
condiciones topográficas y por la interrupción que le impone el 
templo de Venus Genitrix; las “insulae” no son cuadradas sino 
alargadas en la dirección de las curvas de nivel, pero tienden a 
la regularidad, manteniendo una distancia entre “cardines” que 
oscila alrededor de los 20m. (MARTÍ ARÍS, 1993, p. 97) 

 

 Para Martí Arís (1993, p. 97) mesmo com todas suas diferenças, Timgad 

e Djemila respondem a mesma disposição lógica dos elementos e são regidas 

pelos mesmos princípios de estruturação formal,15 e por isso a repetição de uma 

                                            
15 Martí Arís utiliza a expressão “estruturação formal”, mas esse trabalho acredita que se trata 
apenas do mesmo princípio, ou, simplesmente do mesmo tipo. Mahfuz (1984) explica a diferença: 
“Para entender que o tipo é um princípio e não uma forma, pode-se pensar na distinção entre 
“colher” e “uma colher”. O temo colher refere-se a uma forma genérica composta de duas partes: 
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mesma ideia pode produzir uma variedade de fenômenos. Essa lógica também 

recai sobre os edifícios que, ao longo do tempo, estiveram sujeitos a algumas 

ideias arquitetônicas que a cultura romana insistiu em materializar e desenvolver 

em uma série de variações, sejam nas basílicas, nas termas, nos templos e até 

na casa romana.  

 Para o autor (1993, p. 97) esse fenômeno é recorrente em todos os 

períodos. Dessa forma, a casa do homem, em determinada cultura, sempre será 

semelhante, ainda que diferente: “Berna o Venecia, en época medieval, París o 

Londres, en época moderna, podrían ser ejemplos paradigmáticos”. E segue em 

seu raciocínio:   

La homogeneidad tipológica que a menudo preside la formación 
de un lugar o la ocupación de un territorio, está generada por la 
identidad de los modos de vida. Esto ha permitido a algunos 
autores hablar del “alma de la ciudad” para referir-se a esos 
valores compartidos, esas manifestaciones del talante humano 
que parecen impregnar las formas de la arquitectura. El alma de 
Venecia o de París. El alma de Sevilla. […] Tal vez el alma de la 
ciudad sea tan sólo el reflejo de esa extraordinaria conjunción 
que se da a veces entre tipo y lugar. En determinadas 
condiciones, la idea arraiga en el sitio y prevalece sobre él. 
(MARTÍ ARÍS, 1993, p. 102) 

 

 O texto “Transformações do espaço habitacional ocorridas na arquitetura 

brasileira do século XIX” do Prof. Dr. Carlos Lemos (1993) é uma boa ilustração 

do que esse fenômeno significa e como aconteceu no Brasil durante o período 

delimitado pelo autor.   

 Lemos (1993) traça como e por que o espaço de morar brasileiro foi 

transformado a partir da incursão do homem branco até o século XX. Logo nas 

primeiras casas, a morada brasileira seria marcada pelo sincretismo das técnicas 

construtivas dos indígenas que aqui viviam e dos portugueses, que por si só já 

eram tão variadas quanto seus programas habitacionais - resultado de um país 

de paisagens variadas. A miscigenação de técnicas construtivas – taipa-de-pilão, 

adobe, pedra, pau-vergado, cipó... – somados a elementos referentes a 

programa de necessidades fizeram com que as casas brasileiras apresentassem 

características próprias.  

                                            
cabo e receptáculo côncavo. Por outro lado, uma colher implica um objeto específico, que tem 
um tamanho, uma forma e é feita de algum material. Com base na ideia genérica de colher, pode-
se constituir colheres bastante diferentes entre si, mas todas carregando o mesmo tipo”.  
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 O Brasil possui clima muito variado, e no período analisado/descrito pelo 

autor, o território era caracterizado por latifúndios muito distantes das cidades, o 

que determinaria aspectos comportamentais singulares como a segregação 

feminina e o exercício de atividades religiosas em âmbito doméstico. Nesse 

sentido, o afastamento da cozinha dentro da casa, paredes grossas, altos pés 

direitos, paredes internas e o alpendre foram elementos da casa brasileira em 

resposta ao calor. Além disso, grandes percursos a percorrer propiciaram o 

exercício da prática religiosa até mesmo em pequenas propriedades rurais. 

 Já o costume de segregação feminina exigia uma zona íntima “vedada 

totalmente às visitas e até mesmo à parentela mais afastada” (LEMOS, 1993, p. 

99) e determinaria a existência de duas zonas na casa brasileira, uma pública e 

outra isolada. Essa realidade também seria resultado da realidade brasileira de 

grandes distâncias, que tornou a recepção de hóspedes algo muito comum. 

 As transformações do espaço habitacional brasileiro aconteceriam à 

medida que a sociedade, seus modos de produção e a cidade também assim o 

fizessem. A partir do século XIX, período em que “ecos da Revolução Industrial 

chegaram ao Rio de Janeiro” (LEMOS, 1993, p. 100), o dinheiro do café 

fluminense e do açúcar do baixo Paraíba já estava financiando arquitetura 

eclética residencial, onde esteve expressa toda uma arte de construir. 

Surtos de riqueza traziam, aqui e ali, verdadeiras explosões de 
ecletismo em meio tacanho, como aconteceu no brevíssimo ciclo 
da borracha em Manaus e Belém. De repente, com o comércio 
pesqueiro, uma centena de casas magníficas em Laguna, o 
cenário modesto de nascimento de Anita Garibaldi. E, assim, as 
modificações na arquitetura domiciliar, que acompanha as 
transformações do dia a dia familiar, vão surgindo pelo Brasil 
afora à medida que o tempo e o dinheiro permitam. (LEMOS, 
1993, p. 100) 

 

 O Brasil ainda não apresentava uma prática industrial que possibilitasse 

tamanhas transformações, mas possuía borracha, açúcar, couro, e 

principalmente café, atraindo à costa brasileira muitos navios que traziam, em 

contrapartida, tijolos, cimento, ladrilhos, mármore, entre outros, a fretes quase 

nulos. Os novos materiais e novos conceitos relativos à higiene e ao saneamento 

propagados por médicos, principalmente os que haviam estudado na Europa, 

fizeram com que as transformações do espaço doméstico no Brasil 

acontecessem de maneira muito menos gradual do que na Europa.  
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 Sobre o tipo, podemos dizer que a condição histórica brasileira e seu 

intercâmbio marítimo de produtos propiciaram avanços tecnológicos no que diz 

respeito a novos produtos e técnicas que contribuíram para a 

construção/transformação do espaço doméstico do país. Isso significa que o 

locus é responsável não apenas pela “repetição singular” de um tipo, mas 

também pela velocidade de suas variações. 

 Com a provisão de redes públicas de água potável e de linhas de esgoto, 

as casas se modificariam mais uma vez, e ainda outra quando da industrialização 

de gêneros alimentícios. De acordo com o autor, “desde os tempos de colônia 

que as famílias estavam acostumadas a beneficiar os gêneros alimentícios em 

casa, o que exigia providências responsáveis por grandes áreas construídas, 

nas zonas de serviços”. (LEMOS, 1993, p. 102) 

 Poder-se-ia transcrever aqui todas as percepções de Lemos sobre as 

transformações do espaço habitacional da arquitetura brasileira, mas o que de 

fato importa saber é como o lugar torna-se determinante para individualização 

do fato urbano e arquitetônico, a partir do exemplo de como o brasileiro adaptou 

a sua moradia conforme suas necessidades e possibilidades. Assim como o ser 

humano o fez desde a história remota: 

Os homens da idade do bronze adaptaram a paisagem às 
necessidades sociais construindo abrigos artificiais de tijolos e 
cavando poços, canais de escoamento, cursos de água. As 
primeiras casas isolam os habitantes do ambiente externo e 
fornecem-lhe um clima controlado pelo homem: o 
desenvolvimento do núcleo estende a tentativa desse controle à 
criação e à extensão de um microclima. Já nas aldeias neolíticas 
há a primeira transformação do mundo conforme as 
necessidades do homem. Portanto, a pátria artificial é tão antiga 
quanto o homem. (ROSSI, 1995, p. 25) 

 

 Segundo Rossi (1995, p. 25) todas as transformações possuem o mesmo 

sentido, sejam elas as primeiras formas e as primeiras habitações, ou templos e 

edifícios mais complexos. E, é dessa maneira que o tipo vai se constituindo, “de 

acordo com as necessidades e com as aspirações de beleza; único mas 

variadíssimo em sociedades diferentes, ele está ligado à forma e ao modo de 

vida”.  

 Voltemos, pois, a um exemplo na arquitetura brasileira. As cozinhas 

portuguesas são consideradas centro de interesse das casas. “Lá a família curte 
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unida o calor do trasfogueiro, depois das refeições invernais. [...] É uma questão 

cultural que, apesar dos árabes, fez confundir, desde os romanos, fogão e lar” 

(LEMOS, 1993, p. 97). Dentro do quente contexto brasileiro esse tipo não fazia 

sentido algum, “a cozinha apartada, mesmo separada totalmente da casa, foi 

uma das primeiras características da casa brasileira”. (LEMOS, 1993, p. 97). 

 Rossi também defende as questões tipológicas uma vez que acredita que 

elas “sempre percorreram a história da arquitetura e colocam-se normalmente 

quando encaramos problemas urbanos”. (1995, p. 27).  E como elemento cultural 

“pode ser procurado nos diversos fatos arquitetônicos”, e por esse motivo “torna-

se assim, amplamente, o modelo analítico da arquitetura”, uma vez que “se esse 

algo, que podemos chamar de elemento típico, ou simplesmente tipo, for uma 

constante, poderá ser encontrado em todos os fatos arquitetônicos”. Significa 

dizer que o tipo é uma constante da arquitetura existente em determinada 

cultura/momento histórico, resultado das necessidades e propiciado pela técnica 

de uma coletividade. 

 

2.3 Metodologia  
 

 Considerando a discussão feita sobre o tipo, o objetivo desse trabalho é 

investigar se a tipologia pode acrescentar uma nova perspectiva à explicação 

recorrente da “difusão-recepção” dos ideais da arquitetura moderna no Brasil. 

 Tradicionalmente a historiografia tem construído uma narrativa que 

associa a produção periférica do país, como o acervo de Goiânia, a uma ideia 

de irradiação/popularização daquela construída nos grandes centros. 

Alternativamente, acredita-se que o tipo explicaria esse fenômeno de uma 

maneira mais ampla: justificando as transformações e permanências da 

arquitetura a partir da relação entre modos de vida, desenvolvimento técnico, 

processos sociais/culturais e o locus. 

 Para isso, esta pesquisa parte da hipótese que o exercício da arquitetura, 

aqui exemplificado pelo modernismo no Brasil, não possui uma lógica geográfica 

e temporal tão simplista. Além disso, propõe que narrativas de cunho 

hegemônico, como aquela que reforça a genialidade e talento de alguns 
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personagens, não são suficientes para explicar o processo de 

implantação/modificação/evolução de uma certa arquitetura. 

 A estrutura lógica de uma narrativa está ligada com o objeto/objetivo do 

historiador, por isso é importante ressaltar que quando um fato é escolhido para 

estudo, não quer dizer que ele seja mais importante do que outro que foi 

primeiramente deixado de lado. 

 No conceito de trama histórica de Paul Veyne (1992), cada fato 

corresponde a uma linha (“geometral”) e, uma vez que “os fatos não existem 

isoladamente”, ao se cruzarem, determinam uma trama. A denúncia de Carlos 

Martins é que a “trama histórica dominante” da arquitetura moderna brasileira é 

composta pelos mesmos fatos, comumente repetidos.  

 Como já visto, na visão de Martins (1987, p. 73-74)  esses fatos repetidos 

seriam: a) a existência de uma arquitetura tradicional brasileira resultado da 

depuração dos aportes da metrópole colonial; b) o descompasso da produção 

moderna de arquitetura na Semana de 1922; c) o marco significativo de mudança 

que foi a passagem de Lúcio Costa pela direção da Escola Nacional de Belas 

Artes (ENBA); d) a genialidade e o talento de algumas personalidades marcantes 

(Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Le Corbusier, o ministro Gustavo Capanema, 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek); e) a opção pela arquitetura moderna 

como linguagem oficial do Estado; f) o reconhecimento internacional posterior a 

Brazil Builds e a experiência limite de Brasília. Para ele, estes fatos configuram 

uma trama organizada e sistematicamente repetida desde as primeiras 

publicações sobre a “arquitetura moderna brasileira”. 
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Figura 10 – Fatores da trama dominante da arquitetura moderna no Brasil segundo 
Martins (1987).

 
Fonte: Desenho da autora. 

 

 Como vimos, segundo o autor (1987, p. 95), essa trama não consegue 

responder a vazios que ela mesma criou: g) a não inserção da arquitetura 

brasileira no campo do debate cultural no sentido mais amplo do país; h) a 

articulação entre tradição e modernidade, que não era um problema exclusivo 

do Brasil; i) uma arquitetura que só foi possível por causa de “uns certos homens” 

de um Estado autoritário que a elegeu como arquitetura oficial; j) a separação 

entre a história da arquitetura e a história do urbanismo e da cidade; k) uma 

história da arquitetura brasileira que tem dificuldades em pensar sua relação com 

a cultura, a cidade e a técnica.  
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Figura 11 – Fatores e lacunas da trama dominante da arquitetura moderna no Brasil 
segundo Martins (1987). 

 

Fonte: Desenho da autora. 
 
 A figura 10 representa em “geometrais” coloridas (a,b,c,d,e,f)  como a 

trama dominante da arquitetura moderna brasileira sugerida por Martins (1987) 

é composta por poucos fatos. Além disso, ainda se considerássemos os vazios 

citados pelo autor (g,h,i,j,k), existiriam fatos, lacunas a serem preenchidas. No 

que diz respeito à difusão da arquitetura moderna, outro esquema pode ser 

sugerido (figura 12), uma vez que os fatos históricos são adicionados à trama da 

história de uma maneira que a ela confira veracidade, ou, ao menos, a torne 

compreensível, como uma “linha” contínua de raciocínio.  
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Figura 12 - Organização de uma trama narrativa compreensível16 

 

 
Fonte: Desenho da autora. 

 
 É nesse sentido que muitos trabalhos dedicados à difusão da arquitetura 

moderna associaram a arquitetura produzida fora dos grandes centros 

brasileiros com a existência de uma “modernidade” específica (FREIRE, 2015, 

p. 28). A necessidade de classificar a modernidade de Goiânia fez com que ela 

recebesse o apelido de “modernidade possível”, por exemplo. Os historiadores, 

na medida em que não encontram uma modernidade ipsis litteris à descrita nos 

“primeiros” livros, tentam encaixá-la de alguma forma em uma bibliografia 

existente. 

 Assim como constado, o tipo é um elemento de análise importante dentro 

da teoria da arquitetura. A proposta deste trabalho foi testá-lo como alternativa a 

essa narrativa dominante, utilizando a residência José Félix Louza como objeto. 

A análise tende a mostrar que o tipo explica transformações e recorrências 

formais e funcionais a partir de uma outra lógica. Nesse sentido, as inovações e 

transformações da arquitetura se materializam por aspectos muito mais amplos 

(sociais, culturais, lugar, e assim por diante) do que uma simples produção 

personalíssima.  

 O tipo, como instrumento de análise, permitiria identificar as 

permanências e as estruturas sociais existentes na arquitetura de um 

determinado contexto, entendendo como esses fatores mais amplos se 

                                            
16 ”[...] o que se denomina explicação não é mais do que a maneira da narração se organizar 
em uma trama compreensível”. (VEYNE, 1992, p. 142) 



 

64 
 

articulariam na materialização de determinadas obras arquitetônicas/ artefatos 

urbanos.  

 Para Martí Arís (1993, p. 50) a análise tipológica está diretamente 

associada aos procedimentos de classificação, porém os métodos não podem 

ser equivalentes. Segundo o autor o principal objetivo de uma classificação é 

estabelecer diferenças entre fenômenos analisados, determinando para isso 

“espécies” e “classes”. A tipologia, por sua vez, se ocupa em buscar 

similaridades e vínculos entre os fenômenos, tentando estabelecer raízes 

etimológicas comuns entre eles. 

 Os procedimentos classificatórios adquiriram maior importância no século 

XVIII dentro do campo das ciências naturais. Segundo Martí Arís (1993, p. 51) 

as primeiras classificações do campo da arquitetura também surgiram nesse 

período e derivaram das investigações do mundo orgânico que buscavam uma 

ordenação total do universo biológico em classes, ordens, gêneros e espécies. 

Y así como estas primeras clasificaciones de los seres vivos 
atendían al aspecto exterior, o sea, a los llamados rasgos 
fisionómicos, como principal criterio clasificatorio (Linneo basó, 
por ejemplo, su clasificación del reino vegetal en el carácter de 
los órganos reproductores de las plantas, sus frutos y sus flores), 
así también muchas clasificaciones de la arquitectura se ciñeron 
a sus atributos externos, a aquellos rasgos semánticos que 
formaban lo que se dio en llamar el “caráter” de un edificio, el 
cual se hacía corresponder con la expresión de la actividad que 
en el edificio se desarrollaba. (MARTÍ ARÍS, 1993, p. 51) 

 

 Essas limitações acabam por levar a classificações simplistas da 

arquitetura, referendando os edifícios apenas às atividades as quais se 

destinam, como as habitações, os hospitais, os edifícios comerciais e 

administrativos. 

 Ainda comparando os métodos de classificação das ciências naturais e 

da arquitetura, Martí Arís faz um paralelo das contribuições de Georges Cuvier 

(1769-1823), naturalista e zoologista francês e a obra aqui já citada de Durand 

(1760-1834). Segundo o autor, Cuvier no campo da anatomia comparada, 

buscou novos critérios de classificação mais atentos à função orgânica e ao 

aprofundamento na ideia de coerência das relações entre as partes do corpo, o 

que pode ser comparado ao trabalho de Durand: “quien rechaza los atributos 

estilísticos como definidores de la configuración del edificio y pone especial 
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énfasis en los procedimientos compositivos, o sea en la correcta combinación de 

elementos compatibles, siguiendo ciertas reglas”. (1993, p. 51-52). 

 Para explicar que os procedimentos classificatórios das ciências naturais 

não podem ser utilizados sem reflexão no campo da arquitetura, Martí Arís 

(1993) propõe uma reflexão acerca da evolução filogenética do mundo biológico, 

que, na sua opinião, adquire forma arbórea e ramificada: 

En efecto, toda especie natural, al diversificarse en dos o más 
especies distintas, sanciona un proceso irreversible por el cual 
las ramas separadas no puedan ya reunirse nuevamente para 
recrear la especie original. De este modo, las ramas del árbol de 
la filogenia, en su continuo proceso de subdivisión, se asemejan 
a las de un árbol verdadero. (MARTÍ ARÍS, 1993, p. 53) 

 

 O que não acontece no campo da arquitetura, ou no campo dos outros 

artefatos criados pelo homem:  

La evolución de las especies biológicas hace que éstas se vayan 
separando sin posibilidad de reencontrarse o refundirse ya que 
el cruce entre especies diferentes resulta ser estéril. Por el 
contrario, la evolución de la cultura demuestra hasta la saciedad 
que el mestizaje entre ingredientes diversos y la confluencia y la 
fusión de caudales procedentes de una variada geografía 
intelectual, suele ser condición indispensable para la fertilidad 
del pensamiento creativo. (MARTÍ ARÍS, 1993, p. 53) 

 

 Para cunhar entendimento, Martí Arís (1993, p. 53) utilizou-se dos 

diagramas do antropólogo Alfred L. Kroeber, comparando filogenia biológica a 

classificação e filogenia cultural a tipologia. Enquanto o primeiro esquema possui 

forma estática e contínua, o segundo se distingue por sua forma dinâmica e 

entrelaçada. Assim ocorre no campo da arquitetura, a criação e evolução de suas 

formas necessitam de explicações mais complexas, ademais que dificilmente um 

edifício reproduz só uma ideia. 

 
Figura 13 - A árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. 

 

Fonte: KROEBER, 1923, apud MARTÍ ARÍS, 1993, p. 53. 
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 De maneira sintética o conhecimento tipológico estabelece vínculos entre 

o que aparentemente é diferente, “creando encadenamientos y provocando 

resonancias entre objetos de diferente especie” (Martí Arís, 1993, p. 52), o que 

faz com que o autor (1993) conclua, portanto, que a análise tipológica está mais 

próxima da etimologia do que da classificação.  Etimologia é a parte da 

gramática que estuda a origem das palavras e a explicação de seu significado 

através dos elementos que a constituem. Metalinguisticamente falando, a 

palavra etimologia vem do grego etymon, “verdadeiro”, mais logos, “ciência, 

tratado”, e expressa o estudo dos verdadeiros valores de uma palavra.  

 A reflexão de Martí Arís (1993) sobre o conceito de tipo aponta para uma 

construção objetiva da arquitetura, capaz de se opor ao subjetivismo e 

personalismo que prevalecem no entendimento atual da arquitetura.  

[…] uno de los prejuicios que con más obstinación se han 
opuesto a admitir el análisis tipológico como uno de los 
fundamentos cognoscitivos de la arquitectura es el que resulta 
de considerar el tipo como expresión de fórmulas preconcebidas 
y soluciones codificadas que, necesariamente, han de dañar y 
condicionar "la libertad creadora del artista". Según esta peculiar 
versión del liberalismo, el arte entendido como producto de la 
invención individual, seria, por naturaleza, anti-tipológico, siendo 
el tipo, por el contrario, portador de toda clase de cortapisas y 
restricciones que habrían de impedir el desarrollo de la acción 
creadora. (MARTÍ ARÍS, 1993, p. 13) 

 

 Essa reflexão vai de encontro do objetivo deste trabalho de testar uma 

explicação alternativa à explicação linear (filogenia biológica) da arquitetura 

moderna de Goiânia sob a égide de um referencial polarizado que, teoricamente, 

detém todos os bônus da “invenção” de uma arquitetura, que, como explicado 

ao longo do trabalho, é sempre um produto cultural, diretamente relacionado ao 

momento histórico e lugar (filogenia cultural). 

 Especificar os tipos de determinada obra/projeto, pode, a princípio, 

parecer desafiante. Segundo Argan ( 2006, p. 270), mesmo que imaginemos um 

número infinito de categorias e subcategorias de “tipos”, as tipologias 

arquitetônicas sempre poderão ser enquadradas em três categorias principais:  

[...] a primeira delas diz respeito a uma configuração completa 
de construções; a segunda, a elementos estruturais básicos e a 
terceira a elementos decorativos. Entre os primeiros exemplos 
da primeira categoria estão os edifícios projetados com planta 
centralizada ou longitudinal. A segunda categoria inclui os 
edifícios de tetos planos ou em cúpula, os sistemas em vigas e 
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arcos; a terceira, as ordens de colunas, os detalhes ornamentais 
etc. (ARGAN in NESBIT, 2006, p. 270)  

 

 Para Aldo Rossi (2012), pode-se estudar a moradia também a partir de 

duas posições: o tipo settoriale e o tipo integrato. O primeiro estuda a própria 

habitação, o segundo, procura entendê-la como um fenômeno urbano mais 

amplo. 

 O tipo settoriale estuda a habitação sem considerar o espaço urbano (pelo 

menos em primeiro momento). O foco é a relação entre o tipo de habitação, a 

unidade familiar, e a identificação de um padrão de vida considerado ideal.  

 Para tal análise, Rossi sugere que se verifique as seguintes questões: a) 

as transformações das estruturas familiares e os relacionamentos dentro da 

família; b) o comportamento da família em relação à moradia, salário, etc.; e c) 

o grupo social. A evolução das estruturas familiares e suas relações dentro do 

lar, estão intimamente ligadas ao tipo de arranjo de uma habitação, que podem 

ser organizadas em pontos principais: a) espaço; b) arranjo e apropriação do 

espaço; c) independência de grupo de pessoas dentro da casa; d) descanso e 

isolamento; e) separação de funções. 

 No tipo integrato faz-se necessário entender a influência do efeito urbano 

na determinação de um modo de vida, que claro, é diferente em cada lugar. 

Segundo Leupen et al (2004), a análise de projeto de uma obra finalizada é um 

caminho para compreender seu processo de projeto, seus ideais e seus 

princípios subjacentes, sem, porém, reconstruí-los, uma vez que se orienta por 

hipóteses. Cabe aqui ressaltar que não se trata apenas de considerar o âmbito 

da “prancheta do arquiteto”. Se assim fosse, estaríamos admitindo, assim como 

a narrativa tradicional, que a arquitetura é um produto individual. 

 Uma das primeiras etapas do processo de um projeto é a coleta e análise 

de informações do usuário. No caso de uma habitação unifamiliar, subentende-

se que o arquiteto leva em consideração a caracterização da futura família 

residente, o que determinaria com efeito o tipo settoriale. É também verdade que 

o processo de projeto de um arquiteto é influenciado automaticamente pela 

“arquitetura da cidade”, como se seu oficio fosse “traduzir” as necessidades de 

uma coletividade, essas por sua vez, determinantes do tipo integrato. 
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 Deve-se ter em mente, portanto, que uma análise não tem como objetivo 

reproduzir fielmente o objeto de estudo, mas sim examinar os componentes 

essenciais para o entendimento proposto, no caso desse trabalho os aspectos 

tipológicos.  

 A princípio esse trabalho se propôs a examinar os aspectos tipológicos da 

residência José Félix Louza em dois momentos. O primeiro, a partir das três 

categorias principais de tipologias arquitetônica sugeridas por Argan: 1- 

Configuração completa das construções; 2- Elementos estruturais básicos; 3- 

Elementos decorativos. O segundo, baseado nas contribuições de tipo settoriale 

e tipo integrato de Aldo Rossi (2012).  

 A análise do primeiro momento começou a partir do reconhecimento da 

configuração geral do projeto (1). O reconhecimento das características do lote, 

sua influência no partido arquitetônico e suas questões programáticas foram 

possibilitadas através de redesenho de plantas, cortes e elevações com o uso 

dos programas AutoCad e Illustrator. 

 Posteriormente foram identificados os elementos estruturais básicos (2). 

Os aspectos compositivos, a técnica construtiva e a estrutura da residência 

puderam ser reconhecidos após a execução de axonométrica dos espaços 

internos do edifício no programa Sketchup. Os desenhos e fotografias da 

residência serviram como base de dados. Por último, através de fotografias e 

observação das fachadas, foi feita a identificação dos elementos decorativos do 

objeto. 

 Porém, no decorrer do trabalho percebeu-se que os tipos dominantes 

encontrados no primeiro momento de análise respondiam também as questões 

enfrentadas pelo tipo settoriale: a) espaço; b) arranjo e apropriação do espaço; 

c) independência de grupo de pessoas dentro da casa; d) descanso e 

isolamento; e) separação de funções, e que, a grande dualidade de análise está, 

primeiro, no estudo do próprio objeto, e, segundo, como um fenômeno 

urbano mais amplo. 

 O tipo settoriale se aproxima das três categorias de tipos estabelecidos 

por Argan porque ambos dizem respeito apenas à residência José Félix Louza. 

A partir das informações obtidas nesse primeiro momento, analisou-se então 

cada um dos tipos encontrados na residência José Félix Louza a partir da lógica 
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do tipo integrato, ou seja, buscando entender como cada tipo responde a uma 

demanda ideológica e cultural, propiciada pela técnica de uma coletividade, em 

momento histórico específico de determinado locus. 
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3.0 A Residência José Félix Louza sob um novo olhar 
 

Figura 14 –Residência José Félix Louza. 
 

 
 

 

           

Fonte: ACRÓPOLE, São Paulo, n. 226, set. 1957. 
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3. 1 A identificação dos tipos 

 

 A residência José Félix Louza foi construída em um lote de esquina na 

confluência da Avenida Paranaíba e Rua 09, na cidade de Goiânia. Segundo a 

revista Acrópole, n. 226, de 1957, a localização foi determinante para a 

residência não apresentar aberturas para o exterior, uma vez que se tratava de 

vias com muita movimentação e consequente ruído. 

 Segundo Isabela de Andrade (2013),17 autora que teve oportunidade de 

entrevistar a filha de José Félix Louza, a ausência de janelas também era uma 

vontade de sua mãe que havia vivido muitos anos em uma fazenda que as 

possuía em demasia e não desejava essa característica para sua nova casa. 

 Dessa forma, a ventilação e iluminação da edificação foram resolvidas 

com a criação de três pátios internos. Para os dois primeiros pátios, o arquiteto 

utilizou os recuos laterais/posteriores como extensão dos espaços internos. O 

primeiro foi concebido para satisfazer o setor de serviços: cozinha, copa e 

dependência de empregados; o segundo garantiria que os dormitórios não 

precisassem se abrir para a divisa vizinha; e um terceiro, central, delimitaria a 

transição entre setores e permitiria ventilação cruzada em todos os cômodos – 

estratégia apropriada ao clima local. 

 Esses espaços abertos que não possuem cobertura funcionam como 

espaço de transição interior/exterior, uma vez que, pelo fato de a casa estar 

situada em um lote urbano, seria exagerado falar em transição 

arquitetura/natureza, mas tal localização reforça a “necessidade” da existência 

dos mesmos. 

 O aparecimento desses pequenos pátios demonstra a clara 

diferenciação dos setores da casa em setor social, setor íntimo e setor de 

serviços. Outro fator determinante na configuração da edificação é a presença 

de um vestíbulo que, juntamente com o pátio central, funciona como elemento 

estruturador, permitindo a conexão entre os setores. 

 

                                            
17 O trabalho de Isabela de Andrade “A história e a memória de um modo de habitar. Goiânia, a 
residência da família José Félix Louza (projeto de David Libeskind) em dois tempos: 1952 e 2011-
2013” é muito importante para o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que a autora teve a 
oportunidade de conhecer a residência internamente e entrevistar os moradores, ainda 
residentes, e agora não dispostos a receber mais pesquisadores. 
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Figura 15 - Pátios internos / Planta de Cobertura Residência José Félix Louza. 

 

Fonte: Redesenho realizado pela autora. 
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Figura 16 - Setorização / Vestíbulo Residência José Félix Louza. 

 

Fonte: Redesenho realizado pela autora. 
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 As estratégias projetuais de David Libeskind ao ordenar os planos 

horizontais e verticais do projeto acabaram por determinar um caráter horizontal 

muito forte para a residência.  Um plano horizontal extenso configura um único 

volume que engloba todos os setores da edificação. Esse plano é representado 

pela platibanda que esconde várias águas de telha de cimento-amianto. 

Segundo a revista Acrópole, n. 226, de 1957, as condições locais “ainda um tanto 

precárias no setor das construções”, não permitiram que a cobertura fosse 

impermeabilizada. 

 Os planos verticais estão dispostos paralelamente às ruas que delimitam 

o lote. A fachada norte, voltada para a Avenida Paranaíba, é dividida em três 

planos verticais deslocados entre si, que se alongam e transpassam o 

encontro com o plano vertical da fachada oeste, na Rua 09. A legibilidade dos 

planos se dá de maneira muito clara, uma vez que Libeskind os diferencia 

também materialmente, aproveitando as qualidades estéticas de elementos 

distintos: cerâmicas e elementos vazados.  

Figura 17 - Axonométrica da Residência José Félix Louza. 

 

Fonte: Desenho realizado pela autora. 
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 Segundo Andrade (2013), porém, a residência José Félix Louza sofreu 

alterações desde a instalação da família na década de 1950. Apesar de possuir 

setores rigidamente definidos, a residência foi projetada com bastante fluidez. O 

setor social foi concebido em apenas um ambiente, acumulando funções de 

estar, jantar e lazer. A sala de jantar possuía uma mesa para seis lugares e era 

delimitada por um lambril em “L”, enquanto que na sala de estar havia um 

barzinho e duas poltronas e espaço destinado a TV. O pátio interno possibilitaria 

um ambiente ainda maior, graças aos seus planos verticais de vidro 

transparente, e era mobiliado com duas poltronas.  

 

Figura 18 - Planta Original da Residência José Félix Louza. 

 

Fonte: ANDRADE, 2013. 
 

Figura 19 - Perspectiva da Residência José Félix Louza. 

 

Fonte: ANDRADE, 2013. 
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Figura 20 - Perspectiva da Residência José Félix Louza. 

 

Fonte: ANDRADE, 2013. 
 

 Quando da visita de Andrade à família Félix Louza, muitas transformações 

foram observadas. A principal delas foi o fechamento em alvenaria do pátio 

principal. O pátio que era delimitado apenas por vidro não era uma barreira 

suficiente para o barulho e não garantia a segurança para a parte interna. Ainda 

por questões de segurança, a porta de entrada que era de madeira também foi 

trocada por uma de metal. Os móveis encomendados em São Paulo na época 

foram trocados por móveis de família, e sua disposição também foi alterada.  

Figura 21 - Fotos Residência José Félix Louza. 
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Fonte: ANDRADE, 2013. 

 

 A cozinha passou por uma transformação ainda maior, uma vez que 

cedeu o espaço para o que se chama de copa. No final da década de 1980 a 

família construiu uma nova cozinha, área de serviço e dependência de 

empregados no pátio de serviços. 

Figura 22 - Redesenho do Projeto Original da Cozinha. 

   

 

Fonte: ANDRADE, 2013. 
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Figura 23 - Antiga cozinha, hoje copa. 

 

Fonte: ANDRADE, 2013. 
 

Figura 24 - Vista da parte externa da copa/ construção da nova cozinha (lado esquerdo 
da imagem). 

 

Fonte: ANDRADE, 2013. 
 

Figura 25 - Nova cozinha. 

 

Fonte: ANDRADE, 2013. 
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 A residência José Felix Louza é descrita na bibliografia como uma 

edificação com sistema binuclear de setorização. Como se sabe, essa clara 

separação entre zona noturna e zona diurna de uma residência está diretamente 

relacionada, além da separação e individualização das atividades, à arquitetura 

moderna e à superação do modelo de tripartição oitocentista. 

 Porém, a realidade da família Louza ainda era estruturada em três 

setores: o espaço de rejeição, formado por banheiro, cozinha e a dependência 

de empregados; o local de prestígio, a sala onde se recebe visitas (mesmo não 

tendo essa função na ocasião do projeto, assim se configurou com o passar do 

tempo); e os espaços íntimos, os quartos e a sala de comer (espaço inexistente 

no projeto original e que passou a existir com a criação de uma nova cozinha, e 

a transformação da antiga em “copa”.) 

 Nessa primeira parte da análise foram destrinchados os tipos dominantes 

da Residência José Félix Louza, que são, também, seus tipos settoriales. A 

configuração geral do partido se dá por meio de pátios; a setorização e 

agenciamento dos espaços, por tripartição oitocentista; e seus elementos 

decorativos são representados pelas texturas de seus planos deslizantes.  

 A segunda parte da análise, a seguir, tem como objetivo entender se 

esses tipos settoriales são também tipos integratos, ou seja, se respondem ao 

contexto que estão inseridos. Para isso é apresentada uma breve memória 

dessas tipologias apresentando/justificando seu aparecimento em determinados 

locus e tempo.  

3.2 A memória dos tipos 
 

3.2.1 Configuração Geral 

         Casa-Pátio 
 

 A configuração em pátio da residência José Félix Louza é um dos seus 

elementos principais, uma vez que se torna protagonista do arranjo do projeto. 

Essa configuração determinou a setorização bem definida, o aspecto visual 

possibilitado também por uma fachada livre de aberturas, e a relação 

interior/exterior dos elementos da residência. 
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 Se fizermos uso de dicionários para compreendermos genericamente a 

definição de “pátio” encontraremos explicações que poderão ser sintetizadas 

como: espaços sem coberturas, envolvidos ou não por edifícios. 

 No campo da arquitetura o pátio pode ser considerado como um tipo de 

projeto com inúmeras possibilidades de partido. Presente desde a antiguidade, 

a idade moderna 

es también la base de un verdadero sistema de composición, el 
soporte de un modo de proyectar tan universal como variado. 
[…] El patio como modo de habitar, como sistema, puede 
definirse como un tipo, si se quiere, aun cuando es algo más que 
eso: es un arquetipo sistemático y versátil, capaz de cobijar una 
gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características 
diferentes. Ligado en su nacimiento a los climas cálidos y 
soleados propios de las tierras de las civilizaciones antiguas, ya 
en ellas alcanzó una condición muy diversa que fue desde la 
vivienda modesta al palacio y que invadió los más diversos usos. 
(CAPITEL, 2005, p. 06) 

 

 Apesar de não haver boas reconstruções arqueológicas, é sabido que 

casas mesopotâmicas e egípcias já possuíam pátios internos, e, a partir da 

antiguidade, já é possível verificar os recursos e processos possibilitados por 

esse tipo. (CAPITEL, p. 2005, p. 10) 

 Em casas gregas primitivas nota-se o uso de muros externos com uma 

única abertura destinada ao acesso interno. Com isso, a casa tinha um caráter 

defensivo muito forte e o pátio tinha função de isolamento. Já em cidades 

romanas,  

Se trata, en general, de casas de una planta entre paredes 
medianeras, que trocean irregularmente grandes manzanas 
cuadrangulares que son también irregulares. De ellas 
aprendemos que esta irregularidad no importa, bien porque es 
el patio el que recupera la forma regular, y lleva la irregularidad 
a crujías y habitaciones, solución más habitual y más atractiva, 
bien porque, incluso cuando es necesario, el patio se convierte 
también en irregular sin desdoro para su condición. (CAPITEL, 
2005, p. 14) 
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Figura 26 - Residência José Félix Louza, 
Goiânia, Brasil, 1952. 

 

Figura 27 - Casa pátio na cidade de Delos, 
Grécia. Séculos III e II a. C. 

 

 

 

 
Fonte: Desenho da autora. Fonte: CAPITEL, 2005, p. 11. 

  

Figura 28- Casa XXIII de Priene, Grécia. 
Final do século IV a.C. 

 

Figura 29 - Casas romanas em Saint-
Remy-de-Provence, França. 

 

 

 

Fonte: CAPITEL, 2005, p. 13. 
 

Fonte: CAPITEL, 2005, p. 19. 
 

  

 No decorrer da história a tipologia pátio foi utilizada, repetida e adaptada 

em diversos contextos, tanto no mundo oriental quanto ocidental, ligado aos 

universos residencial ou institucional. Alguns exemplos de tal uso diversificado 
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da tipologia pátio podem ser vistos nas plantas da catedral de Santiago de 

Compostela e do hospital de Santa Cruz, na Espanha. 

Figura 30 - Planta da catedral de Santiago 
de Compostela. 

 

      Figura 31 - Planta do hospital de Santa 
Cruz, Toledo, Espanha. 

 

 

Fonte: CAPITEL, 2005, p. 22. Fonte: CAPITEL, 2005, p. 34. 

 

 Segundo Peres (2012, p. 09), mesmo que as primeiras referências 

históricas de casas com pátio remontem à Mesopotâmia, “a origem da tipologia 

denominada “casa-pátio” estará associada às experiências desenvolvidas em 

torno do trabalho de mestres modernos, sobretudo a partir dos anos 30 do início 

do século XX”. O autor acaba por demonstrar como a narrativa histórica pode 

ser seletiva (no sentido de excludente). E, em efeito de continuação, traça um 

percurso histórico que se inicia com o projeto que denomina como “primeira 

referência explicita à casa-pátio”, a “Casa sem janelas” de 1924, projeto de 

arquiteto alemão Hugo Häring. 

 A contextualização histórica do projeto remete ao período que comumente 

é delimitado como início do movimento moderno em arquitetura e urbanismo. A 

partir da década de 1920, o crescimento acelerado das cidades, somado aos 

escombros da grande guerra, permitiram discussões de temas como a dimensão 

social, premissas higienistas e de salubridade na habitação e na cidade. Nesse 

contexto a habitação operária seria um programa de grande apreço aos 

arquitetos, e grandes conjuntos habitacionais passam a ser construídos em 

vários países da Europa. 
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 Concomitantemente a Holanda, Áustria e Inglaterra, a República de 

Weimar na Alemanha estabeleceria uma série de investimentos com atenção a 

políticas sociais. De acordo com Peres,  

Assim, este período foi rico em debates em torno daquele que 
seria o problema maior - a habitação - procurando 
incessantemente a "casa ideal", e o centro da Europa torna-se 
espaço de implantação de diversas experiências. Trocavam-se 
ideias a partir de artigos e congressos, e surgiam concursos 
patrocinados pelo governo alemão, em particular na promoção 
de habitações unifamiliares de um só piso, como alternativa a 
outros modos de construção em altura, associados ao 
socialismo. (PERES, 2012, p. 19) 

 

 Em uma dessas exposições, a Weissenhofsiedlung, realizada em 1927 

em Estugarda, o arquiteto Hugo Häring apresentou a sua “Casa sem janelas” em 

que propunha “algo potencialmente novo: a casa aberta apenas para uma das 

fachadas, iniciando uma identificação da parcela com a casa, onde a natureza e 

o espaço interior se fundiam numa mesma estrutura espacial fechada [...]”. 

(PERES, 2012, p. 21) 

 Com a subida do partido Nazi ao poder, o projeto nunca foi executado, 

mas o partido abriria portas a discussões e adaptações, inclusive do próprio 

arquiteto. Häring propusera em 1928 uma adaptação da residência com um 

modelo em L. Nesse mesmo ano o também arquiteto alemão Peter Friedrich 

apresentara sua versão com uma proposta mais “limpa” e flexível (PERES, 2012, 

p. 21).  

Figura 32 - L House, Hugo Häring. 1928. 
 

 
Fonte: PERES, 2012, p. 18. 

 

Figura 33 - Pequenas casas produzidas 
em massa, Peter Friedrich. 1931. 

 
Fonte: PERES, 2012, p. 20. 

 

 



 

84 
 

 No entanto, ainda de acordo com o autor, a tipologia casa-pátio teria sido 

amplamente estudada em ocasião da direção de Hannes Meyer18 na Bauhaus. 

Nesse período Ludwig Hilberseimer atuaria como responsável de habitação e 

planejamento dentro da instituição.  

Neste modelo de habitação sugerido por Häring, Meyer viu uma 
resposta aos problemas da sociedade, servindo-se dele para 
desenvolver alguns projetos diagramáticos. Deste modo, Meyer 
demonstrou interesse no potencial que a adaptação deste novo 
ideal da parcela introvertida poderia ter para as habitações 
sociais unifamiliares, com associações e justaposições que 
serviam de base às novas unidades residenciais. (PERES, 2012, 
p. 23) 

 

 Hilberseimer acabaria por adotar esse partido arquitetônico em propostas 

autorais, como em um plano de cidade horizontal em que a zona residencial seria 

definida por casas-pátio de dimensão reduzida em forma de L, e em outras 

posteriores variáveis. Na opinião de Peres (2012), a experiência como professor 

e os inúmeros artigos de Hilberseimer garantiriam a sobrevivência e a difusão da 

ideia de casa-pátio por todo norte da Europa, permitindo outras experiências e 

em novos lugares.  

Figura 34 - Casa geminada de um andar, 
Ludwig Hilberseimer. 1929. 

 
Fonte: PERES, 2012, p. 20. 

Figura 35 - Casa geminada de um andar, 
Ludwig Hilberseimer. 1931. 

 
Fonte: PERES, 2012, p. 20. 

 

                                            
18 “[...] Meyer, um "funcionalista declarado", impõe uma reorientação no carácter da escola, 
seguindo as suas convicções e ideologias socialistas, em redor das quais girará toda a 
atividade da escola”. (PERES, 2012, p. 23) 
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Figura 36 - L House Tipo E, Ludwig 
Hilbersheimer. 1931. 

 
Fonte: PERES, 2012, p. 23. 

 
 
 

Figura 37 - L House Tipo E, Ludwig 
Hilbersheimer. 1931. 

 

 
Fonte: PERES, 2012, p. 23. 

Figura 38 -  L House Tipo E, quatro tipos de expansão, Ludwig Hilberseimer. 1931. 
 

 
 

Fonte: PERES, 2012, p. 24. 

 

 Também na década de 1930, Mies van der Rohe demonstra por meio de 

seus projetos outra maneira de aplicação de pátios em residências. Autor de 

projetos de escala, público e objetivos distintos ao existenzminimum, Mies 

utilizava o pátio como elemento organizador do projeto, com a intenção de unir 

o interior da casa a espaços exteriores, e propiciava, assim, uma linguagem 

única e unitária.  

 O arquiteto alemão obteve particular sucesso quando, nos anos 

posteriores à Segunda Guerra Mundial, a arquitetura moderna começa a ser 

reconhecida como imagem da nova arquitetura para consumo das massas.  

A arquitectura baseada nos conceitos de Mies, da diversidade, 
liberdade e individualidade tomava conta do espaço doméstico. 
Desde a clássica tract house americana ao moderno pavilhão de 
Johnson, os binómios público/ privado, interior/exterior, 
individual/colectivo que durante anos tiveram os seus limites tão 
definidos e sistematizados, eram agora definitivamente 
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alienados com os novos cânones espaciais. (PERES, 2012, p. 
32) 

 

 Atento a esse fenômeno, o arquiteto Serge Chermayeff tem um 

posicionamento de projeto que apresenta uma perspectiva diferente sobre a 

“casa-pátio”. Chermayeff “critica o paradigma moderno do "open plan", e o culto 

da transparência, cuja ordem, segundo ele, estaria mal adaptada aos elementos 

da família moderna”. (PERES, 2012, p. 33) 

 Autor do ensaio Community and Privacy, o arquiteto posiciona-se sobre a 

importância do público e privado, inclusive em relação a sua gradação dentro da 

própria habitação. Contextualmente, Chermayeff se encontra nos Estados 

Unidos dos anos 60, momento de mudanças tecnológicas, ideológicas e culturais 

que refletiam nos conceitos de lar e família.  

Chermayeff via na organização por zonas de graus de 
privacidade a solução mais salubre e eficaz. Assim, reclama um 
muro protector, uma barreira que isole, proteja e divida. 
Chermayeff encontra a solução no pátio, contudo, recorre a um 
radicalismo pouco comum: do pátio já não interessa a estrutura 
da casa, nem mais o seu valor espacial, senão a sua capacidade 
como elemento que permita separar e individualizar os distintos 
domínios. (PERES, 2012, p. 33) 

 

 Segundo Reis-Alves há ao menos cinco fatores principais para a 

concepção de uma Casa-pátio: espaço psicológico; razão econômica; condições 

climáticas; conotação religiosa; e aspectos culturais. 

Primeiro, um espaço psicológico, onde um edifício “introvertido” 
proporciona uma maior privacidade, vigilância e segurança para 
que o homem realize as suas atividades ao ar livre. Segundo, 
por uma razão econômica, algumas antigas cidades e 
comunidades foram construídas de modo a formar um anel 
único, com o espaço central descoberto. Isto permitia uma 
densidade populacional relativa aliada a um baixo custo de 
defesa. Como terceiro item destacamos as condições climáticas, 
o pátio em lugar da casa isolada com suas quatro faces expostas 
ao Sol, ao vento, etc., fazia com que um edifício protegesse o 
outro, e este espaço descoberto poderia ser o local onde seria 
cultivado as plantas, as águas da chuva seriam recolhidas para 
o uso doméstico e na criação de um microclima menos hostil que 
o externo. O quarto remete às conotações religiosas; este 
espaço aberto relembra a imagem do homem no Paraíso 
terrestre. Acrescentamos aqui, um quinto fator: os aspectos 
culturais; cada povo interpretou e usufruiu deste lugar conforme 
as particularidades de suas tradições. (REIS-ALVES, 2005) 
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 Dessa forma, ao desvencilhar a tipologia “casa-pátio” dos nomes que 

auxiliaram a construção de uma certa historiografia sobre ela, depreende-se que 

uma mesma estratégia pode responder a necessidades distintas ao longo do 

tempo e em diferentes culturas. Apesar de associada à arquitetura moderna, a 

tipologia “casa-pátio” é utilizada desde a antiguidade. Mesmo os arquitetos 

modernos utilizaram-na de diferentes formas, em diferentes contextos e 

décadas, para responder a demandas específicas. 

 Traçar um percurso histórico de uma tipologia, destinando a ela 

“criadores”, subestima as questões culturais e contextuais de um lugar em 

determinado tempo. Por isso, para entender a utilização de pátios da residência 

José Félix Louza, deve-se levar em conta para quem ela foi projetada, a que tipo 

de cotidiano estavam sujeitos seus moradores e a quais valores estavam 

suscetíveis. Assim, é importante retomar que a residência foi projetada para uma 

família que morava em uma fazenda no munícipio de Bonfim19 e desejava uma 

casa “moderna” para que as filhas pudessem estudar na capital. 

 Na residência José Félix Louza o partido em pátio parece atender a duas 

demandas. A primeira, a solicitação da cliente e dona da casa ao arquiteto. Em 

entrevista a Andrade (2013, p. 33), Ana Maria Louza, filha do casal José Felix 

Louza e Irene Louza, relata o desejo de sua mãe em ter uma residência sem 

janelas, moderna, diferente da casa da fazenda, que as possuía em demasia. A 

segunda demanda aparece nas publicações destinadas à residência em revistas 

especializadas de arquitetura, em que o arquiteto justifica a falta de aberturas e 

a configuração em pátio devido à localização movimentada do terreno urbano. 

Justificativa que está em consonância com o que foi teorizado por Chermayeff – 

casas pátios que possibilitavam privacidade e também gradação público/privado. 

 

3.2.2 Setorização e agenciamento dos espaços 

         Tripartição Oitocentista 
       

 Os pátios internos da Residência José Félix Louza acabam por determinar 

uma setorização muito bem definida. Seguindo a influência de análises 

                                            
19 Atualmente município de Silvânia, aproximadamente a 80km de Goiânia. 



 

88 
 

anteriores a esta pesquisa, a princípio é possível distinguir uma diferenciação 

dos setores da residência em dois núcleos: uma “área de estar” e uma ”área de 

dormir”. 

 A diferenciação da maneira de setorizar o morar ao longo do tempo diz 

muito respeito às transformações sociais e tecnológicas de determinado período. 

Talvez, por isso, a historiografia tente estabelecer a casa de determinado período 

histórico de uma maneira muito pragmática. Nesse sentido, as casas divididas 

em dois núcleos interligados tiveram grande importância na arquitetura do século 

XX, o que faz com que comumente sejam conhecidas como “padrão moderno” 

de setorização. 

 A historiografia tradicional da arquitetura associa essa clara separação em 

“zona diurna” – estar, jantar, cozinha, serviço – “zona noturna” – dormitórios – ao 

arquiteto húngaro Marcel Breuer (1902-1981). Breuer construiu dezenas de 

casas que tornariam sua produção conhecida na historiografia e nos parâmetros 

da arquitetura moderna. 

Breuer vai experimentar uma nova ideia de casa moderna que, 
ao estar atenta à tradição burguesa, elabora uma diferente visão 
dos sistemas de segregação doméstica, traduzindo outro 
entendimento do espaço relacional, nomeadamente, referente à 
mulher, às crianças, ou à casa como espaço de ócio e de prazer. 
Ou seja, aprofunda uma nova noção de conforto doméstico 
como manifestação do American way of life, centrada numa ideia 
de felicidade e de realização dos seus habitantes, em contacto 
com a Natureza, como primordial objectivo da sua atitude 
projectual. (RAMOS e SILVA, 2009, p. 10-11) 

 

 A produção do arquiteto normalmente é dividida em dois modelos, a Long 

House, “baseada numa distribuição longitudinal que favorece uma frente 

edificada”, e a casa binuclear, “estruturada entre dia e noite, com sofisticados 

espaços de transição desenvolvidos com uma nova noção de pátio mais ou 

menos aberto, ou completamente fechado”. (RAMOS e SILVA, 2009, p. 11) 

A vontade de uma nova casa para um novo estilo de vida é 
registada igualmente nas publicações populares da época [...].  
A transformação da casa é um tema com considerável audiência 
popular, que se mostra receptiva às soluções desenvolvidas 
pelos arquitectos. [...] Breuer verá também a sua obra americana 
amplamente publicada na Europa, principalmente nos números 
da Architecture d’Aujourd’hui sobre habitação, que lhe dedicam 
muitas páginas, para além da sua publicação em obras como 
Built in USA: Post-War Architecture, neste caso, como catálogo 
da exposição homónima realizada no MoMA, em Nova Iorque. 
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Embora de forma mais limitada, também a revista Arquitectura 
dá o seu destaque a Breuer, não só na publicação de projectos 
como também de textos seus. (RAMOS e SILVA, 2009, p. 10- 
12) 

 

 Segundo Miguel Salve (2015) a primeira vez em que o arquiteto vai 

formular o conceito de casa binuclear será em 1943, em um projeto de residência 

“econômica e bem organizada” que apresentará para o concurso de casas 

Design for Post-War Living, patrocinado pela revista California Arts & 

Architecture. 

Hay dos zonas separadas, conectadas solamente por el 
vestíbulo de entrada. Una es para la vida en común, comer, 
hacer deporte, jugar, jardinería, visitas, radio, fara la vida 
dinámica de cada día. La segunda, en un ala separada es para 
la concentración, trabajar y dormir: los dormitorios están 
diseñados y dimensionados para poder ser usados como 
estudios privados. Entre las dos zonas hay un patio para flores, 
plantas; visualmente conectado en su totalidad o una parte de la 
sala de estar y el vestíbulo. (BREUER, 1943, p. 24, apud SALVE, 
2015, p. 142) 

 

Figura 39 - Casa “H”, Designs for post-war living, Marcel Breuer, 1943. 

                                                     
Fonte: Art and Architecture (apud COTRIM, 2005, p. 44). 

 Este primeiro projeto não contava com um terreno generoso. Era locado 

em um terreno padrão “cuja solução em dois núcleos “nasceu” atrelada ao lote 
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vizinho, geminada, como tipo inequivocadamente urbano, ou pelo menos 

suburbano”. (COTRIM, TINEM, VIDAL, 2011, p. 04) 

 Posteriormente, as casas projetadas em dois núcleos por Marcel Breuer 

eram quase sempre vinculadas a terrenos de grandes dimensões e em bairros 

luxuosos nos arredores das cidades norte-americanas, onde o arquiteto tinha um 

sem número de possibilidades de agenciamento de núcleos, não se restringindo 

ao tipo em H. (COTRIM, TINEM, VIDAL, 2011, p. 03) 

 Talvez a residência mais utilizada na historiografia para ilustrar a questão 

organizacional de Breuer seja a Casa Geller I (1944-1946) em Long Island, Nova 

Iorque. Na casa que foi projetada em esquema “T”, 

o acesso se dá pelo elemento que interliga os dois núcleos, 
separando-os segundo os períodos nos quais ocorrem as 
principais atividades: os ambientes de uso predominantemente 
diurno, como salas de estar, jantar e cozinha; e os de uso 
noturno, como os quartos. Na Geller I, provavelmente devido às 
dimensões do lote, Marcel Breuer optou por separar as zonas de 
garagem e serviços em um terceiro núcleo, isolado dos outros, 
mas próximo da cozinha. (COTRIM, TINEM, VIDAL, 2011, p. 03) 

 
Figura 40 – Casa Geller I. 

 
Fonte: COBBERS, 2009, p. 44,45. 

 

 Na opinião de Cotrim, Tinem e Vidal, o esquema binuclear, inspirado em 

Marcel Breuer repercutiu no Brasil “quase exclusivamente” por meio do arquiteto 

paulistano Oswaldo Bratke. Os autores citam como exemplo mais claro a casa 

Nogueira Neto (1958-1960), construída em um bairro luxuoso da capital paulista. 

“Assim como a casa Geller I, a casa Nogueira Neto divide-se em dois núcleos 

interligados pelo hall de acesso e um terceiro, mais isolado, mas próximo à 

cozinha, que abriga os automóveis e os outros serviços da casa”. (2011, p. 04) 
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 Os parágrafos anteriores reforçam a leitura limitada da “propagação” de 

uma arquitetura a partir da criação individualista de Breuer. Mas a verdade é que 

a bipartição satisfaria um novo modo de vida pós-guerra, que dispunha de pouco 

espaço, e, por isso, traria a cozinha dos fundos da casa para junto da sala de 

estar, configurando ali um espaço privilegiado de convívio para os membros de 

uma família nuclear. Uma necessidade verdadeira de determinado grupo social, 

o verdadeiro sentido do tipo settoriale.  

 Porém, segundo Cotrim, Tinem e Vidal (2011), as casas divididas em dois 

núcleos, além de permitirem uma fácil setorização das atividades da casa “ainda 

dissimulavam a tripartição oitocentista do programa em íntimo, social e serviços, 

tão questionada pelos arquitetos modernos, mas poucas vezes realmente 

abandonada”. (2011, p. 02). 

 A tripartição oitocentista diz respeito ao padrão da habitação burguesa, 

modelo de casa originado no século XIX, que se caracterizaria por espaços de 

prestígio, isolamento e rejeição, tradicionalmente caracterizados como social, 

íntimo e serviços. 

No caso da habitação européia oitocentista burguesa, seu 
funcionamento vinculava-se à presença de pessoal doméstico, 
propositalmente separado dos patrões. Quartos de empregados, 
tanto quanto banheiro e cozinha, eram considerados espaços de 
rejeição e, portanto, relegados aos fundos da moradia. Salas e 
vestíbulos compunham os espaços de prestígio - a face pública 
da habitação - em oposição aos espaços de intimidade, os 
quartos de dormir do dono da casa e de sua família. 
(TRAMONTANO, 1998, p. 05) 

 

 Como já mencionado, a setorização de uma residência está relacionada 

às práticas culturais e à situação histórica de uma sociedade. A tripartição 

oitocentista, por exemplo, está associada à “nuclearização” da unidade familiar, 

que, a partir do século XVI, vinha substituindo o que era determinado como 

“família extensa”.20 Esses modos de vida, por sua vez, estavam estreitamente 

                                            
20 Usando como exemplo os casos francês, japonês e brasileiro, Tramontano (1998) observa que 
apesar de terem duração e ocorrerem em momentos distintos, as etapas da história da habitação 
e dos modos de vida são, em linhas gerais, semelhantes. “Por exemplo, o grupo familiar extenso, 
típico da Idade Média, que, no final do século 19, já havia sido substituído, na burguesia 
parisiense, pela família nuclear, sobreviveu no Japão - na forma do dozoku - até o término da 
Segunda Guerra Mundial, o que torna a história da família nuclear e da habitação ocidentalizada, 
naquele país, extremamente recente. No Brasil, cujo início da história oficial coincide com as 
décadas finais da Idade Média européia, a família extensa, responsável pela colonização das 
áreas rurais, viveu de forma autárquica até ser atraída, alguns séculos mais tarde, para os polos 
industriais por razões de trabalho, onde também acabou por nuclearizar-se. De qualquer modo, 
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relacionados aos modos de produção e modelos econômicos dos quais as 

famílias faziam parte. 

Este grupo medieval [família extensa] compunha-se de 
familiares, empregados e aprendizes sob a tutela de um pai-
patrão proprietário dos meios de produção, todos morando na 
casa onde se sobrepõem, em muitos casos, em um único grande 
cômodo, habitação, trabalho e espaço de uso 
público. Contrariamente, a casa da sociedade industrial não 
mais abriga o espaço de trabalho, e é habitada por pessoas 
ligadas umas às outras por laços de consangüinidade muito 
estreitos. O espaço fabril, território por excelência masculino e 
aberto ao público, diferencia-se do espaço doméstico, feminino 
e privado por oposição, dividido em cômodos que se organizam 
em zonas, a exemplo da habitação burguesa parisiense da 
segunda metade do século 19. (TRAMONTANO, 1998, p. 01) 

 

 Segundo Lemos (1993, p. 95) a divisão do espaço doméstico em três 

zonas teria sido aprendida nas viagens da classe alta brasileira a Paris. No 

esquema circulatório erudito, necessariamente devia-se ir de uma zona para a 

outra sem passar pela terceira. O grande integrador e elemento que garantia a 

interdependência de cada zona era o vestíbulo. Essa maneira de distribuição 

exigia acesso direto da rua à área de serviço. 

 Além disso, de acordo com Martí Arís, frequentemente se faz uma leitura 

reduzida do princípio binuclear de Breuer, reduzindo-o a uma mera questão 

organizacional que permite dividir o programa em duas partes, zona diurna e 

zona noturna.  

Pero no es sólo eso: es también un principio arquitectónico 
basado en la tensión espacial que provoca la escisión de la casa 
en dos núcleos conectados por un vestíbulo que actúa a modo 
de puente entre ambos y resuelve el sistema de acceso. El 
desglose del volumen en dos partes crea una brecha a través de 
la cual el espacio exterior penetra en la casa y la atraviesa 
virtualmente. Pero, al mismo tiempo, ese espacio intermedio que 
se genera entre ambos núcleos, al quedar parcialmente 
englobado por la construcción, está en disposición de 
convertirse en un patio semiabierto. (MARTÍ ARÍS, 1997, p. 7) 

 

 Nesse sentido, Luciana Tombi Brasil (2007), autora do livro que tem como 

objetivo apresentar uma série de residências unifamiliares do arquiteto David 

                                            
nosso intuito principal nestas linhas introdutórias é o de expor a tendência convergente das 
maneiras de morar nestas áreas, a partir da chegada dos efeitos da Revolução Industrial inglesa, 
que incluem a disseminação de informações através dos meios locais de comunicação de 
massa.”. (TRAMONTANO, 1998, p. 01) 
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Libeskind, apontou quatro categorias que entendeu como “estruturadoras do 

raciocínio adotado pelo arquiteto nos seus projetos residenciais” (BRASIL, 2007, 

p. 139): setorização de usos; organização geométrica e sistemas de distribuição 

de espaços; espaços de transição e planos verticais e horizontais. 

 O sistema de distribuição de espaços se mostra, então, diretamente 

relacionado à setorização dos usos, uma vez que, assim como entendido por 

Martí Arís (1997), “verificou-se que o vestíbulo cumpre a função de elemento 

estruturador, realizando a conexão entre as unidades, entre os setores ou 

mesmo entre as zonas das casas estudadas”. (BRASIL, 2007, p. 126) 

 Além disso, a utilização da categorização de sistema binuclear para a 

Residência José Félix Louza é consonante ao argumento de Cotrim, Tinem e 

Vidal (2011), uma vez que parece dissimular a tripartição oitocentista.21 

 A vontade de ter uma residência aos moldes modernos não modificava a 

realidade social da família, que ainda tinha funcionários responsáveis pelos 

trabalhos domésticos e, por isso, desde a concepção da residência contemplava 

uma dependência de funcionários e possuía um setor de serviços bem 

determinado. Ao longo do tempo e das modificações sofridas pela residência, 

esse terceiro setor seria ampliado e ainda mais apartado dos demais setores. 

 Esse exemplo abre espaço para a discussão da expressão “moldes 

modernos” que, assim como citado na introdução é único a cada lugar, inclusive, 

nunca um “molde”, uma vez que não há como comparar o que é moderno, quanto 

mais reproduzi-lo.  

 

 

 

                                            
21 Nesse subitem se fez referência à dualidade entre duas maneiras de organizar o espaço de 
moradia de uma família nuclear. Para validar o que foi dito sobre a individualidade de um modo 
de viver, deve-se deixar claro que existem inúmeras outras determinações espaciais do morar 
ao longo da história e das culturas.  
Nesse trabalho, inclusive, foi citado um agenciamento tipicamente brasileiro. A casa brasileira 
colonial, por exemplo, pode ser caracterizada por áreas acessíveis ou vedadas às visitas que se 
faziam frequentes com a realidade de longas distâncias entre propriedades e núcleos urbanos.  
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3.2.3 Elementos Decorativos 

 Azulejos, Elementos Vazados e Tijolos aparentes. 
 
 

Figura 41 – Fachadas da Residência José Félix Louza. 

  

Fonte: https://www.flickr.com/photos/naldomundim/8264199986. 
 

 A legibilidade dos planos da residência José Félix Louza se dá de maneira 

muito clara, uma vez que o arquiteto determina suas materialidades e texturas 

de maneira distinta. Nas faces externas da Avenida Paranaíba, utiliza alvenarias 

de tijolos em estado bruto e revestidas de painéis de azulejo, e, junto ao pátio 

central, elementos vazados, os mesmos utilizados nas fachadas da Rua 09. 

Cabe lembrar que o azulejo é um material de revestimento presente desde a 

origem da arquitetura brasileira. Chegou ao Brasil pela colonização portuguesa 

e foi bastante utilizado nas edificações coloniais.  

 A historiografia tradicional da arquitetura brasileira entende que a 

revalorização do azulejo no país está diretamente associada à figura de Le 

Corbusier. Em ocasião da sua segunda visita ao Brasil, em 1936, o arquiteto teria 

sugerido a utilização do azulejo como material de proteção de fachadas, uma 

vez que se tratava de um país quente e úmido. Ingrid Wanderley (2006, p. 04) 

reforça essa visão quando coloca que até então o moderno não assimilava o 

azulejo e, “posteriormente, foi usado como elemento ligado à arquitetura 

moderna, vários arquitetos contaram com a colaboração de artistas plásticos 

favoráveis à ideia da síntese das artes, porém, com diferentes interpretações”. 

 Presume-se que a invenção do uso do azulejo esteja mesmo relacionada 

a necessidades construtivas de proteção contra umidade, porém, sendo esse 

uso superado ao longo do tempo pela sua finalidade ornamental. Entretanto, a 

utilização de azulejos em fachadas não é exclusividade de países tropicais. 
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Como defende Wanderley, “a azulejaria desenvolveu-se plenamente nos países 

baixos. Bem famosos são os azulejos de Delft”, (2006, p. 14) na Holanda. 

Inclusive, há de se destacar os azulejos vindos ao Brasil durante a ocupação dos 

holandeses em Pernambuco (1630 e 1658) para a construção dos palácios na 

época do príncipe de Nassau.  

 Provavelmente o caminho percorrido do azulejo até o Brasil iniciou-se na 

Pérsia. Do oriente, teria sido levado pelos árabes à Itália e à Espanha, e de lá a 

Portugal – país que o adotou como ícone de sua cultura. Segundo Wanderley 

(2006, p. 15) “apesar da moda do azulejo ter sido importada, foi em Portugal que 

desde as primeiras aplicações o azulejo foi utilizado com um sentido de 

monumentalidade e de integração arquitetônica, desconhecida por outros 

povos”. 

 Há controvérsias se a criação/invenção do azulejo em fachadas é mesmo 

portuguesa (WANDERLEY, 2006, p. 23), ou se devem ser atribuídas à cultura 

brasileira. É verdade que o azulejo era uma alternativa construtiva nacional para 

revestimento e proteção das fachadas das edificações.  

Podem-se identificar alguns motivos diferentes para a utilização 
de azulejos em fachadas, sendo a característica física do azulejo 
uma das mais fortes. O Brasil possui cidades de climas tropicais, 
principalmente as litorâneas e margeadas por rios, onde a 
ocorrência de chuvas e umidade é muito frequente e abundante. 
Sendo refratário à ação do sol o azulejo impede a corrosão da 
umidade nas paredes, torna as residências mais frescas, é de 
fácil manutenção e apesar de ser um produto caro, seu uso é 
compensado pela ausência de custo na conservação e pela alta 
durabilidade. (WANDERLEY, 2006, p. 101) 

 

 A historiografia da arquitetura moderna associa a reutilização do azulejo 

também à necessidade de incorporar e adaptar usos e costumes da arquitetura 

estrangeira à tradição construtiva local. O trabalho de Goodwin – Brazil Builds: 

architecture new and old – primeiro impacto da divulgação internacional da 

arquitetura moderna, destacava (1943, p. 84): “embora os primeiros ímpetos 

modernos tenham chegado por importação, bem logo o Brasil achou um caminho 

próprio”. Para Martins (in GUERRA, 2010, p. 137) “no argumento de Goodwin 

[...] a arquitetura moderna no Brasil tem duplo sentido de “inserção na vida atual” 

e de restabelecimento de laços com a “verdadeira” arquitetura tradicional”. 

 Sobre o enaltecimento de elementos tradicionais, Giedion, que durante 

sua obra “esteve interessado em observar o que chamava de “constantes 
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nacionais” (Cohen, 2013, p. 15), ao prefaciar Arquitetura Moderna no Brasil de 

Henrique Mindlin escreveu: 

 

[...] o Brasil já tinha a tradição de realçar a superfície de suas 
fachadas, tão submetidas à pressão do clima tropical, por meio 
do tratamento estrutural das superfícies planas. Os arquitetos 
contemporâneos reelaboraram essa tradição, incluindo em seus 
projetos painéis externos vazados, cobogós, azulejos utilizados 
de maneira inovadora, e o brise-soleil. Esse tipo de tratamento 
de fachadas está relacionado a uma tendência mais geral que 
nos últimos anos se tem manifestado também em outros países. 
(GIEDION, in MINDLIN, 1999, p. 17) 

 

 Para Goodwin (1943, p. 87) a maior contribuição brasileira estaria “nas 

inovações destinadas a evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies de 

vidro, por meio de quebra-luzes externos especiais”. O autor falava dos 

chamados “brises-soleil”, mas destacou ainda: “há outros tipos de quebra-luz 

exterior mais populares, como as rótulas coloniais usadas com felicidade no novo 

hotel de Ouro Preto, isto é, grades fixas de madeira ou cimento, formando 

proteção saliente ou não contra o sol”.  

 Constantemente utiliza-se rótula colonial como sinônimo de gelosias, 

muxarabis e elemento vazado. De fato, todos esses elementos possuem a 

mesma função de solução para proteção solar, filtro do excesso de luz sem 

barramento de ventilação. Os muxarabis, gelosias e rótulas teriam sido herança 

da arquitetura mourisca, chegando aos brasileiros por intermédio português e 

sendo bastante utilizados na arquitetura brasileira do século XVIII. 

Figura 42 - Rótulas; Gelosias, Urupemas. 

 

Fonte: RABBAT [1988], apud MIOTTO, 2002, p. 59.  
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 As rótulas “caracterizavam-se por duas folhas de abrir, situadas 

externamente ao vão, com dobradiças fixadas nas ombreiras pelo lado externo, 

compostas de treliçado de ripa de madeira, formando um desenho xadrez não 

ortogonal”. (MIOTTO, 2002, p. 58) Já as gelosias “são como uma espécie de 

“caixote”, sobreposto às janelas, acima do pavimento térreo, formando estruturas 

que aproveitam os balcões das janelas para sustentação. É constituído por 

treliçado de madeira, semelhante às rótulas”. (MIOTTO, 2002, p. 58) Havia ainda 

as urupemas, versões simplificadas dessas janelas encontradas em habitações 

rurais menos sofisticadas. 

  O cobogó, por sua vez, é a nomenclatura dada a um elemento vazado 

pré-fabricado, criado no Brasil no final da década de 1920 por dois comerciantes 

e um engenheiro radicados no Recife. Coimbra, Boeckmann e Góes 

emprestariam as iniciais de seus sobrenomes para batizar o produto que seria 

utilizado a primeira vez em um projeto de expressão por Luiz Nunes no edifício 

da Caixa D’água de Olinda.22 Mais tarde passaria a ser ícone da arquitetura 

modernista brasileira. 

 Ao analisar a residência de José Félix Louza na dissertação de mestrado 

“Goiânia Casa Moderna 1950.1960.1970”, o autor Euripedes Afonso da Silva 

Neto reforça a preocupação do arquiteto David Libeskind no tratamento das 

superfícies planas: 

É notável a preocupação do autor com as questões bioclimáticas 
e de disponibilidade de materiais e mão de obra na região. Nas 
faces que recebem o sol, os planos são mais espessos e 
revestidos com material cerâmico, aumentando a inércia 
térmica. Os planos de cobogó são protegidos por área 
sombreada. (SILVA NETO, 2010, p. 52) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Philip Goodwin faz referência a esse projeto e a esse elemento no livro Brazil Builds – 
airchitecture new and old – 1652-1942: “[...] a torre de Olinda possui parede de cambogé, blocos 
de concreto perfurados a cada meio metro”. (1943, p. 158)  
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Figura 43 - Caixa D´água de Olinda, Pernambuco. 

 

Fonte: GOODWIN, 1943, p. 158. 

 A síntese descritiva da residência José Félix Louza em ocasião da IV 

Exposição Internacional de Arquitetura também salientava o tratamento de suas 

fachadas: 

Residência unifamiliar implantada em lote de esquina, no centro 
da capital goiana. Em decorrência do grande afluxo de veículos 
em uma das vias, as aberturas se voltam para pátios internos 
ajardinados, organizados de modo a configurar zonas espaciais 
semi independentes. Nas faces externas, são explorados efeitos 
de contraste entre diferentes materiais e texturas, utilizando-se 
de alvenarias de tijolos em estado bruto ou revestida com painéis 
de azulejos, atenuando-se o caráter austero da composição. No 
mesmo sentido, são empregados elementos vazados no pátio 
central e no setor de convívio social. (HERBST, 2007, p. 417) 

 

 Sobre o terceiro elemento de composição das fachadas da residência em 

estudo, cabe destacar a popularidade internacional do tijolo como material 

construtivo, presente em diversas civilizações. Segundo Camerin (2016, p. 27) 

“o primeiro registro do tijolo de barro, o adobe, data de 10.000 a.C. a 8.000 a.C., 

e foi desenvolvido pelo povo da antiga civilização de Jericó”. Ao passar do tempo, 

outros povos aperfeiçoaram a técnica de sua fabricação “mas foi a partir da sua 
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industrialização, no século XIX, que ele passou a ser produzido em larga escala 

e transportado a grandes distâncias”. (CAMERIN, 2016, p. 28) 

Muitos arquitetos passaram a explorar as qualidades desse 
material, que vão desde sua versatilidade até seu excelente 
desempenho térmico, acústico e mecânico. Além disso, o tijolo 
tornou-se barato, uma vez que sua composição e sua técnica de 
produção passaram a ser dominadas por muitas pessoas em 
quase todos os lugares do mundo. A mão de obra para seu 
assentamento não precisa de muita qualificação e seu 
envelhecimento é bastante satisfatório se comparado a outros 
materiais de construção. (CAMERIN, 2016, p. 28) 

 

 De acordo com Gutlich e Mateus (2017, p. 30) “a estandardização dos 

materiais de construção e a lógica geométrica advinda desse pressuposto 

constituiu uma condição de racionalização do processo construtivo, almejada 

pela modernidade”. Já no início do século XX arquitetos modernos utilizaram a 

estética do tijolo no início de suas trajetórias profissionais. Destaca-se a 

produção do catalão Antoni Gaudí i Cornet e Frank Lloyd Wright e suas casas 

de pradaria, e os inúmeros edifícios industriais projetados por arquitetos de 

renome.  

 Mesmo depois de ser reprimido pela disseminação do Estilo Internacional 

- que privilegiava as superfícies rebocadas, brancas e desprovidas de 

materialidade - o tijolo continuou/voltou a ser protagonista de obras de grandes 

arquitetos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, e principalmente Alvar Aalto.  

No Brasil o tijolo aparente foi largamente utilizado nas décadas de 1940 e 1950. 

Camerin (2016) destaca como exemplos a Casa de Rino Levi (1946) – Rino Levi, 

em São Paulo, Pavilhão de praia da sra. Jorge Prado (1946) – Gregori 

Warchavchik, Guarujá, e a Casa de Oswaldo Bratke (1953) – Oswaldo Bratke, 

em São Paulo. 

 A construção da residência Jose Félix Louza é contemporânea a esses 

projetos, mas a sua utilização significaria além de materialidade, adaptação às 

possibilidades construtivas do local. Segundo a publicação da edição n. 226, de 

1957 da Revista Acrópole “todos os materiais de acabamento foram usados na 

sua cor natural, evitando-se pintura na medida do possível, de acordo com as 

condições locais”.  

 Segundo a revista Casa e Jardim, n. 43, de 1958, esta casa “apresenta 

soluções peculiares ao local, em virtude da falta de mão-de-obra e materiais de 
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construção adequados. Os elementos vazados da fachada foram executados na 

própria obra”.  Andrade (2013) ratificou a dificuldade em construir a casa naquele 

período em Goiânia. Segundo a autora que entrevistou os donos da casa, os 

materiais, como cimento, tijolos, revestimentos, telhas, esquadrias, vidros e boa 

parte dos acabamentos internos teriam vindo de São Paulo, uma vez que, em 

Goiânia, naquele tempo, não se encontravam materiais que atendessem às 

especificações do arquiteto. 

 A utilização dos azulejos, elemento vazados e tijolos aparentes está 

diretamente relacionada à dualidade tradição/modernidade amplamente 

divulgada e valorizada pelas mídias especializadas e populares no período da 

“consolidação do modernismo no Brasil”, e hoje repetida nos trabalhos e 

pesquisas de arquitetura.  

 A princípio essa maneira de se revestir as fachadas da residência parece 

ser uma demanda ideológica da família Louza. De acordo com entrevista, a filha 

do casal relata que a Dona Irene Louza, sua mãe, também havia solicitado ao 

arquiteto David Libeskind uma parede de azulejos: “Foi ela que escolheu tudo. 

Ela foi falando e ele fez tudo. [...] Ela foi em Belo Horizonte – minha tia morava 

lá. Viu uma casa que ele construiu e quis copiar. Aí ela teve umas ideias”. Há, 

porém, de se considerar a disponibilidade desses materiais na construtibilidade 

da arquitetura brasileira, assim como a indisponibilidade de outros materiais.  

Figura 44 - Anúncios de azulejos e elementos vazados na edição n. 226 da revista 
Acrópole. 

 

 

Fonte: Revista Acrópole, n. 256. 
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Considerações Finais 
 

 Talvez o grande exercício desse trabalho seja a vontade/necessidade de 

entender a produção da arquitetura moderna de Goiânia fora da tradicional 

historiografia da arquitetura moderna brasileira. Aqui dois pontos são 

importantes. O primeiro é se esse percurso traçado faz justiça aos 

acontecimentos, e o segundo é se o papel concedido à arquitetura produzida em 

Goiânia, ou de outras cidades periféricas, é subvalorizado. 

 Sobre o primeiro ponto se faz necessário ser condescendente com a 

disciplina da História. Afinal de contas, a história “é narrativa de acontecimentos: 

tudo o resto daí decorre. [...] é uma narração, o que permite eliminar alguns 

falsos problemas. Como o romance, a história seleciona, simplifica, organiza, faz 

resumir um século numa página”. (VEYNE, 1992, p.14) O historiador, por 

exemplo, não descreve exaustivamente uma civilização ou período, nem tem 

como fazer um inventário completo. Na verdade, defende Veyne, “ele dirá ao seu 

leitor somente o que é necessário para que este possa apresentar a si próprio 

essa civilização a partir do que considera sempre verdade”. E aí talvez esteja o 

grande problema: a “verdade”. 

Quer isto dizer simplesmente que o historiador não tem sempre 
de enunciar verdades primeiras? A infelicidade é que as 
verdades primeiras têm uma tendência vergonhosa para se 
substituírem às verdades verdadeiras; se ignorarmos que as 
nossas concepções do céu, das cores e do lucro, justificadas ou 
não, não são pelo menos eternas, não teremos a ideia de 
interrogar os documentos sobre estes capítulos, ou melhor, não 
perceberemos o que eles nos dizem. (VEYNE, 1992, p. 16) 

 

 De maneira geral o que diferencia um texto científico de um não científico 

é a informação e o saber que parte do princípio da análise dos fatos reais e 

cientificamente comprovados. No campo da Teoria e História da Arquitetura, do 

qual esse trabalho faz parte, parece ser uma meta inalcançável, uma vez que 

sempre recorremos a “verdades primeiras”. 

 Por isso que muitos autores antes dessa pesquisa denunciaram uma 

trama dominante da historiografia da arquitetura moderna brasileira, que, 

repetida tantas vezes, determinou certos fatores tidos como fundamentais.23 Não 

                                            
23 MARTINS, 1987, p. 73-74. 



 

102 
 

cabe a esse trabalho averiguar a veracidade de cada um desses fatores, mas 

sim demonstrar como eles contribuíram para um entendimento da arquitetura 

moderna goianiense, o segundo ponto mencionado acima. Portanto, foi feita uma 

passagem pela historiografia moderna utilizando a Residência José Félix Louza 

como objeto de investigação.  

 O interesse pela pesquisa e inventário da arquitetura modernista em 

Goiânia vai ao encontro do crescimento dos cursos de pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo e da maior atenção dada à manifestação e 

disseminação da arquitetura moderna em várias cidades do Brasil. Apesar do 

interesse em valorizar um patrimônio muitas vezes desconhecido, esses 

trabalhos acabaram por justificar a circulação do modernismo no país pela 

repercussão posterior ao reconhecimento internacional, sobretudo nos anos 

1950, pela migração nacional e internacional de profissionais, pela criação de 

novas escolas de arquitetura e pela construção de Brasília. Além disso, 

propondo, ainda, a existência de “modernidades” específicas. Sobre isso vale 

relembrar que: 

A história – é um facto – presta-se mal a uma tipologia e quase 
nunca podemos descrever tipos bem caracterizados de 
revoluções ou culturas como descrevemos uma variedade de 
insetos. Mas, mesmo que fosse de outro modo e existisse uma 
variedade de guerra da qual se pudesse fazer uma descrição 
com muitas páginas, o historiador continuaria a contar os casos 
individuais pertencentes a mesma espécie. [...] 
Mas o que individualiza os acontecimentos? Não é sua diferença 
nos pormenores, a sua “matéria”, o que eles são em si próprios, 
mas o facto de acontecerem, quer dizer, acontecerem num dado 
momento; a história não se repetirá nunca, mesmo que lhe 
aconteça repetir a mesma coisa. (VEYNE, 1992, p. 18) 

 

 Esses trechos de Paul Veyne (1992) deixam claro que a história nunca se 

repetirá, mas uma guerra sempre será uma guerra, apesar de seus pormenores. 

Dentro da temática concernente, os lugares passam de diferentes formas pelo 

processo de modernização. Os processos sociais são inerentes aos locais onde 

exercem alguma influência. O progresso tecnológico, a industrialização, a 

urbanização e a exploração demográfica são únicas em cada lugar e acontecem 

em tempo/velocidade distintos. O que não muda ou renomeia o efeito de 

mudança. 
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 Goiânia é um exemplo muito claro. Quantas cidades foram planejadas e 

construídas a partir do nada no mundo? Quantas passaram por um crescimento 

demográfico tão intenso e uma urbanização tão frenética? E mesmo exemplos 

similares nunca serão iguais. 

 Cabe aqui, ainda, ressaltar que os fatos históricos não têm grandeza 

absoluta: “quando muito pode pensar-se que alguns factos são mais importantes 

que outros. Mas essa importância depende inteiramente dos critérios escolhidos 

por cada historiador”. (VEYNE, 1992, p. 30) 

 Por mais que a vontade deste texto fosse o de se afastar da história, 

utilizando-se do tipo como recurso historiográfico, esta nova narrativa acabou se 

prendendo na história de cada um dos tipos analisados. Um grande beco sem 

saída?! Não! De acordo com Argan (1978, p. 269) o tipo nada mais é do que 

“resposta a um complexo de demandas ideológicas, religiosas ou práticas 

ligadas a uma determinada situação histórica em qualquer cultura”, e ainda “é 

legítimo pressupor que as tipologias sejam produtos ao mesmo tempo do 

processo histórico da arquitetura e dos modos de pensar e trabalhar de certos 

arquitetos”. Não teria como entender o tipo sem entender o contexto em que ele 

se insere.  

 Assim, uma análise que identifique por si só os tipos estruturantes da 

Residência José Félix Louza, como feito em 3.1, não apresentaria novas 

contribuições para disciplina, uma vez que já foi feita por outros trabalhos de 

maneira muito similar. É certo que os objetivos que levaram esse trabalho a essa 

identificação são distintos daqueles que tiveram como objetivo procurar 

referências que aproximassem o objeto dos modelos tidos como paradigmáticos 

para a arquitetura moderna brasileira, numa tentativa de entrar para a história 

através da validação de seu modernismo.  

 Saber que a Residência José Félix Louza é configurada em pátios 

internos, organizada em três setores e possui uma estética racionalista de planos 

deslizantes diferenciados por texturas específicas (tipos settoriales), permitiu 

que se investigasse como esses tipos respondem ao local que estavam 

inseridos, ou seja, se tratavam-se também de tipos integratos. E, portanto, 

ajudando a responder se: “o acervo da arquitetura modernista de Goiânia trata-

se de simples propagação da arquitetura dos grandes centros”. 
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 A resposta é não! E cada um dos tipos da Residência José Félix Louza 

nos mostrou uma reflexão distinta sobre o projeto, o que prova como o processo 

da construção da arquitetura é mais complexo (ou mais simples) do que 

pensamos. 

 O que pormenoriza uma casa-pátio, por exemplo, não é o seu formato, e 

sim o contexto em que esse formato foi estabelecido. Como foi apresentado ao 

longo do trabalho, a casa organizada em volta de pátios teve vários sentidos e 

se fez existir por demandas variadas ao longo dos tempos e civilizações. 

 Na Antiguidade significou defesa. No século XX, com o crescimento 

acelerado das cidades possibilitou salubridade a habitações operárias. Ainda no 

mesmo século proporcionou, juntamente com o advento do vidro, fortes relações 

entre espaços internos e externos. Essa última significação foi alvo de críticas à 

medida que a privacidade se fez importante, e com ela, a necessidade de se 

configurar casas voltadas para si e seus pátios. 

 A partir das informações e reflexões obtidas por esse trabalho, o partido 

em pátio da residência José Félix Louza atendia às solicitações da dona da casa 

ao mesmo tempo que satisfazia as reflexões do arquiteto sobre o local da 

construção. Segundo as revistas especializadas em que a Residência José Félix 

Louza foi tema de publicação, a ausência de janelas e a configuração em pátio 

era uma preocupação do arquiteto devido à localização movimentada do terreno 

urbano. 

 Não há como determinar qual das duas posições são verdadeiras, se não, 

as duas. Mas abrimos espaço para discutir a dualidade da concepção de um 

projeto arquitetônico, que nos parece muito bem organizada pelo tipo settoriale 

e o tipo integrato proposto por Aldo Rossi.  

 O tipo settoriale estuda as transformações das estruturas familiares, os 

relacionamentos dentro da família, seu comportamento em relação à moradia e 

o grupo social a que se insere. Essas questões determinam o arranjo de uma 

habitação e como os seus espaços são organizados ao considerar fatores como 

isolamento e separação de funções. É nesse âmbito que se inserem as 

particularidades de cada família, suas vontades e anseios, resultado de suas 

experiências pessoais de vida. 
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 É claro que famílias que compartilham um território e participam de um 

mesmo grupo social possuem necessidades e anseios similares, quase que um 

“intelecto geral”, e aí está a parcela do projeto determinado por tipos integratos. 

O tipo integrato é a influência do efeito urbano na determinação de um modo de 

vida. Ao arquiteto cabe o labor de compreender a necessidade da família ao 

mesmo tempo que traduz, na maioria das vezes intuitivamente, a realidade 

expandida em que vive, como entender a necessidade de um bairro ter casas 

mais seguras, por exemplo. 

 Segundo Rossi (2012), a premissa de entender um “padrão sociológico” 

foi a base para a elaboração tipológica dos utopistas do século XX e, em alguns 

casos, do Movimento Moderno. O autor cita como exemplo um artigo famoso de 

Walter Gropius intitulado “Premissas sociológicas para moradia mínima de 

populações urbanas industriais”: 

[...] è necessario inoltre fissare la seguinte esigenza minima 
ideale; ogni adulto deve avere la propria stanza, per quanto 
piccola essa possa essere. L'alloggio base che questa esigenza 
fondamentale implica reppresenterebbe allora il minimo pratico 
che realizzetebbe il suo scopo e le sue intenzioni: l'alloggio tipo. 
(GROPIUS, W. [1963] apud ROSSI, 2012, p. 213) 

 

 A determinação de um modelo sociológico suprime características 

próprias de cada habitação, ao mesmo tempo que desvaloriza o ofício do 

arquiteto, profissional responsável por interpretar e reproduzir em projeto as 

necessidades de seu cliente. Por isso, e somado aos limites da história, há uma 

tendência de enxergar a arquitetura como algo inventado e reproduzido. 

 Se assim realmente fosse, estaríamos admitindo que cidadãos 

goianienses compartilham de um “modelo sociológico”, ou modo de vida, de um 

cidadão europeu ou carioca, o que parece ainda mais incabível ao imaginar essa 

situação na década de 1950. 

 Aqui não se subestima a vontade de cidadãos goianienses por viver essa 

“compatibilização”. Esse parece ser o caso da família Félix Louza. Em mais de 

um momento da entrevista concedida a Andrade (2013), a família exprimiu a 

vontade de ter uma residência em “moldes modernistas”. Destaca-se como 

achavam que um arquiteto goiano não conseguiria realizar a tarefa e exigências 
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como a de ter uma parede de azulejo, tal como as casas anteriormente vistas 

pelo casal em Belo Horizonte.  

 Essa situação singulariza a realidade goianiense mais do que a inclui em 

um contexto alargado. Claramente a família vivia sua própria modernidade, 

presumivelmente reflexo de um processo de “progresso” e otimismo acelerado 

pela construção de uma nova capital. Modernidade que provocaria reações tais 

como a construção daquela e de outras casas, desejadas por outras famílias, 

que compartilhavam do mesmo fenômeno urbano.  

 Os goianos haviam passado por uma grande modificação com a 

construção de Goiânia, mas mudanças muito distintas daquelas vividas no pós-

guerra europeu ou norte-americano. É insustentável, por exemplo, afirmar que a 

residência José Félix Louza possui “um padrão moderno de setorização”, 

conhecido como sistema binuclear de zona diurna e zona noturna. Essa não era 

a realidade da família, que possuía um setor de serviços muito bem definido em 

sua residência, que, com o passar do tempo ainda seria ampliado e ainda mais 

apartado dos demais setores. 

 Na tarefa de identificação dos tipos, o fator estético representado por 

planos deslizantes diferenciados em suas texturas parece ter sido o aspecto em 

que a família encontrou maior êxito na sua tentativa de diferenciação. A casa 

não trazia referências locais, e a família muitas vezes foi vista como estrangeira. 

Parece dúbio dizer, mas o fator estético que diferencia a casa do seu entorno 

não exime do locus a responsabilidade por sua existência.  

 Os motivos que levaram à construção de casas com estética racionalista 

em Goiânia não são os mesmos da década de 1930 na Europa, portanto não 

produziram uma mesma arquitetura, muito menos reflexos vis de outros 

arquitetos. Nesse sentido não há como dizer que a Residência José Félix Louza 

não pertence ao contexto em que está inserida, uma vez que o fato de ter sido 

erigida em Goiânia, cidade planejada e construída do zero, fundamenta sua 

idealização e existência.  

 Quando falamos da articulação entre tradição e modernidade sugeridos 

pelos materiais que revestem as fachadas dessas construções é ainda 

importante fazer um adendo. Dentro da historiografia dominante da arquitetura 

moderna brasileira essas soluções são vistas como criatividade sem limite de 



 

107 
 

alguns arquitetos. Normalmente, essas análises não se preocupam em 

esclarecer que eram técnicas utilizadas desde o período colonial por serem 

soluções compatíveis ao clima brasileiro e com as restrições/possibilidades de 

construtibilidade do país.  

 Não se trata de relativizar o papel das mídias na valorização dessas 

técnicas e materiais, pelo contrário: advertir como elas são capazes de fabricar 

os desejos de uma sociedade, determinar o que é produzido e ofertado pelo 

mercado e, consequentemente, a arquitetura e seus tipos.  

 A medida que as fontes foram consultadas, notou-se que a narrativa de 

“difusão-recepção” da arquitetura parece seguir uma certa hierarquia. A 

arquitetura goianiense precisa se reportar a dos grandes centros brasileiros, 

essa, por sua vez, a exemplos internacionais; arquitetos residentes em Goiânia 

teriam sido influenciados por “estrangeiros” de renome, como o caso de David 

Libeskind. 

 A produção de Libeskind não foge a esse padrão. Luciana Tombi Brasil 

em seu livro faz várias conexões entre o trabalho do arquiteto e referências como 

a arquitetura carioca, Oswaldo Bratke, Le Corbusier, The Case Study Houses. 

Como também constatado por Guerra:  

São informações muito importantes, que conformam um 
quadro de referências que explica diversas predileções e 
escolhas do arquiteto David Libeskind [...] Curioso notar 
que a presença de tais referências é um tanto contraditória 
com a escolha de um método analítico que prioriza as 
relações imanentes às obras, mas elas funcionam muito 
bem para elucidar diversos aspectos da obra de Libeskind. 
(GUERRA, 2004) 

 

 A residência José Feliz Louza foi escolhida como objeto por apresentar 

fatores que enriqueceriam a discussão desse trabalho. Ter sido projetada por um 

arquiteto renomado, ter sido divulgada em mídias especializadas e ter sido objeto 

de pesquisas que reforçam o princípio de difusão-recepção, ajudaram a 

problematizá-la. 

 Essa pesquisa que determinou um único objeto de análise abre 

precedente a novas análises, de novos possíveis objetos e fatores que podem 

ser investigados a partir de uma ótica menos hegemônica e mais coletiva. 
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 A maneira como a história e a produção da arquitetura são contadas 

parece determinar sobremaneira como a própria arquitetura é vista e valorizada. 

Tentar elaborar outras formas de entender o sentido histórico de determinadas 

obras passaria, então, por rever o que é arquitetura. Esse é um passo muito 

amplo para essa pesquisa, mas abre a possibilidade para que ele seja trilhado 

no futuro.  
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