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RREESSUUMMOO  

 

 

ALDRIGUE, Maryá de Sousa. Aparências da forma e forma do espaço: análise da configuração 

espacial de residências unifamiliares dos anos 1970 em João Pessoa – PB. 2012. 260 f. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

Assumindo que espaço e invólucro construído são duas dimensões distintas da arquitetura - 

ainda que indissociáveis e interdependentes -, este estudo enfoca, à luz da Teoria da Lógica 

Social do Espaço (HILLIER; HANSON, 1984), as propriedades intrínsecas através das quais o 

espaço doméstico foi estruturado em uma amostra de habitações unifamiliares construídas em 

João Pessoa (PB) nos anos 1970 - quando o vocabulário moderno ainda predominava no Brasil, 

embora compartilhando espaço na cena urbana com outras tendências arquitetônicas -, a fim 

de investigar regularidades ou divergências subjacentes à sua concepção. Essas residências 

foram originalmente classificadas (ARAÚJO, 2010a) em cinco categorias definidas por seus 

atributos formais e técnicos: (1) legado moderno brasileiro, (2) arquitetura paulista, (3) 

experiências de racionalização e pré-fabricação, (4) experiências de adequação ao clima e (5) 

residências “híbridas” (que utilizam elementos que evocam um passado “colonioso”). Neste 

estudo se quer verificar, através da análise de dezenove exemplares representativos dessa 

produção, se essa taxonomia corresponde a categorias definidas pela configuração espacial. 

Esta pesquisa, portanto, propõe uma abordagem para a classificação de arquitetura doméstica 

baseada em sua dimensão topológica. As casas foram analisadas considerando sua 

organização espacial, representada e quantificada através da aplicação dos instrumentos e 

medidas definidos por suas propriedades espaciais. Os resultados apontaram que não existem 

evidências de relação de reciprocidade entre o invólucro construído e suas respectivas 

estruturas espaciais. 

Palavras-chave: Arquitetura residencial. Arquitetura moderna. Anos 1970. Organização 

espacial. 
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ALDRIGUE, Maryá de Sousa. Formal look and spatial form: an analysis of the spatial 

configuration in single-family 1970s houses in João Pessoa – PB, Brazil. Master Dissertation in 

Architecture and Urbanism - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

Assuming that the form of a building shell and its content – the spatial form – are distinct 

dimensions of architecture - however indivisible and interdependent -, this study focus, in the 

light of the Social Logic of Space (HILLIER; HANSON, 1984), on the intrinsic properties through 

which domestic space was structured in a sample of single-family dwellings built in João 

Pessoa (PB) during the 1970s - when the vocabulary of modern architecture still prevailed in 

Brazil though sharing the urban scene with other architectural trends -, in order to investigate 

regularities or divergences underlying their conception. These dwellings were originally 

classified (ARAÚJO, 2010a) in five categories defined according to the form of their building 

shells and to their prevailing construction techniques: (1) “Brazilian modern legacy” 

(considered as truly Brazilian modern style); (2) “Paulista architecture” (that refers to the 

modern production of São Paulo, Brazil, from the 1950s through the 1970s); (3) “experiences 

of rationalization and prefabrication”; (4) “experiences of adaptation to the climate” (referring 

to a design strongly influenced by the hot and humid climate of North-eastern Brazil); and (5) 

“hybrid” (to account for a kind of stylistic hybridism that includes formal attributes, which 

evoke our colonial past). This study aims to determine, through the analyses of nineteen cases 

that represent each category, whether this taxonomy corresponds to distinct modes of spatial 

configuration. This research therefore proposes an approach to the classification of domestic 

architecture based on topological properties. The dwellings spatial organization was 

represented, quantified and analyzed, their spatial properties explored in consonance with one 

another and with the literature. Results pointed out that there is no evidence of a reciprocal 

relationship between the formal look of the built shells and their respective spatial structures. 

Keywords: Domestic space. Modern architecture (Brazil). 1970s. Spatial organization. 
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O ambiente construído é [...] o artefato socialmente mais significativo que 

os homens criaram e, dentro do ambiente construído, o edifício mais básico, 

amplamente difundido e necessário é, indiscutivelmente a casa (HANSON, 

1998, p.312)
1
. 

A palavra casa sintetiza a habitação da família, enquanto instituição básica do universo 

privado, independente da classe social a qual pertence, perfil familiar, número de membros, 

padrões comportamentais ou transformações que determinaram as relações entre seus 

integrantes e entre eles e a sociedade. “A casa relaciona-se intimamente com o homem, pois 

sua configuração é dependente da situação e do modo de vida de seu habitante e quando este 

lhe infunde seu hálito vital e a transforma em algo próprio e pessoal, ela pode assumir uma 

dimensão simbólica” (MIGUEL, 2002). Ou seja, valores de uso - relações sociais que ocorrem 

no plano físico - e significado são tão determinantes quanto a estrutura construída. 

 

                                                           
1
 Do original: “The built environment is […] the largest and the most socially significant artefact that humans create 

and, within the built environment, the most basic, widespread and necessary of buildings is undoubtedly the 
house” (HANSON, 1998, p.312). 
As traduções nesta dissertação são de nossa autoria, salvo quando destacado o nome do tradutor. 
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Essa visão antropológica da casa - carregada de significados simbólicos - como objeto cultural, 

além de sua dimensão arquitetônica, material, é visitada por Gilberto Freyre em suas 

publicações sobre a moradia brasileira. Na casa “interessam as dimensões materiais, mas 

também os movimentos, as relações, os processos de interação e os significados que fazem 

parte do morar” (FREYRE, 2004, p.36). 

A arquitetura residencial procura atender às necessidades de seus usuários, buscando soluções 

adequadas às mudanças comportamentais do ser humano e sua relação com o meio 

(sociedade). Mas, afinal, o que é a casa? 

É o abrigo? O ninho? O repouso do guerreiro? O local de trabalho? O 

recanto dos encontros e reencontros? A personalização e identificação 

fechada de um universo? Simplesmente a máquina de morar preconizada 

pelos modernistas? Um símbolo de status ou de refinamento? [...] De tudo 

um pouco, a casa é o reduto da família e, portanto, seu próprio espelho, 

refletindo também, numa maneira mais abrangente, a sociedade da qual 

essa mesma família faz parte, ao mesmo tempo em que é sua geradora 

(VERISSIMO; BITTAR, 1999, p.21). 

A casa é o programa arquitetônico mais comum, presente em todas as culturas e momentos 

históricos. Tipo edilício que atravessa gerações2, estabelece o modo como o homem enfrenta, 

em determinado período, a relação público/externo-privado/interno e as relações 

interpessoais que definem as posições de cada membro (pai-marido, mãe-esposa, filho-irmão, 

filha-irmã) na composição familiar. “O modelo das relações familiares é a base para o 

ordenamento das relações, atitudes e comportamentos, e, consequentemente, os princípios 

de organização espacial da casa” (GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2008, p.31). 

É evidente, no entanto, que essas relações interpessoais, ou interações sociais entre membros 

da família e entre esses membros e a sociedade, se modificam, alterando o modo como se 

configura e se vivencia o espaço residencial. Essas transformações são regidas por valores 

sociais que alteram as partes componentes do sistema, adicionando ou subtraindo ambientes, 

e suas relações internas, ou seja, mudanças nos padrões sociais induzem transformações dos 

elementos programáticos e configuracionais da casa (HILLIER; HANSON, 1984). Com efeito, a 

organização espacial corresponde a determinado modo de vida, em determinado local e 

cultura. 

Intramuros principalmente, a casa é o palco permanente das atividades 

condicionadas à cultura de seus usuários. Tais atuações domésticas, que 

costumamos dizer, ligadas aos hábitos e práticas de uma sociedade, devem 

                                                           
2
 Sobre o desenvolvimento do papel da casa e da família na sociedade ver Miguel (2002; 2003), Prost e Vincent 

(1992) e Rybczynski (2002). 
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se desenvolver em circunstâncias ideais e a qualidade do desempenho 

evidentemente está condicionada às condições oferecidas pela construção 

(LEMOS, 1989b, p.9). 

Lemos indica que a arquitetura residencial se modifica para se adaptar ao modo de vida 

estabelecido de uma sociedade em constante transformação. Essas mudanças influem no 

resultado plástico do invólucro construído e na organização espacial, associada aos esquemas 

de circulação. Nesse sentido, a casa, enquanto objeto arquitetônico, pode ser compreendida 

como a resposta dada pela sociedade às transformações por ela sofrida e aquelas 

implementadas no cenário urbano que a envolve (e a define). Reciprocamente, os edifícios 

como objetos socialmente estabelecidos, também orientam e restringem determinados 

padrões sociais através do modo como ordenam os espaços; “uma vez que as relações sociais 

acontecem no espaço e esse espaço responde ou afeta essas relações” (MEDEIROS, 2006, 

p.116). Em outras palavras, a relação espaço-sociedade é recíproca, ou seja, o espaço 

construído ao mesmo tempo em que determina certos comportamentos sociais é também 

resultado deles. Assim, a organização espacial não é inerte, independente, está diretamente 

associada ao contexto que a envolve, definindo as estruturas sociais como “produtos da 

realidade” (espaço-temporal) (HILLIER; HANSON, 1984, p.199); além de influenciar o modo de 

utilização do espaço através dos elementos materiais que ordenam os movimentos (paredes, 

portas, vãos, etc.), contém em si processos histórico-sociais. 

Desde a casa-grande dos engenhos, passando pelo sobrado colonial e pelos palacetes ecléticos 

até a “máquina de morar” moderna, a casa continua sendo o local máximo de interação entre 

os homens, enquanto indivíduos, afastados da coletividade que caracteriza a sociedade. Palco 

dos eventos cotidianos onde a vida familiar se desenrola no intrincado código de morar, no 

qual os papéis e atividades desenvolvidas estão diretamente relacionados às práticas de 

determinada sociedade. 

A noção de que cada época passada possuía seu próprio estilo autêntico, 

que expressava o verdadeiro teor do período, é básica ao ideal de uma 

arquitetura moderna. [...] A tarefa, então, era descobrir o verdadeiro 

caminho da arquitetura, revelar formas adequadas às necessidades e 

aspirações das sociedades industriais modernas, e criar imagens capazes de 

incorporar os ideais de uma ‘era moderna’ supostamente distinta (CURTIS, 

2008, p.11). 

As Guerras Mundiais e suas consequências para as cidades européias levaram o Movimento 

Moderno ainda nas primeiras décadas do século XX, a inaugurar a preocupação dos arquitetos 

com o tema habitacional. A casa, adequada aos novos tempos, industrial e moderno, passa a 

ser tratada como solução para os problemas sociais do período. Com efeito, seria através de 
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mudanças no modo de vida e, portanto, mudanças espaciais, que a habitação cumpriria seu 

papel transformador. Essas visões introduzem o deslocamento do foco central, da caixa mural 

para a organização espacial. 

Nesse sentido, o Movimento Moderno foi responsável por significativas transformações no 

processo de concepção projetual que modificaram a arquitetura, enquanto prática e disciplina. 

As mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e culturais do mundo em transformação pelo 

advento da industrialização fomentaram tentativas de encontrar soluções compatíveis com o 

“homem moderno” incorporadas ao projeto residencial, trazendo novas maneiras de organizar 

e relacionar os espaços internos. Aspectos como isolamento, convívio doméstico, 

funcionalidade e conforto são noções aprofundadas pela arquitetura moderna. Esses 

princípios, enunciados pelo Movimento Moderno europeu da primeira metade do século XX, 

vêm sendo reproduzidos nas mais diversas realidades a partir da incorporação de valores 

culturais intrínsecos de cada comunidade. Com efeito, a casa moderna brasileira pode ser 

interpretada como a materialização dos ideais modernos associados aos usos e costumes 

arraigados à família brasileira, estes vinculados às suas influências históricas3. 

Mas o que caracteriza a organização espacial da produção residencial moderna brasileira? 

A arquitetura moderna não ficou restrita aos aspectos plásticos e volumétricos do invólucro 

construído, projetou mudanças no seu interior à medida que a realidade social era 

transformada. Assim, além das alterações impressas na linguagem, os arquitetos modernos 

trouxeram para o espaço novas interpretações que viriam a mudar o modo de concepção e, 

principalmente, a compreensão de seu significado para a experiência arquitetônica. Se no 

academicismo da Beaux-Arts a concepção partia da composição de elementos plásticos 

previamente estabelecidos, conectados com as normas do estilo em voga, na arquitetura 

moderna a concepção parte da idealização de um espaço capaz de atender as demandas de 

um novo tempo. Esses edifícios redefiniram o espaço interno contínuo consolidando a noção 

da planta livre como geradora, garantida pelas novas tecnologias da construção civil. 

O espaço interno adquire um novo significado estruturador para a arquitetura, sendo também 

responsável por transmitir os ideais modernos de racionalidade e desempenho. Fazia parte da 

ideologia moderna a crença de que se podia modificar a sociedade a partir de uma 

reestruturação da organização dos espaços através da interpretação de um programa 

funcional. A casa era então projetada segundo procedimentos racionais de ordenamento das 

                                                           
3
 Os estudos que relacionam estruturas sociais e ordem espacial indicam que alguns aspectos observados na 

organização espacial da casa brasileira evidenciam sua herança histórica com a sociedade escravocrata e a família 
patriarcal, como discutiremos no item “A casa moderna: do espaço” (capítulo 1). 
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atividades em unidades espaciais, agrupadas, de acordo com as atividades exercidas, em 

núcleos distintos (setores) (AMORIM, 1999). Com efeito, os arquitetos incorporaram um valor 

fundamental à ideia de espaço na experiência moderna4. 

Assim, o edifício moderno foi concebido para ser experimentado espacialmente, “sendo a sua 

experiência inseparável do movimento” (WESTON, 2002, p.48). Compreender como o sistema 

de barreiras e permeabilidades, ou seja, as áreas acessíveis ou não, determina esse movimento 

– a arquitetura como “determinante” de movimento - é fundamental para compreender a 

experiência espacial moderna. É esse entendimento da espacialidade que buscamos aqui: 

expressa na organização espacial e gerada a partir das relações entre as conexões existentes 

(ou não) dos espaços constituídos de determinado sistema espacial. 

De certo modo, invólucro construído e espaço representam duas dimensões da arquitetura 

que podem ou não corresponder entre si, ou seja, a caixa mural pode ou não ser 

representativa do espaço que envolve, de maneira que caixas murais distintas podem guardar 

organizações espaciais semelhantes. Nesse sentido, a noção de que apenas a concepção 

plástica pode definir, caracterizar ou explicar um período não sintetiza a arquitetura moderna, 

já que seus princípios fundadores não se resumem ao caráter estético, mas também à ordem 

espacial, baseada na setorização e estruturada a partir da funcionalidade e racionalidade de 

seus espaços contidos. 

A ‘arquitetura moderna’ se dizia, deveria ser baseada diretamente em novos 

meios de construção e ser disciplinada pelas exigências da função; suas 

formas deveriam ser expurgadas da parafernália de reminiscências 

históricas, seus significados sintonizados com mitos e experiências 

especificamente modernos; suas questões morais deveriam sugerir uma 

visão do aperfeiçoamento humano, e seus elementos deveriam ser capazes 

de aplicações gerais a situações sem precedentes (CURTIS, 2008, p.11-12). 

Defendemos, portanto, que apenas analisando a expressão plástica em conjunto com a 

configuração espacial, podemos contemplar com totalidade o objeto arquitetônico. 

No entanto, a maioria dos estudos sobre arquitetura moderna enfoca o invólucro construído 

de edifícios – tratamento de superfícies, estrutura construtiva, materiais e técnicas - 

considerando que sua organização espacial, quando tratada, tende a ser considerada em 

termos de geometria e função – número, área, forma e adjacências de espaços projetados 

para tal uso. Argumentamos aqui que uma avaliação das maneiras em que uma tendência 

                                                           
4
 As primeiras experiências modernas tratavam o espaço como componente fundamental na geração do edifício. 

Desde as pesquisas sobre modos de vida em dimensões mínimas (Existenzminimum), diretamente associadas a 
estratégias de racionalização e otimização do espaço, até a Villa Savoye, a configuração espacial era tratada não 
como resultado unicamente de um processo de concepção plástica, mas, sobretudo como resultado da concepção 
espacial orientada a partir do agrupamento de atividades afins. 
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arquitetônica é adotada e encontra expressão em uma determinada situação pode ser 

inspirada por uma análise que pode ir além da natureza física das embalagens construídas, 

especialmente no que diz respeito a edifícios residenciais – os "edifícios mais complexos" na 

opinião de alguns investigadores (HANSON, 1998, p.2). 

Entre tantas perspectivas teóricas, o edifício, pode ser compreendido e analisado sob dois 

aspectos: (1) como invólucro construído, a caixa mural, baseado nas qualidades arquitetônicas 

decorrentes da técnica construtiva e da intenção estética cujos elementos compositivos 

determinam seu aspecto plástico; ou (2) como organização espacial, em que o arranjo entre as 

partes, ou seja, entre os espaços, e a relação entre eles define a natureza do todo. A 

organização espacial estabelece como os ambientes se conectam entre si induzindo certos 

padrões espaciais de uso e interações entre comunidades de usuários (moradores, visitantes e 

empregados, no caso das residências). Nesse sentido, é investigada através do grau de 

relacionamento entre os ambientes - quantificado a partir de suas relações topológicas – como 

estão sequenciados e conectados, ou seja, quem se liga a quem, se diretamente ou 

indiretamente, através de espaços intermediários5. Nosso interesse está no segundo aspecto. 

Acreditamos que investigar a lógica do espaço interno por trás da caixa mural poderá nos levar 

a novas compreensões sobre as organizações espaciais da casa moderna brasileira e, em 

especial, sobre a casa moderna de João Pessoa dos anos 1970. Assim, as relações existentes ou 

não entre o continente (invólucro construído) e o conteúdo (organização espacial) serão 

investigadas neste estudo. 

Para encontrar o equilíbrio correto entre as preocupações do período, o 

estilo pessoal e as intenções das obras individuais, é necessário investigar 

além das aparências, indo-se ao nível das organizações espaciais e das 

ideias geradoras (CURTIS, 2008, p.15) (grifo nosso). 

A proposta deste estudo é desenvolver uma análise da organização espacial de residências 

construídas nos anos 1970 em João Pessoa, à luz da Teoria da Lógica Social do Espaço 

desenvolvida por Hillier e Hanson (1984). Essas residências foram originalmente levantadas e 

classificadas por Araújo (2010a) em sua dissertação de mestrado – na qual investigou a 

produção moderna residencial da década de 1970 na cidade de João Pessoa -, em categorias 

                                                           
5
 Ressaltamos que, a compreensão do aspecto relacional existente entre os espaços é importante para a sintaxe 

espacial, ou seja, as propriedades oriundas das relações entre os espaços têm mais importância do que a natureza 
individual de cada ambiente. Nesse sentido, a sintaxe espacial investiga as relações essencialmente topológicas 
entre os espaços - não suas relações geométricas - portanto independentes do seu formato, tamanho, arrumação 
ou afinidades estilísticas. Os princípios teóricos e metodológicos, bem como os conceitos caros à sintaxe espacial 
utilizados neste estudo serão descritos no segundo capítulo. 
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que privilegiam seus atributos formais e técnicos (elementos de fachada, configuração 

volumétrica, técnicas e materiais construtivos)6. 

A meu ver, a forma é o elemento mais facilmente identificável numa obra 

arquitetônica e uma das ‘qualidades’ que pode ser avaliada antes de outras. 

Por isto, primeiramente, foi levada em consideração a configuração formal 

[...], observando, particularmente a unidade de linguagem ou a similaridade 

de elementos que interligavam as fachadas e a volumetria, ou seja, o 

resultado final da forma (ARAÚJO, 2010a, p.41). 

É necessário enfatizar que o autor considera a organização espacial das casas7, principalmente 

nas análises mais aprofundadas que faz de sete projetos, através da observação da 

implantação, do programa e da setorização espacial, identificando estratégias recorrentes 

adotadas pelos arquitetos contemplados em sua amostra - desníveis de piso, modulação 

espacial e estrutural, e planta “centrífuga” (ARAÚJO, 2010a, p.90-91). 

Portanto, partimos de uma categorização já definida e comparamos com novos aspectos 

espaciais ainda não contemplados - evidenciados especificamente pela sintaxe espacial. 

Por se tratar de abordagem recorrente na historiografia da arquitetura moderna, o panorama 

histórico-arquitetônico nacional era – até 1980 - tratado por diversos autores desde o início da 

internacionalmente destacada produção dos anos 1940 até o início dos anos 1960, 

examinando-a à luz do contexto internacional ou enfocando a produção nacional com 

destaque ao eixo Rio de Janeiro-São Paulo, e outras cidades como Belo Horizonte e Brasília 

que, em determinado momento, ganharam importância no cenário nacional. As experiências 

nordestinas eram discutidas apenas de modo pontual, geralmente relacionadas ao êxito de 

uma determinada personalidade e seus expoentes, como Luiz Nunes e Delfim Amorim no 

Recife8. A situação começa a se modificar a partir de finais dos anos 1980 quando a visibilidade 

crescente de organizações que visam à documentação e proteção do patrimônio moderno e, 

principalmente, as pesquisas desenvolvidas pelos programas de pós-graduação começam a 

                                                           
6
 Araújo relaciona os elementos identificados da produção local (“tipos” de experiências) com as experiências de 

arquitetura do mesmo período no Brasil, observando as classificações de outros autores, em especial Spadoni 
(2003). Nas palavras do autor, “depois de listados os diferentes tipos de experiências encontradas na arquitetura 
residencial de João Pessoa dos anos 1970 foi feita uma relação direta, uma comparação, ‘um paralelo’, com 
àquelas experiências que eram realizadas no Brasil no mesmo período” (ARAÚJO, 2010a, p.53). 

7
 “O que se constatou foi que observar unicamente o aspecto formal [...] não era suficiente para tratar todos os 

tipos de experiências modernas presentes na arquitetura residencial de João Pessoa nos anos 1970. Era 
necessário aprofundar a observação ainda mais, para além dos elementos formais, buscando a experiência 
moderna do modo mais amplo possível. Foi então que passaram a ser considerados os aspectos espaciais e 
técnico-construtivos para ampliar a compreensão sobre o universo das residências modernas estudadas” 
(ARAÚJO, 2010a, p.43). 

8
 Essa trama se instaura com os primeiros livros sobre a arquitetura moderna brasileira (Goodwin, 1943 e Mindlin, 

1956). “Desde Mindlin, a historiografia foi progressivamente concentrando-se na análise da obra de um número 
cada vez mais restrito de arquitetos” (MARTINS, 2010, p.159). Bruand (1973) vai “corrigir” alguns esquecimentos 
de seus precedentes, trazendo à tona as breves realizações de L. Nunes e a posterior obra de D. Amorim. Esses 
trabalhos vão consolidar o esquema interpretativo recorrente na historiografia brasileira. 
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tratar da arquitetura moderna em outros centros urbanos, inclusive no Norte e Nordeste 

brasileiro em busca da incorporação de um panorama mais amplo do processo de difusão 

reduzindo as lacunas sobre as motivações, agentes e influências regionais. 

Quantas serão as localidades brasileiras, menores e mais distantes dos 

grandes centros, mas que também guardam tesouros da nossa arquitetura 

moderna. [...] Todos modernos em maior ou menor grau. [...] Nosso 

patrimônio moderno é imenso e é fundamental estudar as obras 

paradigmáticas como também é urgente abrir o leque de investigação para 

a totalidade de nosso ambiente construído moderno (LARA, 2005). 

No entanto, a produção dos anos posteriores a 1960, que se convencionou chamar de “pós-

Brasília”, ainda é pouco estudada nos contextos nacional e local9. A qualidade da arquitetura 

moderna tardia foi, durante muitos anos, questionada. Essa situação foi historicamente 

interpretada como resultado do ambiente político no qual se desenvolveu, marcado por 

ausência de discussões e críticas sobre os caminhos da produção nacional e distanciamento do 

debate internacional. 

Esse processo de críticas e questionamentos acerca da produção dos anos posteriores à 

inauguração de Brasília, encaminhou-se em busca de uma renovação da linguagem 

arquitetônica que se manifestou a partir dos anos 1970, como continuidade, e a partir dos 

anos 1980, como oposição. De um lado os discursos que a valorizavam como herdeira legítima 

da produção dos anos 1940-1960, e de outro, os que afirmavam a existência de uma crise na 

arquitetura brasileira, devido à proliferação de uma produção moderna baseada em um 

modelo – de concepção formal - amplamente difundido e desconectado dos princípios que 

nortearam o início do Movimento Moderno (experimentação e inovação). Esse cenário é 

atualmente descrito por alguns pesquisadores como um período de “pluralismo de expressões 

arquitetônicas, fruto de diversos caminhos de pesquisa e indagação” (BASTOS, 2007). 

Esse pluralismo também caracteriza a experiência arquitetônica de João Pessoa nos anos 1970. 

Após a análise dessa produção, Araújo (2010a, p.152) identificou cinco categorias associadas à 

arquitetura residencial unifamiliar10. Quatro delas correspondem às experiências legitimadas 

da arquitetura moderna brasileira do período 1940-1960: (1) Legado moderno brasileiro, 

associado ao vocabulário da produção anterior a 1960; (2) Arquitetura paulista, experiências 

                                                           
9
 Ampliando essa questão para o contexto internacional, Curtis, em 1982, ano da primeira edição de seu livro 

“Modern Architecture since 1900”, destacava: “[...] são as fases posteriores (e não as iniciais) da arquitetura que 
têm sido negligenciadas. Já faz quase três quartos de século que as obras seminais foram criadas [...], mas os 
últimos 45 anos ainda são navegáveis apenas com o auxílio de alguns mapas traiçoeiros distorcidos por ‘ismos’ e 
rótulos de moda” (CURTIS, 2008, p.14). 

10
 É necessário ressaltar que se toma como parâmetro a classificação de Araújo (2010a) por tratar-se da primeira 
pesquisa a levantar, reunir e classificar as residências dos anos 1970 em João Pessoa. 
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ligadas ao vocabulário dos arquitetos modernos paulistas; (3) Experiências de racionalização e 

pré-fabricação, realizadas a partir de elementos pré-fabricados, visando alguma inovação 

plástica e técnico-construtiva, em uma tentativa de incorporar um novo público, ou faixa de 

renda, que passa a contratar serviços profissionais; (4) Experiências de adequação ao clima 

quente e úmido da região. Essas vertentes agrupam 87 projetos (75%) do total de 116 

analisados. 

O restante (25%) pertence ao grupo denominado “residências híbridas” “que apesar de se 

apoiarem em recursos modernos abundantemente difundidos utilizam em muitos casos 

elementos de uma arquitetura equivocadamente chamada de neocolonial” (ARAÚJO; TINEM; 

COTRIM, 2010). Essa tendência representa uma amostra particularmente grande para não ser 

examinada como uma experiência pertencente à época. “Elas têm em sua concepção espacial 

e técnico-construtiva princípios que reportam à experiência moderna, porém a linguagem 

formal presente nelas não determina a imagem das casas modernas” (ARAÚJO, 2010a, p.94). 

O contato com essa pesquisa e, em especial com essa categoria de “residências híbridas”, nos 

trouxe uma série de questionamentos quanto ao caráter moderno presente (ou não) nessas 

casas: que experiência é essa que se manifestou com tanta intensidade em João Pessoa? Essa 

embalagem estilizada “coloniosa” está limitada ao seu invólucro ou há algum resquício 

moderno presente na organização espacial? Como se caracterizam em relação as suas 

organizações espaciais? Existe alguma relação entre a caixa mural e a arquitetura espacial ou 

vice-versa, ou seja, a intenção plástica representa (ou determina) de algum modo a 

espacialidade interna? Existe um genótipo11 que define essas residências? 

Neste estudo se quer verificar, através da análise de exemplares representativos da produção 

dos anos 1970, se os atributos formais e técnicos analisados na pesquisa de Araújo (2010a) 

correspondem a categorias definidas pela estrutura espacial12. Para tanto, selecionamos – com 

base em quatro critérios (localização (bairros), área construída, arquiteto(s) e informações 

gráficas disponíveis) - um total de dezenove residências pertencentes às cinco categoriais para 

integrar nossa amostra: cinco exemplares pertencentes ao Legado Moderno brasileiro (26.3%), 

dois à Arquitetura Paulista (10.5%), três às Experiências de Racionalização e Pré-fabricação 

                                                           
11

 Termo emprestado da biologia genética, utilizado na sintaxe espacial por Hillier e Hanson (1984) para se referir ao 
conjunto de características intrínsecas aos objetos analisados que denota parentesco, afinidade na constituição. 

12
 Nesse contexto, estrutura é entendida como o modo como elementos ou partes se inter-relacionam, e que 
determina a natureza, as características ou o funcionamento do todo, e, portanto, se uma dessas partes for 
alterada as relações do todo se modificam, como um sistema (HILLIER; HANSON, 1984) [ver capítulo 2]. 
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(15.8%), seis às Experiências de adequação ao Clima (31.6%), e três residências “Híbridas” 

(15.8%)13. 

A sintaxe espacial entra como campo de investigação que balizou a análise das propriedades 

configuracionais da organização espacial das casas, ou seja, investiga a organização espacial 

como um sistema de relações entre os espaços que a compõem (rede de espaços 

conectados). Hillier e Hanson (1984) defendem que como objetos sociais, os edifícios são uma 

fonte de informação sobre as sociedades que os criaram. A arquitetura é, portanto, tratada 

como constituída e constituinte das relações sociais no espaço. A análise sintática reúne um 

conjunto de técnicas e instrumentos de investigação dos atributos morfológicos do espaço 

com base na observação das plantas-baixas – através do sistema de barreiras e 

permeabilidades ao movimento -, possibilitando a representação e quantificação de 

propriedades espaciais. Nesse contexto, a configuração espacial pode ser definida como a 

relação entre dois espaços considerando pelo menos a inserção de um terceiro ou de todos os 

demais espaços do sistema (HANSON, 1998, p.22-23). 

Atualmente, existem diversos estudos que investigam a organização espacial com bases na 

Teoria da Lógica Social do Espaço14. Essas pesquisas envolvem os aspectos urbanos e 

arquitetônicos em que o tema residencial tem destacado interesse15. Entretanto, o assunto 

ainda é pouco abordado no contexto de João Pessoa. 

Na Paraíba os estudos acerca da arquitetura moderna tendem a abordar principalmente, as 

cidades de João Pessoa e Campina Grande nos anos 1950-1960 – os "anos heróicos" do 

modernismo quando a arquitetura moderna representou não só uma nova linguagem de 

construção, mas também uma nova era para o país que se pensava, então, estar indo rápido 

em direção ao futuro. A difusão das experiências do habitar moderno é recentemente 

discutida por pesquisas16 cujo foco está geralmente vinculado a três aspectos principais: (1) 

identificação dos edifícios e seus autores e agentes promotores; (2) compreensão do contexto 

em que a produção estudada se desenvolve sob as especificidades locais inseridas no contexto 

nacional; (3) análise em relação à caracterização/classificação formal dos edifícios. 

                                                           
13

 A definição dos critérios e procedimentos de seleção da amostra será descrita e detalhada no terceiro capítulo 
[item “Descrição da amostra e como ela foi explorada”]. 

14
 No Brasil, esses estudos estão mais concentrados em centros que detêm grupos de pesquisa nas universidades 
federais: Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Universidade Federal 
de Pernambuco (Recife) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal). 

15
 Acerca do tema sob essa abordagem teórica ver pesquisas de Luiz Amorim e colaboradores, que desenvolvem 
estudos no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da UFPE; e Edja Trigueiro e 
colaboradores no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da UFRN. 

16
 Incentivados pelos estudos do Laboratório de Pesquisas Projeto e Memória (LPPM) sob coordenação da 
professora Nelci Tinem, no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da 
Paraíba (PPGAU/UFPB). 
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Esses estudos precedentes17 têm grande importância no processo de construção de 

conhecimento dessa produção inclusive estabelecendo uma etapa fundamental para a 

valorização da arquitetura paraibana em busca da salvaguarda desse patrimônio, mediante os 

óbitos e descaracterizações eminentes. À medida que se transpõe essa, digamos, primeira fase 

é fundamental aprofundar o conhecimento já adquirido através de análises que investiguem 

outros aspectos. Assim, esta pesquisa marca um esforço de compreender a arquitetura 

residencial da cidade de João Pessoa18, sob a ótica da sintaxe espacial, acreditando que 

estudos que abordem o tema a partir dessa perspectiva teórica podem propor novos caminhos 

de análise e ampliar a compreensão do cenário arquitetônico local. 

Com efeito, para ajudar a esclarecer algumas das questões expostas acima pretendemos 

contribuir para o entendimento das relações espaciais em casas modernas construídas nos 

anos 1970 no Nordeste brasileiro através do desenvolvimento de um tipo de “estudo-

sequência” ao de Araújo (2010a). Deve ser notado que nosso propósito não é desacreditar 

suas descobertas, que resultaram de uma imersão rigorosa e minuciosa em arquivos, trazendo 

à tona uma rica fonte de investigação arquitetônica na forma de uma extensa base de dados 

de projetos da década de 197019. No entanto, procuramos ampliar o conhecimento sobre a 

produção tardia da arquitetura brasileira através da aplicação dos intrumentos e técnicas de 

análise configuracional a fim de verificar as maneiras pelas quais a organização espacial 

moderna se expressou e se ajustou à realidade local, e se, uma maior ou menor fidelidade à 

linguagem da arquitetura moderna brasileira - legitimada entre os anos 1940 e 1960 – 

presente nas superfícies construídas, corresponde a mais ou menos evidências do modernismo 

considerando as estruturas espaciais. 

Nesse contexto, buscou-se investigar as propriedades espaciais pelas quais o vocabulário de 

arquitetura moderna se disseminou através da arquitetura residencial. A pergunta-chave que 

norteia o presente estudo é: essa taxonomia predominantemente definida segundo atributos 

                                                           
17

 Os primeiros esforços em identificar e catalogar os edifícios modernos datam da segunda metade dos anos 1980: 
pesquisa “Registros de Arquitetura - João Pessoa, 1916/1959” coordenada por Francisco Costa entre 1984 e 1987; 
pré-inventário realizado por Bertilde Moura em 1985; seguido pelo levantamento pioneiro de Mércia Rocha em 
1987. Anos depois, o trabalho de Sales Trajano Filho, em 1998, sobre o arquiteto Clodoaldo Gouveia seguido de 
trabalhos de análise de determinados edifícios realizados para as disciplinas da graduação e trabalhos finais de 
conclusão de curso. 

18
 Não podemos deixar de lembrar que nos estudos precedentes, cada qual com seus objetivos e enfoques, são 
identificadas e citadas estratégias relacionadas à organização espacial dos edifícios modernos paraibanos, mas 
uma análise de natureza relacional como a análise sintática do espaço, pode detectar novas perspectivas de 
compreensão [ver Araújo (2010a), Chaves (2010), Costa (2011), Pereira (2008)]. 

19
 Araújo (2010a) levantou, durante pesquisa no Arquivo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), 
14.550 processos correspondentes ao período de 1975-1980. Dentre os quais, 217 projetos se encaixam nos 
critérios estabelecidos: tipo residencial unifamiliar, que comprovassem a data do projeto ou da construção nos 
anos 1970, que tivessem assinatura do profissional arquiteto e que mantivessem todas as pranchas e desenhos 
correspondentes íntegros, em condições de manuseio. Destes, 116 foram objeto de análise e integram suas 
categorias. 
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formais e técnicos (ARAÚJO, 2010a) se reflete na organização espacial das residências? 

Tentaremos responder. 

Nossa hipótese inicial é que uma análise configuracional pode expor achados distintos 

daqueles encontrados por Araújo (2010a). Ou seja, apesar da pluralidade – às vezes indo de 

encontro à linguagem de arquitetura moderna brasileira legitimada nos anos 1940 - que 

caracteriza o cenário analisado (casas construídas em João Pessoa nos anos 1970), a 

organização espacial não distingue das variadas práticas estabelecidas pela arquitetura 

moderna. Assim, acreditamos que estruturas espaciais semelhantes podem estar escondidas 

sob o disfarce de invólucros diversos. 

Estrutura da dissertação 

Desde o início do processo de leitura e pesquisa, o tema aqui abordado nos apresentou duas 

vertentes teóricas principais: (1) a arquitetura residencial moderna, especialmente a 

unifamiliar; e (2) a sintaxe espacial, que estabelece os princípios teórico-metodológicos de 

análise. Nesse sentido, a estrutura desta dissertação segue esses caminhos. 

O primeiro capítulo é resultado da revisão bibliográfica acerca da arquitetura moderna, 

estabelecendo o contexto do trabalho. Em um primeiro momento, traça uma análise da 

arquitetura moderna residencial que objetiva compreender o percurso histórico-arquitetônico 

que encaminhou à produção dos anos 1970 no contexto nacional e local; em um segundo 

momento, descreve os elementos que caracterizam a organização espacial da casa moderna 

brasileira, buscando identificar aqueles têm resquícios na casa dos anos 1970. Nessa segunda 

etapa elaboramos um quadro resumo que agrupa as principais características evidenciadas 

pelos autores pesquisados. Esses dois momentos se complementam no processo de 

compreensão da casa moderna, seja formal ou espacialmente. 

O segundo capítulo define os aspectos teóricos, conceitos e as ferramentas da análise sintática 

do espaço (ASE) a partir de suas principais contribuições teóricas, detalhando as técnicas e 

medidas sintáticas empregadas. Esse capítulo descreve a metodologia de análise 

configuracional utilizada neste estudo. 

O terceiro capítulo, construído em três etapas, centra-se no universo analisado nesta pesquisa: 

a primeira parte descreve os critérios de seleção da amostra e como foi explorada; a segunda 

traz as análises sintáticas das dezenove casas que compõem a amostra, ou seja, o estudo 

configuracional da organização espacial das residências a partir de suas plantas baixas; e, a 

terceira reúne as informações discutidas e busca responder as questões suscitadas 

inicialmente pela pesquisa. Por fim, retomamos o quadro resumo apresentado no primeiro 
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capítulo a fim de comparar as características levantadas pela literatura acerca da espacialidade 

da casa moderna com as encontradas na amostra. Desse modo entendemos que a partir da 

identificação de uma possível reprodução de elementos característicos da organização espacial 

da casa moderna brasileira na amostra, somos capazes de definir se as casas aqui analisadas 

podem ou não ser consideradas modernas, independente da intenção plástica. Essa última 

etapa, portanto, confronta as duas vertentes de pesquisa descritas nos capítulos anteriores e 

traz os principais achados desta pesquisa. Identificamos que organizações espaciais muito 

semelhantes estão encobertas sob o manto da diversidade do invólucro construído. Com 

efeito, não foi possível determinar relações de afinidade entre organizações espaciais e 

invólucros construídos. 

O Volume 2 desta dissertação traz o material iconográfico (plantas baixas, mapas de acesso, 

grafos justificados) da análise sintática e fachadas das dezenove casas que compõem nossa 

amostra. Esse modo de apresentação, dois volumes separados, tem o objetivo de facilitar o 

manuseio e a consulta desses dados durante a leitura do texto. 
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Ao longo do século XX, a casa tornou-se o objeto mais adequado para 

experimentar ideias e afirmar conceitos. A história da casa no século XX é, 

igualmente, a história das ideias que guiaram a arquitetura do século 

(WESTON, 2002, p.7). 

Considerando que não é o objetivo deste trabalho tratar do debate sobre as premissas que 

embasaram o Movimento Moderno ou como suas correntes se fundamentaram e se 

disseminaram - seja na Europa, berço do seu desenvolvimento, no Brasil, ou mais 

especificamente em João Pessoa, cenário de nosso objeto de estudo - não iremos nos deter 

nos méritos, opiniões e contradições próprios a esse tema. No entanto, é importante realizar 

uma breve revisão acerca dos fatos mais significativos para construção e instituição da 

produção moderna que podem explicar como essa tendência foi incorporada pela arquitetura 

residencial e traduzida em organizações espaciais e modos de vida, tendo em vista a 

importância da habitação para o conjunto da produção moderna. 
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1.1. A CASA MODERNA: DA FORMA 

Neste item, procuramos identificar como os autores definem e analisam os elementos 

apontados como característicos da arquitetura residencial dos anos 1970. Para tanto, 

percorremos alguns estudos que têm, em nossa opinião, papel fundamental no processo de 

construção e revisão da historiografia da arquitetura moderna no país, enfocando 

especialmente o período que se convencionou chamar de pós-Brasília. 

Apenas recentemente as pesquisas históricas têm ido de encontro à visão até então repetida e 

incorporada das primeiras reflexões sobre a arquitetura moderna brasileira que a 

compreendiam como resultado de um processo homogêneo de incorporação e adaptação de 

influências internacionais até o advento de Brasília, como experiência-limite20. Guerra (2010a, 

p.11) descreve esse quadro: “durante décadas imperou a visão presente nos mitológicos Brazil 

Builds (Philip Goodwin, 1943)21 e Modern Architecture in Brazil (Henrique Mindlin, 1956), que 

foi repetida de forma tão sistemática que se transformou em quase axioma”. Mais adiante, 

completa: 

São os artigos escritos e publicados nesse ambiente intelectual, 

entrelaçando jornalismo especializado e pesquisa acadêmica, revistas 

comerciais e periódicos universitários, que dão a base inicial para a 

formação do espaço [mais recente] de pesquisa sobre a arquitetura 

moderna brasileira. [...]. Hoje, portanto, o quadro é muito distinto do de 

trinta anos atrás (GUERRA, 2010a, p.15). 

Integrando essa nova abordagem, os autores – dedicados a superar essa “versão oficial” da 

arquitetura moderna e, principalmente, a repensar e escrever sobre a produção dos anos pós-

1960 – buscam desvendar a diversidade que caracteriza o período através de uma 

(re)interpretação crítica dos eventos, fatos e obras, divergindo em alguns aspectos da 

historiografia da arquitetura brasileira contada até então22 - sem no entanto, reduzi-la ou 

desacreditá-la. Com efeito, permitem uma compreensão mais ampla e a construção de um 

novo discurso que toma o advento de Brasília não como uma ruptura, mas como o início de 

uma fase de experimentações ensaiada pelo menos desde a década de 1950. 

                                                           
20

 “Sem ser incorreta, trata-se de uma visão imprecisa e insuficiente que, apostando numa linearidade estrita e 
numa homogeneidade impossível, dificulta a compreensão correta dos acontecimentos das duas décadas 
seguintes – 1960-1970 – e das profundas mudanças que viriam a ocorrer em todo o panorama brasileiro da 
segunda metade do século XX” (BASTOS; ZEIN, 2010, p.51). 

21
 “O trabalho de Goodwin é importante pela projeção internacional que dá à arquitetura brasileira, mas também 
porque inaugura uma matriz de leitura que se tornará recorrente na historiografia” (MARTINS, 2010, p.137). 

22
 Bastos e Zein (2010, p.204) resumem esse contexto: “o entendimento de que a história da arquitetura moderna 
brasileira, que foi construída ao longo das décadas de 1940-1960 e que se prestou ao propósito de afirmação da 
arquitetura moderna no país, criou mitos e cometeu injustiças. Daí a revalorização de episódios que haviam sido 
menosprezados por terem sido marginais aos discursos crítico-ideológicos dominantes, levando a uma tendência 
de revisão histórica. Ligada a esta noção, há uma valorização da diversidade de caminhos”. 
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É essa visão, compartilhada por alguns pesquisadores, tomada a partir de reflexões recentes 

sobre a compreensão da arquitetura brasileira, especialmente na década de 1970 que 

procuramos evidenciar. Se por um lado esses trabalhos ajudaram a compreender um período - 

através do (re)conhecimento de algumas expressões paralelas – até pouco tempo excluído do 

debate, por outro evidenciou sua complexidade e suas contradições a partir de uma leitura 

não-linear da “arquitetura moderna brasileira”. 

Brasília seria, na visão “oficial”, o ponto de inflexão, ruptura, gerador de incertezas que 

motivaram angústias quanto aos caminhos a seguir. Nesse sentido, comumente tomava-se a 

inauguração da cidade (abril de 1960) como marco simbólico do apogeu – sua construção 

efetivava definitivamente a arquitetura moderna - e fim de um período de vigorosa produção, 

adentrando em um momento que muitos denominaram de “crise da arquitetura brasileira”. 

Esse momento fomentou diversas críticas à perda de significado social e a uma aparente 

banalização da linguagem moderna, cujos elementos teriam sido utilizados à exaustão sem os 

princípios que motivaram seu surgimento, levaram à reavaliação da produção dos anos 1930-

1960 como resposta à revisão iniciada no cenário internacional ainda no pós Segunda Guerra23. 

Essas críticas alegavam uma redução gradual de qualidade e sentido da arquitetura moderna 

brasileira, indicando uma “perda de rumos” ou “desvios” em função do distanciamento (a) dos 

ideais que caracterizaram a produção européia de vanguarda que lhe serviu de inspiração, e 

(b) da própria “arquitetura moderna brasileira” dos anos 1930-1960 (representante da 

“identidade nacional”)24. 

Como consequência, na década de 1960 a arquitetura moderna gradualmente perdeu sua 

força, como movimento “coeso e unitário” da primeira metade do século XX, assumindo uma 

renovação da linguagem arquitetônica que levou à diversidade de experiências e tendências 

que caracterizou a produção que se sucedeu. Esse cenário plural seguiu duas vertentes que 

variavam de continuidade da arquitetura moderna, adiando sua contestação, à oposição 

                                                           
23

 Esse processo crítico de revisão histórica alcançou o território nacional apenas a partir da década de 1970, 
portanto, com anos de atraso em relação às críticas internacionais. Esse atraso temporal se deve a alguns fatores: 
(a) o favorável cenário econômico e, o consequente fomento do mercado produtivo do país devido ao “milagre 
econômico brasileiro” (especialmente entre 1969 e 1973) incentivava a produção em escalas nunca vistas, 
dificultando a percepção dos problemas; (b) a insistência na preservação da “arquitetura moderna brasileira” 
pelos próprios arquitetos (ou alguns deles) que acreditavam não haver motivos para seu questionamento como 
produção legítima; e (c) a ditadura militar que, tolhendo as liberdades individuais, não incentivava novos debates 
- a diminuição do número de periódicos especializados em circulação nos anos 1970 é o reflexo do 
enfraquecimento da democracia. Nesse contexto, conseguiu-se retardar alguns anos as “reflexões pós-modernas” 
e a adoção de novas propostas arquitetônicas. 

24
 Associados a esses dois aspectos, Segawa (2010, p.100) aponta ainda um terceiro motivo do desgaste da 
linguagem moderna: entre o final dos anos 1960 e início da década seguinte, as primeiras obras modernas já 
haviam sido construídas e “testadas”, fomentando questionamentos quanto à sua aplicabilidade - em especial 
com relação à eficiência do concreto frente às questões de conforto ambiental - em um país cujo clima é fator 
importante. 
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generalizada a ela, em uma interpretação de certo modo, maniqueísta. Em uma extremidade 

da escala, propostas ditas herdeiras legítimas do Movimento Moderno, e, no outro extremo, a 

adoção de várias expressões formais que buscavam responder, cada uma a sua maneria, às 

questões de ordem política e econômica em foco. 

A arquitetura dos anos 1970 é resultado desse processo de transição, da adoção de novas (ou 

antigas reinterpretadas) expressões plásticas, definindo uma fase de experimentações. 

Arquitetura que tem como passado (e referência) a insuperável qualidade da experiência 

moderna que elevou o nível da produção nacional e estabeleceu as bases para a mitificação da 

arquitetura carioca e seus cânones. Trata-se de um período denso e complexo, rodeado de 

preconceitos e paradigmas, cuja produção - por ter se afastado da “unidade” da arquitetura 

moderna brasileira – foi, durante muitos anos, relegada pela crítica, que não a identificava 

como “digna” das realizações dos “anos heróicos". 

Recentemente, a partir de finais dos anos 1980, após já demonstradas as limitações da visão 

sobre a ausência de qualidade da arquitetura da segunda metade do século XX, pesquisadores 

tentam reconhecer, explicar e metodizar essa parcela da produção nacional através de uma 

abordagem crítica dessas “verdades instituídas” pela “versão oficial”, demonstrando que não 

tratou necessariamente de uma ausência de qualidade, consequência de um ciclo de 

decadência, mas do desenvolvimento dialético próprio da arquitetura, resultado das mudanças 

em curso e compreendida não como fim de uma era e começo de outra, mas como um 

processo de requalificação. Com efeito, esse quadro vem aumentando nos últimos anos em 

busca de novas interpretações sobre as transformações e (des)continuidades da produção 

nacional no período pós-Brasília, um esforço coletivo de levantamentos sistemáticos da 

arquitetura em diversos estados, ampliando o número de protagonistas e obras que compõem 

a produção arquitetônica do país. A maioria dessas pesquisas destaca um ponto comum: o 

pluralismo de expressões, certa tendência à diversidade, principalmente no que tange a 

tecnologia construtiva e o repertório plástico. 

Dentro desse panorama de possibilidades de expressões “em aberto”, algumas se destacaram 

seja pelo número de adeptos e obras, seja por sua expressividade e solução frente aos 

problemas colocados. Apesar de muitas vezes citar as mesmas experiências (obras, projetos e 

arquitetos), os autores ainda divergem ao agrupar, denominar, classificar ou sistematizar 

algumas tendências. 
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Spadoni (2003) destaca quatro caminhos percorridos nos anos 1970, relacionando as 

experiências internacionais e nacionais25: (1) Moderno como Expressão, aborda os aspectos 

tecnológicos da construção e seu potencial como expressão autônoma, definindo uma 

vertente de continuidade da linguagem plástica da arquitetura moderna; (2) 

Experimentalismo, reúne as obras de caráter mais experimental e inovador, enquadra a 

produção dos arquitetos João de Filgueiras Lima (pré-fabricação e pré-moldagem), Severiano 

Mário Porto (utilização de materiais locais), Sérgio Bernardes (pavilhões de estrutura 

arqueada) e Eduardo Longo (experiências inusitadas de “casas-bola”); (3) Figura e Estrutura, 

aborda as questões de imagem e valor simbólico da arquitetura ligadas à produção paulista 

dos anos 1960 e 1970; (4) “Linha apagada no tempo”, relaciona as experiências de pré-

fabricação do Grupo Arquitetura Nova, de Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. 

Sobre os anos 1965-1975, Bastos e Zein (2010) enfocam principalmente a produção conhecida 

como “brutalismo”26: proposta que pretendia ampliar e aprofundar as questões tecnológicas 

da arquitetura afirmando a estrutura como elemento fundamental de sua linguagem. Essa 

“honestidade estrutural”, que desenvolveu-se principalmente em São Paulo, originada em 

meados dos anos 1950, concomitantemente com a reavaliação de postura de alguns 

arquitetos frente ao esgotamento da linguagem carioca. No entanto, as autoras apontam a 

existência de outras tendências simultâneas a essa, levadas adiante por alguns profissionais, 

que tinham em comum certa propensão à exploração da tecnologia da construção, 

possibilitada pelo maior conhecimento das possibilidades formais e estruturais do concreto 

armado, e à simplificação formal. Entre as experiências destacam: tendências à 

industrialização que defendiam, fomentados pelo “milagre econômico”, o desenvolvimento 

tecnológico da construção civil como agente do desenvolvimento do país; exploração do 

vernáculo nas experiências do Grupo Arquitetura Nova, embasada por críticas de alguns 

arquitetos quanto ao modelo de desenvolvimento diretamente ligado ao progresso 

tecnológico, ativando uma crença na democratização do acesso à arquitetura baseada em 

soluções populares, valorizando configurações (urbanas e arquitetônicas) e técnicas 

construtivas mais próximas da realidade da população; pré-fabricação e invenção estrutural 

                                                           
25

 Araújo (2010, p.74) se baseia nessa taxonomia para classificar o período em João Pessoa por acreditar que “entre 
os autores que estudaram a arquitetura moderna brasileira dos anos 1970, a visão de Spadoni é a que oferece o 
panorama mais amplo sobre o assunto, ao contemplar os diferentes tipos de experiências, ou tendências, que 
marcaram aqueles anos”. 

26
 A pertinência desse rótulo, que aponta uma conexão com o “New Brutalism” tendência de origem inglesa que se 
destacou a partir dos anos 1950 no contexto internacional, é ainda hoje bastante discutida [sobre o assunto ver 
Zein (2005) e Bastos (2007)]. 
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que enquadra a produção de João Filgueiras Lima (Lélé)27; experiências de Severiano Porto em 

Manaus e do edifício da Central de Abastecimento (Ceasa) de Porto Alegre (arquitetos Cláudio 

Araújo, Carlos Maximiliano Fayet, Carlos Eduardo Comas e José Américo Gaudenzi) baseadas 

na criação de “unidades modulares ‘espaçoestrutural’” (BASTOS; ZEIN, 2010, p.153-154) que 

poderiam ser repetidas. 

A discussão traçada a partir do cenário de pesquisas analisado em busca dos eventos que 

levaram à produção dos anos 1970 foi fundamental para a compreensão do contexto no qual o 

período aqui analisado se desenvolveu e de como as tendências em voga foram incorporadas 

pelos arquitetos e analisadas pelos autores. Veremos a seguir como esse panorama foi 

interpretado na arquitetura residencial. 

A habitação unifamiliar 

Ao novo homem que se buscava forjar, era necessário moldar um novo 

espaço, uma nova concepção de morar, uma nova arquitetura: a moderna 

(BONDUKI, 2010, p.108-109). 

Diretamente associado aos novos ideais de vida e ao progresso nacional, o projeto residencial 

teve grande participação na afirmação, difusão e aceitação da arquitetura moderna brasileira. 

Os autores descrevem o habitar moderno segundo três programas principais: 

(1) Habitação multifamiliar (edifícios de apartamentos), o processo de verticalização se 

inicia ainda na década de 1930 com algumas iniciativas que seriam aceitas com relutância 

por uma sociedade apegada aos valores tradicionais. Ainda era vigente a imagem da cidade 

tradicional - com a casa isolada no lote, voltada diretamente para a rua; a aglomeração 

urbana e o “coletivismo” (traduzidos nesses edifícios) eram vistos como sinônimo de 

promiscuidade, tolerado apenas entre as classes mais baixas. Somente após o período de 

intensa industrialização e urbanização que se seguiu (1940-1960)28, a partir dos anos 1960 a 

verticalização se consolidou como iniciativa associada à necessidade de moradia nas áreas 

centrais das grandes cidades. 

(2) Habitação econômica (geralmente multifamiliar e financiada pelo Estado): essa 

modalidade de habitação constituiu-se em um dos programas mais importantes no 

processo de implantação e consolidação da arquitetura moderna no país; conjugavam os 

                                                           
27

 “O arquiteto João Filgueiras Lima desenvolveu um caminho próprio na arquitetura nacional, embora sempre 
irmanado com uma sensibilidade de época” (BASTOS; ZEIN, 2010, p.149). 

28
 No início dos anos 1920, a população do Brasil era de cerca de 30 milhões de habitantes, com apenas 10% 
vivendo nas cidades. Entre as décadas de 1930 e 1940, o país conta com aproximadamente 40 milhões de 
habitantes, sendo 30% morando em zonas urbanas. Em meados da década de 1940, a população atinge a marca 
de 45 milhões de habitantes, sendo 15 milhões urbanos. Os anos 1950 marcam um boom no crescimento 
populacional urbano (Fonte: IBGE). 
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mesmos interesses: buscavam novas soluções (espaços privados mínimos associados a 

grandes equipamentos de uso comum) para o problema habitacional. Acreditava-se – 

sentimento herdado das premissas vanguardistas européias - que através desse novo tipo 

de moradia seria possível a transformação social mediante a adoção de novos modos de 

vida adequados ao “homem moderno”. A arquitetura moderna exerceu papel fundamental 

nesse processo: possuía a linguagem ideal capaz de traduzir o desejo de uma nova 

sociedade baseada nos princípios de racionalidade e produtividade. A solução do problema 

da moradia popular nas grandes cidades brasileiras se transformou em bandeira político-

ideológica para governantes e arquitetos29, integrando estratégias de abrangência nacional 

nos anos 1930-195030. Os conjuntos habitacionais dos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPs) merecem destaque como projetos de qualidade, responsáveis por colocar 

em prática os princípios vanguardistas modernos europeus dos anos 1920 para a moradia 

social31 criando no país novos tipos habitacionais, propostas urbanísticas e difundindo um 

novo modo de morar (BONDUKI, 2010, p.93-94). Esses projetos desempenharam 

importante papel na definição das diretrizes arquitetônicas no início do Movimento 

Moderno brasileiro e no estabelecimento da autonomia da arquitetura habitacional 

moderna como campo específico de atuação em uma época ainda dependente das 

iniciativas oficiais para seu desenvolvimento (CAVALCANTI, 2006, p.123). Assim, a 

experiência dos projetos estatais influenciou a aceitação e consolidação da arquitetura 

moderna nos projetos privados, afirmando uma visão de arquitetura que iria se estabelecer 

no programa habitacional unifamiliar moderno. 

(3) Habitação unifamiliar (produção financiada por clientes particulares): a casa era vista 

como o meio de conquistar o status e a modernidade desejada e seus proprietários eram os 

grandes “consumidores”, responsáveis pela difusão da arquitetura moderna no país, 

impulsionados pelo ideal de uma nova sociedade que desejava caminhar em direção ao 

progresso. 

                                                           
29

 Nesse sentido desenvolveram-se experiências que evoluíram desde o primeiro projeto de habitação econômica 
(apartamentos da Gamboa, Lúcio Costa & Gregori Warchavchik, Rio de Janeiro, 1933), e se consolidaram 
encabeçadas pelo êxito do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (ou Pedregulho, de Affonso Eduardo 
Reidy e colaboração da engenheira Carmem Portinho, Rio de Janeiro, 1947) sob promoção do Departamento de 
Habitação Popular (DHP). A característica principal desses empreendimentos apontava para a “vocação 
educadora desses espaços” (SEGAWA, 2010, p.121), a partir de configurações espaciais que propunham novos 
hábitos e procuravam influenciar noções de cidadania e convivência. 

30
 Os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), criados entre 1933 e 1938, a partir de 1937 passariam a atuar de 
modo mais intenso no campo habitacional, embasando a primeira intervenção do Estado na produção de moradia 
em grande escala. As experiências mais relevantes foram desenvolvidas pelo Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários (IAPI) (SEGAWA, 2010, p.116). 

31
 Blocos de apartamentos, unidades de habitação, apartamentos duplex, utilização de pilotis e teto-jardim 
destinados a equipamentos comunitários, racionalização do projeto urbanístico e do processo construtivo. 



Aparências da Forma e Forma do Espaço  │ 37 

 

Capítulo 1: Arquitetura Residencial Moderna 

A seguir iremos apresentar alguns aspectos característicos da produção residencial unifamiliar, 

objeto deste estudo. Abordaremos as principais interpretações sobre a casa moderna 

brasileira, com o intuito de compreender como as experiências de arquitetura identificadas na 

cidade de João Pessoa são tratadas em âmbito nacional, algumas aparecem com maior 

evidência na região Nordeste, outras no restante do país, especialmente Rio de Janeiro e São 

Paulo, onde os recursos técnicos e econômicos favoreciam sua instalação. 

Ao longo do século XX, a casa tornou-se o objeto mais adequado para 

experimentar ideias e afirmar conceitos. A história da casa no século XX é, 

igualmente, a história das ideais que guiaram a arquitetura do século 

(WESTON, 2002, p.7). 

Apesar das primeiras tentativas – herdeiras das transformações fomentadas pela Revolução 

Industrial - de modificar a produção arquitetônica em prol de uma arquitetura mais racional e 

“adequada” aos novos tempos remontarem finais do século XIX – “um período em que as 

ideias do século moribundo atingiam o auge e se confundiam com as premonições do que 

estava para aparecer” (WESTON, 2002, p.7) -, apenas nos anos 1920 “coincidências incomuns 

de talento, patrocínio e sorte, e de fases de transição cultural nas quais novas visões de mundo 

lutam por expressão” (CURTIS, 2008, p.686), associadas às intervenções de ordem técnico-

industrial, trouxeram consigo um histórico favorável e pulsante de atividade criativa que 

levaria à concepção das primeiras edificações reconhecidamente modernas32. 

Na Europa do entre guerras era crescente a necessidade de reconstrução das cidades. O 

aumento populacional urbano e as precárias condições de moradia levaram o problema da 

habitação ao centro da discussão arquitetônica dos pioneiros do Movimento Moderno. 

Pesquisas e experiências sobre os novos condicionantes estabelecidos pela nova realidade 

urbana que garantissem eficiência, higiene e conforto em espaços mínimos foram postas em 

prática especialmente entre os alemães. Esses arquitetos viam no desenvolvimento dos 

processos construtivos, na produção em massa de casas pré-fabricadas e na racionalização da 

construção, a solução para o problema da habitação. Funcional e racional se transformaram 

em palavras de ordem. 

Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) ganharam destaque nesse 

contexto, enquanto espaços de discussão que reuniam arquitetos de diversas nacionalidades, 

em torno dos temas relacionados à época, especialmente a moradia33. Essas pesquisas 

                                                           
32

 “Os arquitetos europeus do fin de siècle não eram tão inovadores em termos espaciais, mas estavam explorando 
as possibilidades de expressão adequadas aos prédios com estrutura independente” (WESTON, 2011, p.14). 

33
 Os CIAM - I. Fundação do CIAM, Suíça, (1928); II. Die Wohnung für das Existenzminimun (estudo dos padrões 
mínimos de habitação), Frankfurt (1929); III. Rationelle Bebauungsweisiin (uso racional do solo), Bruxelas (1930); 
V. Moradia e lazer, Paris, (1937) - foram os que abordaram a questão habitacional com maior ênfase. Ao todo 
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buscavam desenvolver um modelo de habitação racional, através de métodos de produção 

eficientes, que pudessem ser reproduzidos em larga escala e atendessem as necessidades 

(biológicas, sociais e emocionais) do “homem moderno”. Assim, ancorados no lema “machine 

à habiter”34, arquitetos vanguardistas propuseram um modo de morar que, acreditava-se, ser 

condizente com a realidade industrial do mundo, influenciando a organização espacial através 

da noção de flexibilidade proporcionada pela planta livre como consequência da utilização da 

estrutura independente em concreto armado. Dentre as primeiras realizações que seguiram 

essas premissas, destacam-se a Cozinha Frankfurt (1926) de Grete Lihotzky - desenvolvida para 

servir a “mulher moderna” com a eficiência e funcionalidade da produção industrial - e os 

modelos de apartamentos conhecidos como Existenzminimun (1928)35. 

Nas casas unifamiliares, os arquitetos introduziram os princípios de economia e racionalidade 

em algumas experiências realizadas a partir das primeiras décadas do século XX. O exemplo 

mais difundido é o conceito “Dom-Ino” (1914) de Le Corbusier, que demonstra como as 

estruturas independentes podem substituir as paredes autoportantes em busca de uma 

produção mais eficiente. Desse modo, os vanguardistas modernos acreditavam que os custos 

de produção poderiam ser reduzidos e a área para habitar redimensionada e padronizada. Esse 

modelo foi posteriormente retomado na Casa Citrohan (1921-22)36 (figuras 1 e 2). Outro 

exemplo do mesmo arquiteto é a Casa Monol (1919), cuja utilização de painéis de 

revestimento industriais em amianto incorporados nas paredes bem como nas lajes curvas da 

cobertura, gerariam elementos formais reinterpretados por outros arquitetos. 

(1)      (2)  

Figuras 1 e 2: Dom-Ino (1914) e Casa Citrohan (1921-22), Le Corbusier. Fonte: CURTIS, 2008, p.85 e 170. 

                                                                                                                                                                          
foram realizados dez Congressos, de 1928 a 1956. O último (Dubrovnik, Iugoslávia, 1956), que apresentou a tese 
do Team X, também foi dedicado ao tema “Habitat”, mas já no contexto de crítica à racionalidade da Carta de 
Atenas (FRAMPTON, 2008, p.328-329). 

34
 “A ‘máquina de morar’ poderia ser resumida como o espaço mínimo, flexível e confortável para habitar, com 
aberturas que captassem suficientemente a iluminação e a ventilação, e com móveis que respondessem com 
eficiência suas utilidades e circulação adequada” (SILVA, 2006, p.19). 

35
 Unidades mínimas de habitação (32 m

2
) - aquelas que garantiam qualidade de vida à família e economia dos 

esforços domésticos -, projetadas por Ernst May como alojamentos temporários para os refugiados da guerra 
que, foram posteriormente, utilizados como residências permanentes (WESTON, 2002, p.70-72). 

36
 O modelo foi aplicado no projeto para os Bairros Modernos de Frugès (1924-26) de Le Corbusier, em Pessac 
(França), um conjunto de casas para os trabalhadores de uma nova fábrica que se mostrou de imediato um 
insucesso social, com modificações realizadas por parte dos moradores (WESTON, 2002, p.68). 
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Poucos anos depois, entre 1928 e 1930, Le Corbusier vai aplicar integralmente seus “cinco 

pontos” na Villa Savoye, que ficou conhecida como a obra mais representativa da arquitetura 

moderna residencial, orientando as novas proposições para a habitação; “permanece após 

quase três quartos de século como a mais extraordinária visão dos primórdios do sonho 

modernista para uma nova forma de habitar” (WESTON, 2002, p.127). Nela, pilotis, planta e 

fachada livres, terraço jardim e longas janelas horizontais (janela em fita ou fenêtre en 

longueur) sintetizam os pressupostos para uma nova arquitetura. 

Das primeiras propostas, próprias de sua posição de vanguarda, passando pelo prisma puro da 

Villa Savoye e pelas propostas “orgânicas” de Wright, a casa foi se consolidando como o 

projeto de afirmação da arquitetura moderna. Os arquitetos projetaram casas onde o espaço é 

“objeto” de concepção, atendendo aos requisitos funcionais, racionais e sociais, e os meios 

arquitetônicos são colocados a serviço dos novos ideais de vida (WESTON, 2002, p.42). Essas 

casas marcam (e consolidam) novas propostas em termos de organização do espaço interno, 

influenciadas pelo conceito do espaço fluido e contínuo – “planta livre” corbuseriana e “free-

flow of space” de Mies van der Rohe. 

Essas propostas concretizaram os princípios difundidos pelos arquitetos vanguardistas 

modernos e influenciaram as gerações seguintes sobre a nova visão do espaço arquitetônico e 

da arquitetura propriamente, enquanto disciplina e modo de projetar. 

Ancorados nessas experiências internacionais, os arquitetos - brasileiros ou estrangeiros aqui 

sediados - assimilaram os pressupostos modernos de maneira singular. E a casa foi 

protagonista nesse enredo. O projeto residencial unifamiliar foi um importante campo de 

atuação dos arquitetos transformando a paisagem urbana e aproximando a produção 

moderna dos centros urbanos periféricos, onde a produção de obras estatais ocorria com 

menor intensidade. Marcou também a necessidade de adaptação das premissas modernas às 

condições - históricas, geográficas, climáticas, técnicas e econômicas - de cada região. A casa 

serviu como referência para a difusão da linguagem moderna - pilotis em “V”, rampas de 

acesso em curva, painéis exteriores de elementos vazados (cobogó, brise-soleil), revestimentos 

cerâmicos, jardins internos e varandas como elementos de transição público-privado37 - e um 

novo modo de morar que modificou a concepção do espaço doméstico a partir da 

estruturação de novos (e antigos reinterpretados) ambientes. 

                                                           
37

 As mudanças nos esquemas de implantação - afastamento das construções dos limites laterais dos lotes e 
reposicionamento da entrada principal da casa, transferida para a lateral - possibilitaram o aparecimento das 
varandas (ou alpendres) ainda nas casas ecléticas, como espaços de transição entre o público e o privado. No 
entanto, é na casa moderna que esse espaço ganha definitivamente a frente do edifício, intensificando essa 
prática, daí sua valorização (REIS FILHO, 2004). 
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O ‘grupo do Ministério’ e todos os seus afins e demais contaminados 

preferiram erguer a nova casa sobre a própria terra e dela ir tirando aos 

poucos uma fisionomia autêntica, natural. [...] O clima imperativo dos 

trópicos [...] exigiu soluções inéditas e chegou mesmo a impor modificações 

estruturais. Assim, nasceu a nova casa brasileira (MACHADO, 2003, p.77) 

(grifo nosso). 

Não é surpresa, portanto que as primeiras obras modernas – apesar de todas as limitações 

próprias ao estágio inicial de um país ainda sem as condições tecnológicas necessárias em uma 

época em que o Estado ainda não havia se destacado como agente promotor dessa produção- 

tenham sido duas casas: Casa da Rua Santa Cruz (1928) e Casa da Rua Itápolis (1929-1930), 

ambas em São Paulo do arquiteto Gregori Warchavchik (SEGAWA, 2010, p.44-47) (figuras 3 e 

4). Posteriormente, mediante as urgências do cenário político e econômico, o programa 

residencial se tornará símbolo da adoção da arquitetura moderna enraizado na ideia de uma 

cultura de caráter nacional. 

A habitação unifamiliar – um dos grandes temas da arquitetura do século 

XX, com a habitação coletiva e a cidade – foi, sem dúvida, o universo de 

desenvolvimento dessa arquitetura, na qual os edifícios e objetos estavam 

imbuídos da ideia de progresso e otimismo próprios dos anos 1950 (BRASIL, 

2007, p.54). 

(3)     (4)  

Figuras 3 e 4: Casa da Rua Santa Cruz (1928) e Casa da Rua Itápolis (1929-30), Gregori Warchavchik. 

Fonte: BRUAND, 2003, p.66 e 69. 

Sobre a primeira casa de Warchavchik, casa da Rua Santa Cruz, Lemos (1989b, p.69) faz uma 

interessante observação: 

Sua planta é mais que conservadora, com entrada lateral e hall distribuidor 

provido de escada de acesso aos dormitórios. Vê-se que ali o desejo de 

modernidade cingiu-se tão somente à forma, sendo resguardada a maneira 

de morar imposta pelos projetos ‘eruditos’ do ecletismo. 

Nas palavras de Bruand (2003, p.67) “as inovações de Warchavchik limitaram-se ao plano 

estético”. Assim, o “descolamento” ou a “não-correspondência” entre invólucro construído e 

organização espacial é evidenciado pelas pesquisas em períodos de emergência de uma 



Aparências da Forma e Forma do Espaço  │ 41 

 

Capítulo 1: Arquitetura Residencial Moderna 

linguagem arquitetônica, no caso a moderna, quando concessões de ordem prática e/ou 

estética ainda eram necessárias, em uma espécie de “modernismo epidérmico”. Logo esse 

cenário se modificou, consolidando a adoção do repertório plástico e da organização espacial 

que caracterizou a arquitetura residencial moderna brasileira. 

Após as pontuais realizações iniciais, gradativamente a produção residencial moderna foi se 

disseminando e sendo incorporada à paisagem urbana de modo mais efetivo. Marques (2012, 

p.45) define o quadro de formação da clientela de arquitetura moderna residencial no Brasil 

em três períodos: 

(1) Entre 1930 e 1949: pequena clientela constituída pelas classes mais favorecidas 

econômica e culturalmente (intelectuais, profissionais liberais, industriais, políticos, 

estadistas). 

(2) A partir de 1950: aumento quantitativo de edifícios e consumidores, abrangendo 

uma clientela de renda média (arquitetura moderna como o símbolo da “identidade 

nacional”, do “ser moderno”). 

(3) A partir de 1960 (pós-Brasília): difusão atingindo todos os setores sociais (classes 

médias e baixas). 

A partir dos anos 1950, seguindo o crescimento econômico e urbano do país, clientes 

particulares – uma classe média em ascensão - se consolidariam como consumidores da 

produção moderna, impulsionados pelo ideal de uma nova sociedade que desejava caminhar 

em direção ao progresso, simbolizado pela arquitetura moderna. 

Num dado momento da história do país [a partir dos anos 1950], a classe 

média, inclusive das cidades do interior, teve o moderno como valor. E, mais 

surpreendente, tinha uma imagem clara de um projeto arquitetônico – o de 

Niemeyer ou da ‘arquitetura brasileira’ - como expressão desse valor 

(MARTINS, 2010, p.160). 

Foi através da casa que a arquitetura moderna se disseminou e se consolidou em todos os 

recantos do país. “A arquitetura moderna se institucionaliza após 1945. [...] a casa unifamiliar 

vira objeto do desejo de uma classe média em expansão e esteio profissional” (COMAS, 2006). 

Nesse contexto, o reconhecimento internacional tem papel fundamental no processo de 

difusão e aceitação da arquitetura moderna entre a população de modo geral – portanto, além 

do círculo de intelectuais modernistas -, possibilitando esse incontável número de projetos 

residenciais que se materializou no país a partir dos anos 1950. 

O homem comum [...] começou a sentir orgulho de edifícios que a princípio 

tinha considerado engraçados ou bizarros. [...] Assim, esses edifícios se 
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tornaram parte do profundo orgulho e afeição que os habitantes sentiam 

por suas cidades (MINDLIN, 2000, p.29). 

A casa moderna brasileira é apontada por alguns autores, como Bruand (2003) e Lemos 

(1989b), como resultado da união entre os pressupostos da arquitetura moderna e o vínculo 

com o passado colonial, principalmente em relação aos telhados em telhas-canal, às 

venezianas de madeira, aos muxarabis e aos revestimentos em azulejo, que assegurariam o 

caráter nacional da arquitetura brasileira. 

Essa versão, que se “apoiaria essencialmente na ideia de indissociabilidade entre a 

‘originalidade’ – e o consequente reconhecimento internacional – da arquitetura brasileira e 

sua identificação com um projeto de articulação entre modernidade e tradição” (MARTINS, 

2010, p.139), teria sido inaugurada por Goodwin (1943), reafirmada anos depois por Mindlin 

(1956), e se tornaria recorrente na historiografia brasileira até pelo menos os anos 196038. A 

vinculação com a tradição seria, portanto uma singularidade da arquitetura moderna brasileira 

que ia de encontro à ideia difundida pelos primeiros escritos sobre a arquitetura moderna – 

Hitchcock (The International Style, 1932, em co-autoria com Philip Johnson), Pevsner (Pioneers 

of the Modern Movement, 1936) e Giedion (Space, Time and Architecture, 1941) -, como uma 

produção “imaculada” de precedentes de cunho historicista (CURTIS, 2008) – argumento 

atualmente contestado39. 

Essa síntese entre tradição e modernidade - que a versão hegemônica da historiografia da 

arquitetura moderna construiu - apontada como expressão da originalidade da produção 

residencial brasileira, teria como referência os projetos residenciais de Lúcio Costa40. “Um 

exame desses projetos destaca a hábil integração dos elementos tradicionais com uma 

arquitetura que jamais renega seu caráter estritamente contemporâneo. [...] sem deixar que 

as preocupações de ordem puramente histórica o dominassem” (BRUAND, 2003, p.125-126). A 

justaposição entre duas produções tão distintas se deve ao fato de Costa defender que a 

arquitetura colonial teria conseguido solucionar com êxito diversos problemas, especialmente 

climáticos e técnicos, relativos ao local. Nesse sentindo, segundo Bastos (2007, p.140) “Lúcio 

Costa acreditava que alguns programas, como o da residência, se prestavam melhor a essa 

                                                           
38

 O argumento se apóia nas formulações (práticas e teóricas) de Lúcio Costa sobre a necessidade de aclimatação de 
modelos arquitetônicos estrangeiros desde o período colonial. 

39
 “Em sua ânsia por demonstrar seu ‘recomeço do zero’, inúmeros arquitetos entre 1900 e 1930 menosprezaram a 
influência que a arquitetura do passado exercia sobre eles, mas isso não significa que devamos aceitar cegamente 
suas afirmativas. Na verdade, os mais profundos arquitetos dos últimos séculos fundamentavam-se na tradição. O 
que eles rejeitavam não era a história propriamente dita, mas sim sua reutilização superficial” (CURTIS, 2008, 
p.13). 

40
 “A partir de meados da década de 1930, Lúcio Costa conseguiu fazer uma união entre a arquitetura moderna e a 
arquitetura tradicional brasileira, época que coincidiu com o início de seus trabalhos junto ao SPHAN” (BASTOS, 
2007, p.139). 
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síntese”. Assim, foi através da casa brasileira que os elos entre o moderno e a tradição se 

fortaleceram41. 

Amorim (2001a) também identifica uma: 

Influência marcante da arquitetura moderna brasileira, particularmente do 

modelo de confluência entre tradição e modernidade como conceituado por 

Costa, na geração de arquitetos [pernambucanos]. As bases para o 

surgimento da escola do Recife teriam sido, portanto, a conjugação das 

ideias de Costa, adaptadas ao contexto local. 

No entanto, essa relação com a tradição descrita, supera as questões de ordem plástica. Além 

dos aspectos referentes à composição dos invólucros construídos, valores culturais e padrões 

sociais herdados da tradição colonial foram fundamentais para estruturar a organização 

espacial das residências modernas brasileiras42. Esses valores e padrões arraigados a sociedade 

foram amalgamados às premissas espaciais difundidas pelo projeto moderno. Assim, no que 

tange a organização espacial, o conflito entre tradição e modernidade foi solucionado através 

da combinação de arranjos espaciais novos (decorrentes das regras impostas pelas 

transformações da sociedade moderna) e existentes (como encontrados em casas pré-

modernas). 

Claro está que os preconceitos em relação a certas parcelas do espaço 

residencial, em especial em relação aos locais de serviço, não lograriam 

desaparecer, como até hoje não desapareceram (REIS FILHO, 2004, p.93). 

A arquitetura moderna redefiniu a organização espacial da habitação, a partir da setorização 

das atividades em sociais, íntimas e de serviço. “Casas que funcionem adequadamente devem 

ser organizadas em setores distintos, articulados entre si para garantir uma perfeita ordem de 

atividades cotidianas” (AMORIM, 2008, p.318). Assim, a “máquina de morar” difundida pelo 

movimento de vanguarda europeu se adaptou no Brasil aos valores estabelecidos de uma 

sociedade que ainda guardava relações patriarcais na definição do espaço doméstico 

dependente da presença do empregado. A casa moderna brasileira não rompeu 

completamente com aspectos culturais enraizados nos padrões sociais, preservando parte dos 

esquemas espaciais que mantinham laços com essa cultura43. 

                                                           
41

 Apesar de ser na casa brasileira que essa união irá se mostrar mais com mais força, não é exclusividade do projeto 
habitacional. Os principais edifícios modernos do país vão assimilar, com mais ou menos ênfase essas premissas. 

42
 Estudos - morfológicos (mas não só eles) - indicam que alguns valores da tradição escravocrata e patriarcal da 
sociedade brasileira estão embutidos na organização espacial das casas modernas [ver pesquisas de autores como 
Amorim, Lemos, Reis Filho e Trigueiro]. 

43
 Nos aprofundaremos no assunto ao enfocar os elementos espaciais da casa moderna brasileira [ver o item “A 
casa moderna: do espaço” (capítulo 1)]. 
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Outra prática ganhou importância em nível regional. Principalmente no Nordeste brasileiro 

“houve a criação de uma linguagem original, fruto de uma fusão entre o estilo internacional do 

século XX com as particularidades locais” (BRUAND, 2003, p.148). Um dos exemplos mais 

citados da adaptação da arquitetura moderna às especificidades regionais (climáticas, técnicas, 

econômicas) é a atividade de Luís Nunes em um breve primeiro momento, entre 1934 e 1937, 

e, com maior evidência, a obra de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi após a década de 1950, 

no Recife44. 

O legado corbusieriano e racionalista de Luiz Nunes teria continuidade nos 

ensinamentos de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim, os principais 

protagonistas desta geração que teriam influenciado as novas gerações de 

arquitetos nordestinos, estabelecendo um contínuo desde Luiz Nunes, 

passando pelo racionalista Mário Russo, chegando até os anos 1960 e 1970 

com a obra de Armando Holanda [...]. As influências de Borsoi e Amorim 

teriam sido determinantes para a arquitetura moderna pernambucana, a 

partir de 1951, e durante as duas décadas seguintes na formação dos 

arquitetos que atuaram em todo o Nordeste brasileiro (NASLAVSKY, 2003). 

Essa produção marcaria a sensibilidade desses profissionais frente às necessidades 

pragmáticas impostas pelo ambiente, adotando soluções do ponto de vista econômico, 

funcional e plástico para superar, principalmente, o problema da incompatibilidade da laje 

plana de concreto armado com o clima quente e úmido. Seria exatamente a incorporação de 

soluções apropriadas à proteção climática na composição plástica - telhado em telhas-canal 

sobre laje de concreto, duas lajes planas de concreto dispostas paralelamente (laje dupla), 

materiais cerâmicos revestindo paredes externas, brise-soleil (móvel e fixo), peitoril ventilado e 

elementos vazados em concreto e cerâmica – e na organização espacial – disposição dos 

ambientes de acordo com a lógica dos ventos e da insolação - associadas aos elementos 

arquitetônicos próprios da arquitetura moderna, que garantiria a heterogeneidade 

(originalidade e flexibilidade) da produção desses arquitetos em relação a suas referências 

nacionais e internacionais. Os efeitos do paradigma ambiental “não estão restritos à forma e a 

natureza dos materiais construtivos, mas estão profundamente impregnados na estruturação 

do plano arquitetônico” (AMORIM, 2001a). Muitas dessas soluções foram experimentadas e 

aplicadas, ganhando maior evidência, em projetos residenciais. 

O esforço para responder às condições climáticas como um fator determinante na concepção 

arquitetônica é destaque nas publicações internacionais sobre as casas brasileiras. Tinem 

(2006a, p.29-33) ao comentar a obra de Philip Goodwin (Brazil Builds, 1943) afirma que, para o 
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 Sobre as suas influências na arquitetura pernambucana vale salientar a atuação dos dois como professores da 
Faculdade de Arquitetura (Recife), formando uma geração de profissionais que foram em muito influenciados por 
sua atividade; “razão pela qual, certos ensinamentos se perpetuaram no espaço e no tempo” (AMORIM, 2001a). 
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autor, uma das principais características da arquitetura moderna brasileira, que a diferencia de 

suas referências estrangeiras, é que “o país encontrou seu próprio caminho no processo de 

adaptação ao clima e aos costumes”. Prática que segundo Mindlin foi gradualmente 

incorporada pela arquitetura brasileira desde o período colonial, devido às necessidades de 

adaptar – “abrasileirar” - as tradições construtivas da arquitetura portuguesa ao território 

distante do Brasil, construindo uma tradição nacional, que vai se manifestar especialmente na 

produção residencial. Weston (2002) é outro autor a evidenciar – e enaltecer - as aclimatações 

presentes na produção moderna brasileira, “um território genial que se afirma por si próprio”. 

Cita a utilização do tipo que denominou de “casa com pátio”, segundo o autor “muito 

apropriado aos requisitos climáticos”. 

A casa envolvia-se numa sequência de espaços exteriores que fazem com 

que, quando observada em planta, o interior e o exterior quase pareciam 

intercambiáveis. Os pátios eram plantados com uma vegetação exuberante 

que providenciava um abundante sombreamento (WESTON, 2002, p.105). 

Além das experiências que se destacaram no âmbito regional, as mudanças promovidas pelas 

discussões sobre os “rumos” da produção arquitetônica, que envolviam o país nos anos que se 

sucederam à inauguração de Brasília também foram sentidas pela habitação unifamiliar. Os 

pressupostos espaciais modernos, especialmente a setorização - que a essa altura já estava 

disseminada como prática projetual -, associaram-se à diversidade do invólucro construído. 

Com efeito, a arquitetura residencial acompanhou as mudanças do panorama arquitetônico e 

as expressões que fizeram parte do período foram disseminadas também nesse programa. A 

liberdade do arquiteto em obras residenciais, cuja realização dependia apenas da vontade de 

um agente (proprietário) teve importância nesse processo. A casa podia ser “laboratório” para 

pesquisas e experimentações de natureza plástica, espacial e técnico-construtiva. 

De modo geral, a casa moderna caracteriza-se por: (1) utilizar princípios espaciais e estéticos 

oriundos da arquitetura moderna, ancorados principalmente, nas formulações do racionalismo 

europeu; (2) atender a necessidade de adaptação ao contexto local; (3) incorporar elementos 

herdados do passado (sejam plásticos e/ou espaciais). Esses três aspectos definiram as 

diretrizes para a concepção de habitação unifamiliar no Brasil e, especialmente na região 

Nordeste. No entanto, nos anos 1970, as transformações oriundas dos questionamentos à 

arquitetura moderna, legitimada nos anos anteriores, possibilitaram o surgimento de 

expressões arquitetônicas que se manifestaram com maior ou menor evidência. 

Já discutimos que a convivência simultânea de tendências gerou um cenário plural que 

caracterizou a produção arquitetônica brasileira no período pós-Brasília. Entre as vertentes 
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citadas pelos autores analisados, além do grupo que deu prosseguimento à prática moderna 

dos anos 1930-1960, as que tiveram maior repercussão na produção residencial em nível 

nacional – e particularmente identificadas na produção residencial de João Pessoa - foram 

aquelas que se alinharam à produção dos arquitetos paulistas e às experiências de pré-

fabricação. 

A produção do arquiteto João Batista Vilanova Artigas45 e demais afiliados exerceu grande 

influência em projetos residenciais do período, caracterizada de modo geral por construções 

que se voltavam introspectivamente para dentro do lote através de pátios internos e fachadas 

quase “cegas” voltadas para a rua – tendência à “interiorização” (ACAYABA, 2011, p.429) -, e 

volume único marcado pelo uso do concreto armado46 (figura 5). “A compreensão do interior 

da casa como cenário das relações sociais familiares [...] se constituirá num dos focos centrais 

de sua atenção [de Artigas]” (COTRIM, 2008, p.115). Espacialmente as casas de Artigas se 

caracterizam pela utilização de rampas para realizar a articulação entre os níveis internos, 

conectando-os através de meio-níveis intermediários – geralmente ocupados pelo estúdio, que 

marca a transição entre os espaços coletivos e íntimos - e estabelecendo uma forte conexão 

visual interna. Assim, essas rampas exercem, além da resolução de um problema funcional, um 

papel compositivo no espaço (figuras 6-8). 

De modo geral, Cotrim (2008) aponta como principais características das casas “brutalistas”: 

volume único e prismático, horizontalidade como característica da imagem final do invólucro 

construído, ênfase nos elementos estruturais, predominância de vãos livres gerados pela 

cobertura única (continuidade espacial), entrelaçamento entre a cobertura e os diferentes 

níveis internos. Essas experiências se consolidam e passam a repercutir nacionalmente após 

196047. 

Segundo Acayaba (2011, p.323), o contexto econômico do “milagre brasileiro” responsável por 

maior incremento financeiro na construção civil, foi fator preponderante para evidenciar o uso 

do concreto na casa dos anos 1970. 

Enquanto nas décadas anteriores os programas adequavam-se à realidade 

nacional e ao contexto político-social do momento, nesse período 

prevaleceu certo exagero. Em qualquer edifício, da residência à agência 

bancária, procurava-se o grande vão. 

[...] 

                                                           
45

 Sobre as casas de Vilanova Artigas ver Cotrim (2008). 
46

 Cotrim (2008, p.395 e 401) destaca a existência de outros “modelos” de implantação, que, no entanto, aparecem 
com menor intensidade. 

47
 “Até 1960 as aparições de seus projetos nas revistas foram expressivas, porém pontuais e quase sempre restritas 
a um âmbito local. A principal exceção foi a publicação de duas de suas casas no livro de Henrique Mindlin em 
1956” (COTRIM, 2008, p.246). 
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O concreto aplicado com excesso, não propriamente estrutural, chegou a 

ser utilizado inclusive nas vedações; o revestimento de certas paredes das 

cozinhas, banheiros e até piscinas era exclusivamente de epóxi; as áreas 

pavimentadas eram executadas num único piso que podia ser de epóxi, 

ladrilho hidráulico ou simplesmente cimentado
48

. 

Essa produção característica da arquitetura “brutalista” paulista, convivia no mesmo período 

com outras experiências, que também consideravam a racionalização da construção, 

reforçando o cenário característico da diversidade dos anos 1970. Constituindo uma vertente 

alternativa, um grupo de arquitetos passou a utilizar elementos pré-fabricados (ou pré-

moldados na obra), abrindo a perspectiva de, a longo e médio prazo, baratear e imprimir 

maior eficiência ao processo de construção no canteiro de obras e atingir uma clientela mais 

abrangente (“estética da economia”). Essa experiência, encabeçada pelo Grupo Arquitetura 

Nova (Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre), estava dirigida à produção residencial e 

tinha como objetivo moradias de qualidade a custo baixo, entretanto teve vida curta face ao 

caráter político da proposta (crítica a exploração capitalista das relações de trabalho) e a 

conjuntura desfavorável (figura 9). Outra experiência que ancorada na questão da pré-

fabricação, principalmente de elementos arquitetônicos para construção de equipamento 

social, é de João Filgueiras de Lima (Lélé), cuja produção merece destaque pela sua extensão e 

qualidade. 

     

Figura 5: Residência Paulo Mendes da Rocha (1964-66), Paulo Mendes da Rocha – fachadas voltadas 

para a rua e para os fundos, respectivamente. Fonte: ACAYABA, 2011, p.207 e 212. 
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 Cabe lembrar que em 1986, ano de publicação da primeira edição de seu livro “Residências em São Paulo (1947-
1975)”, ainda eram corriqueiras críticas à produção dos anos 1970, relacionadas aos “desvios” da legítima 
produção moderna brasileira. 
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(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

Figura 6: Residência José Mario Taques Bittencourt (1959), Carlos Cascaldi e Vilanova Artigas – (a) vista 

externa, (b) perspectiva, (c) corte e (d) estúdio. Fontes: (a, b) COTRIM, 2008, p.168 e 492 (Acervo 

FVA/FAU-USP); (c, d) ACAYABA, 2011, p.178 e 182. 
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(7)  

(8)       

Figuras 7 e 8: Residência João Vilanova Artigas (1948-50, segunda casa do arquiteto) – terraço e estar; e 

Residência Gunther Domschek (1973-77), Vilanova Artigas. Fontes: (7) ACAYABA, 2011, p.39; (8) 

COTRIM, 2008, p.481. 

    

 

Figura 9: Residência Juarez Brandão Lopez (1968-69), Flávio Império e Rodrigo Léfèvre. Fonte: ACAYABA, 

2011, p.277 e 281. 
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Essas são algumas das experiências, cujos ecos, de certo modo, podem ser observados na 

produção dos arquitetos atuantes em João Pessoa, nos anos 1970. O texto a seguir trata de 

como elas se revelam em sua produção residencial. 

1.1.1. O cenário local: a casa moderna em João Pessoa 

Penso que tinha razão o mestre Lúcio quando falava em ‘talento da raça’, 

porque você anda pelo Brasil hoje [1978], quarenta e tantos anos depois do 

início deste movimento, anda de norte a sul, mesmo em cidades do interior, 

e vê a mudança radical da paisagem arquitetônica, em termos de edifícios 

produzidos por levas e levas de arquitetos mais antigos e jovens. Há uma 

renovação quase que constante de talentos neste campo da produção de 

edifícios (GRAEFF, 2003, p.280). 

A arquitetura desenvolvida distante dos grandes centros urbanos foi, durante muito tempo, 

qualificada como expressão de uma modernidade “provinciana” resultado de certo 

reacionarismo cultural e econômico, não “digna” da produção do eixo Rio-São Paulo. Pesquisas 

recentes investigam a extensão e a diversidade dessa difusão, entendendo essas expressões 

regionais como heterogeneidades de um país cuja grandeza territorial e diversidade cultural 

são, talvez, suas principais características. No entanto, a extensa e diversa aplicação da 

linguagem moderna, nem sempre com a equivalente qualidade dos originais da “primeira 

geração”, provocou posteriores críticas acerca da banalização do projeto moderno. Alegava-se 

que as experiências modernas perderam seu sentido a partir de um processo de difusão que se 

deu através de “cópias” inadequadas (ou “imitações esvaziadas”) de um modelo de 

arquitetura produzido em locais cujas condições divergiam (econômica, técnica, cultural e 

climaticamente) do contexto original. 

Em João Pessoa pouco se conhece sobre os anos 1970. Recentemente algumas pesquisas, 

oriundas do interesse de pesquisadores locais49, começam a preencher esse vazio, tentando 

resgatar os agentes e obras – muitas delas já descaracterizadas e perdidas. Entre essas 

pesquisas destacamos os esforços de: Pereira (2008) que aborda a temática da difusão da 

arquitetura moderna na cidade de João Pessoa entre 1956 e 1974, e mesmo não enfocando 

especificamente a arquitetura residencial – o pesquisador cita os projetos residenciais como 

importante campo de atuação profissional e consolidação do repertório moderno na cidade - 

compõe, percorrendo um quadro bastante abrangente de experiências e tipos edilícios, um 

importante estudo para a compreensão da incorporação dessa arquitetura em nível local; 
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 Pesquisadores estabelecidos nos programas de pós-graduação das universidades brasileiras, principalmente 
Universidade Federal da Paraíba (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo/UFPB), Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo/UFRN) e Universidade 
de São Paulo - São Carlos (Escola de Engenharia de São Carlos (EESC)). 
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Costa (2011) analisa as residências unifamiliares situadas na orla marítima da cidade entre 

1960 e 1974; Araújo (2010a) investiga as casas dos anos 1970 e suas tendências arquitetônicas 

em um esforço de sistematização e categorização; Chaves (2012b) enfoca o processo de 

difusão da arquitetura residencial moderna nos anos 1950 e 1960, através das publicações em 

jornais locais50. 

Essas pesquisas ajudam a compor o panorama de arquitetura local revelando seus agentes, 

suas realizações e influências, e conexões com a produção nacional. Resguardada a 

especificidade de cada tema, demonstram um aspecto comum: a arquitetura moderna em 

João Pessoa é fruto da adaptação frente às limitações técnicas, econômicas e climáticas 

impostas pela realidade local associada à incorporação dos valores modernos “não-locais” 

(externos) – principalmente de referências cariocas e pernambucanas51 (esta através de nomes 

como Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim) em um primeiro momento e paulistas depois. 

Borsoi e Amorim, em meados dos anos 1950, buscam relações mais 

estreitas com o meio e a cultura locais. Amorim incute nos jovens arquitetos 

preocupações com a integração ao meio, entre outros aspectos de 

valorização da cultura tradicional do período colonial, reflexo das 

preocupações do pós-guerra. [...] No final da década, os mestres tomam 

caminhos distintos e individuais: Acácio Gil Borsoi envereda por expressões 

brutalistas adequadas ao clima tropical e aos materiais regionais; ao passo 

que Delfim Amorim desenvolve um verdadeiro tipo de casas unifamiliares 

com telhados em laje de concreto pouco inclinadas, cobertos com telhas 

cerâmicas (NASLAVSKY, 2003). 

A prosperidade econômica do Brasil associada ao fenômeno de difusão posterior à 

inauguração de Brasília52 levou a arquitetura moderna, às mais diversas regiões do país. Uma 

profusão de edifícios residenciais consolidou o repertório moderno. Casas edificadas em 

bairros que vinham se expandindo ao longo dos anos 1950 e 1960, incorporaram as 

características associadas à arquitetura moderna brasileira. Em João Pessoa o cenário não foi 

diferente. 
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 Pereira (2008) também apontava os jornais como importantes difusores da linguagem moderna no cenário local. 
Chaves (2012b) reafirma sua importância como meio de divulgação da arquitetura moderna, inclusive entre a 
população (não especializada), através de uma análise mais rigorosa dessas publicações, defendendo que o 
fenômeno da difusão em centros mais distantes como João Pessoa vai além dos motivos já citados por Segawa 
(2010, p.131) - criação de escolas de arquitetura e migração interna de profissionais (arquitetos e engenheiros). 

51
 Esta, segundo Segawa (2010, p.132) uma “derivação com linguagem própria da linha carioca”. A influência da 
produção pernambucana na arquitetura de João Pessoa se dá pela proximidade geográfica entre as duas capitais 
e pelo notório desenvolvimento arquitetônico de Recife, cujos arquitetos, pela escassez de profissionais atuantes, 
eram contratados para desenvolverem projetos em João Pessoa. Esse cenário se perpetuou durante um longo 
período até a instalação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba em 1974 
[sobre a questão ver Scocuglia; Monteiro; Melo (2005) e Pereira (2008)]. 

52
 Essas datas se referem ao panorama de modo mais geral já que as dificuldades próprias a cada localidade, muitas 
vezes, adiaram e/ou ampliaram em dez anos o “início” e o “fim” do emprego da arquitetura moderna, como é o 
caso de João Pessoa [sobre os processos de difusão e consolidação da arquitetura moderna na cidade ver Chaves 
(2012b), Costa (2011), Pereira (2008)]. 
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Decerto era na renovação de sua arquitetura e na introdução de novos 

hábitos no morar [...] que a cidade afirmava-se como moderna, em cujo 

conjunto o setor habitacional tinha um peso significativo fosse em valores 

quantitativos, fosse em seus aspectos qualitativos (CHAVES, 2012b, p.231). 

A modernização da arquitetura na cidade teve seu início ainda no começo do século XX com as 

primeiras casas que procuravam incorporar as premissas higienistas em voga – ampliando as 

atenções com ventilação e iluminação natural - e já refletiam certa modernidade do invólucro 

construído através da ausência de adornos e tendência à geometrização da fachada. Essas 

primeiras realizações têm o respaldo do financiamento estatal que teve papel fundamental 

para impulsionar a modernização arquitetônica, promovendo a vinda de novos profissionais. 

No entanto, apenas na década de 1940 as casas vão incorporar com maior nitidez as soluções 

modernas: “maior integração com o exterior, aberturas angulares e limpeza plástica, embora 

ainda conservasse o uso da técnica construtiva tradicional” (PEREIRA, 2008, p.84). 

A partir dos anos 1950 a produção moderna começa a consolidar-se e, aos poucos, passa a 

fazer parte do cenário urbano com a renovação do quadro de profissionais atuantes, recém 

formados nas escolas de arquitetura, especialmente na Faculdade Nacional de Arquitetura (Rio 

de Janeiro) e na Escola de Belas-Artes de Pernambuco (Recife)53. Nesse momento passa a 

incorporar os elementos técnicos, especialmente a estrutura independente de concreto 

armado, que permitiu a aproximação aos esquemas espaciais da arquitetura moderna. Uma 

das primeiras residências a destacar-se por adotar fielmente esses elementos - figurando em 

estudos sobre a arquitetura moderna brasileira, como o de Segawa (2010) - é a Residência 

Cassiano Ribeiro Coutinho (1955) do arquiteto Acácio Gil Borsoi (figura 10). 

     

Figura 10: Residência Cassiano Ribeiro Coutinho (1955), Acácio Gil Borsoi. Fonte: WOLF, 1999. 
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 Esses novos profissionais encontraram um cenário mais propício (intelectual e técnico) para a disseminação da 
linguagem moderna. Pereira (2008) aponta alguns nomes dessa “segunda geração”: Carlos Roberval da Cunha 
Guimarães, Acácio Gil Borsoi, Mário Glauco Di Lascio, Leonardo Stuckert Fialho, Carlos Alberto Carneiro da Cunha, 
Tertuliano Dionísio da Silva e Pedro Abrahão Dieb. Alguns desses não eram radicados em João Pessoa, mas 
mantinham uma relação de trabalho - mesmo que descontínua - com a cidade. 
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Observa-se um aumento quantitativo de construções residenciais modernas, associado ao 

processo de expansão urbana e demográfica que se deu na segunda metade do século XX54. Se 

em um primeiro momento entre 1950 e 1960 essa produção estava diretamente associada à 

população de maior poder aquisitivo que passava a ocupar bairros situados primeiramente 

entre o Centro e as praias e depois, gradativamente a orla marítima55, almejando a adoção de 

um novo modo de vida; nos anos 1970, além dessa clientela, as residências eram projetadas e 

construídas para atender a demanda de uma classe média - composta por professores, 

funcionários públicos, profissionais liberais -, que se estabelecia em bairros residenciais entre 

as imediações da Avenida Epitácio Pessoa56 e as praias definindo os vetores de expansão da 

malha urbana (COSTA, 2011, p.55). Nesse contexto, para essa difusão e consolidação da 

arquitetura moderna nas regiões periféricas do país foi fundamental a proliferação de 

encomendas de casas modernas. 

Se nos anos 1940, as ‘mansões da época’ eram [...] sobrados ecléticos 

situados no centro da cidade, em especial na Avenida Getúlio Vargas, nas 

décadas seguintes novas áreas passavam a ser apreciadas para esse fim, 

para onde se transferiram os moradores. O bairro da Torre, que já fora 

considerado ‘pouco propicio à moradia’, por que estava fora do ‘perímetro 

urbano’, era descrito em 1957 pela imprensa como um dos ‘locais preferidos 

para as novas e melhores construções, assim como também eram Tambaú, 

Tambauzinho e Miramar, bairros situados nas proximidades da Avenida 

Epitácio Pessoa (PEREIRA, 2008, p.74-75). 

Assim, o setor residencial teve um peso significativo na produção arquitetônica moderna da 

cidade, principalmente a partir de meados dos anos 1950. A modernização da arquitetura 

estava diretamente relacionada ao surgimento das novas residências. Tendência que se 

consolidou nos anos 1960 através da associação à arquitetura moderna brasileira dos anos 

1930-1960 e, na década seguinte já incorporando as influências da produção dos arquitetos 

paulistas (figuras 11 e 12). 

As residências então projetadas em João Pessoa transitavam entre a 

continuidade às experiências modernas brasileiras consagradas 

internacionalmente, que foram predominantes durante os estudos dos 
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 No período analisado por Pereira (2008) entre 1956 e 1974, o autor identificou 70 projetos residenciais, já Araújo 
(2010a) entre 1975 e 1979, identificou 217 projetos, elaborados por arquitetos, evidenciando um aumento 
considerável no número de edifícios residenciais na cidade. 

55
 Em meados da década de 1970 as casas situadas na praia começavam a se consolidar como local de moradia 
permanente (antes colônia de pescadores e residências de veraneio, ocupadas apenas três meses - entre janeiro e 
março - por ano por família abastadas) de uma clientela mais abrangente (profissionais liberais, comerciantes, 
militares) [sobre as residências na orla marítima de João Pessoa ver Costa (2011)]. 

56
 A Avenida Epitácio Pessoa, aberta em 1933 e pavimentada apenas em dezembro de 1952, é o principal vetor de 
comunicação entre o Centro, onde se originou o núcleo urbano, e a faixa litorânea, que possibilitou nos anos 
seguintes a ampliação do perímetro urbano através da ocupação de novos bairros e posterior incorporação da 
orla como bairros residenciais (Tambaú, Cabo Branco, Manaíra e Bessa). 



Aparências da Forma e Forma do Espaço  │ 54 

 

Capítulo 1: Arquitetura Residencial Moderna 

arquitetos que aí atuavam, e a assimilação do neobrutalismo (PEREIRA, 

2008, p.159). 

(11)    (12)  

Figuras 11 e 12: Residência Otacílio Vieira Campos (1966) e Residência Antônio de Pádua (1972), Acácio 

Gil Borsoi Fonte: PEREIRA, 2008, p.141 e 143. 

Nas primeiras décadas de influência efetiva da arquitetura moderna na produção local (anos 

1950 e 1960), as casas da cidade apresentavam os elementos difundidos pelos princípios gerais 

da arquitetura modernas - acesso em rampa curva, pilares em “V”, grandes aberturas de 

acesso ao exterior, estrutura independente de concreto armado, laje inclinada - associados a 

algum esforço em adaptar essas construções ao clima local - esquadrias que não tem contato 

direto com a laje ou o forro (permitindo a passagem da ventilação), venezianas, pérgulas, 

cobogós, jardins internos e brise soleil. Esses elementos, referências consagradas da 

arquitetura doméstica moderna, estavam presentes nos projetos dos principais arquitetos 

atuantes em João Pessoa e passaram a constituir “lugar comum” nos novos bairros 

residenciais. 

No entanto, essa produção não adotou uma linha única, como resposta ao repertório da 

arquitetura moderna dos anos 1930-1960. Ao analisar alguns projetos residenciais em João 

Pessoa, Pereira (2008, p.149-160) observa certa heterogeneidade na trajetória de arquitetos 

como Acácio Gil Borsoi, Mário Di Lascio, Carlos Alberto Carneiro da Cunha, Tertuliano Dionísio 

da Silva e Hugo Salinas. Para ele, essa diversidade é resultado das diversas fontes de influência, 

identifica inclusive em algumas casas a retomada de elementos que têm “referência na 

arquitetura colonial” que “se conjugavam com soluções modernas”. 

O que Pereira (2008, p. 150) chamou de “uso contemporâneo de elementos tradicionais” – a 

utilização de elementos estéticos tradicionais como o telhado de quatro águas com telhas 

coloniais – associado a estratégias espaciais modernas de setorização funcional, teria como 

referência a obra de Lúcio Costa entre finais dos anos 1950 e meados dos anos 1960. 
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Enfim, houve uma produção heterogênea de residências em João Pessoa, 

fosse em relação aos profissionais entre si, fosse dentro de suas produções 

individuais. É certo que isso não esteve dissociado das transformações então 

sofridas pela arquitetura moderna nos planos local e nacional (PEREIRA, 

2008, p.158-159). 

Sobre a Residência Renato Ribeiro Coutinho (1958) de Acácio Gil Borsoi (figura 13), Pereira 

(2008, p.94) destaca: “essa [residência] não foi, no entanto, uma obra isolada ou desconexa 

em sua produção, que pudesse ser justificada exclusivamente com base nas solicitações do 

cliente”. E conclui: “[...] não se tratava de uma mudança dos princípios por ele [Borsoi] 

seguidos, mas uma diversificação de seu repertório formal, ao dar uso contemporâneo a 

elementos do passado”. O mesmo parece ocorrer na década seguinte com a Residência 

Everaldo Vieira (1969) de Mario di Lascio (figura 14). Essas casas, de décadas diferentes e 

arquitetos distintos, podem ter referência em Lúcio Costa, mas podem ser somente eco da 

arquitetura pré-existente na cidade. 

(13)     (14)  

Figuras 13 e 14: Residência Renato Ribeiro Coutinho (1958), Acácio Gil Borsoi, e Residência Everaldo de 

Vieira dos Santos (1969), Mário Di Lascio. Fonte: PEREIRA, 2008, p.95 e 150. 

Em sua pesquisa sobre residências na orla marítima de João Pessoa entre 1960 e 1974, Costa 

(2011, p.210) também identifica certa heterogeneidade da produção moderna. Nas palavras 

da autora: “identificamos elementos isolados que caracterizam essa produção como moderna, 

embora o panorama dos 61 exemplares sejam expressões de diversas arquiteturas modernas”. 

Essas constatações apontadas por outros pesquisadores que investigam a produção moderna 

em diversos períodos e regiões da cidade demonstram a existência de um cenário marcado 

pela diversidade de experiências, mesmo após as práticas da arquitetura moderna já estarem 

consolidadas. Essa diversidade pode estar associada a elementos arquitetônicos isolados, 

como cita Costa (2011), ou ao “abandono” da linguagem moderna na caixa mural, como 

registra Pereira (2008), através da identificação de experiências que adotam as referências 

coloniais em voga. Os achados de Pereira demonstram que essa era, se não uma prática 

comum, uma prática assimilada por diversos profissionais atuantes na cidade. 
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Observamos em algumas passagens descritas pela historiografia, que invólucro construído e 

organização espacial não correspondiam entre si. Se nas primeiras casas de Warchavchik 

houve uma espécie de “modernismo epidérmico”, em algumas casas de João Pessoa a 

linguagem plástica moderna foi substituída por uma estética associada à incorporação de 

elementos arquitetônicos tradicionais. As motivações e origens dessa heterogeneidade 

levantam questionamentos interessantes sobre a arquitetura residencial de João Pessoa, e 

precisam ser - em pesquisas posteriores - melhor debatidos. A associação entre as premissas 

modernas e à tradição colonial constituiu uma prática característica da arquitetura brasileira 

que merece ser investigada considerando a produção local. 

Nos anos 1970 a produção residencial de João Pessoa se aproximou das proposições da 

arquitetura praticada em São Paulo. Residências voltadas principalmente, para uma população 

de alto poder aquisitivo – 50% das casas relacionadas a essa produção possuem mais de 400 

m2-, que se apropriavam do uso do concreto armado e de uma estética associada ao volume 

prismático. No entanto, pelas limitadas condições técnicas e de mão de obra disponíveis, os 

arquitetos não conseguiram, mesmo nas residências de padrão mais elevado, colocar em 

prática todas as possibilidades espaciais e estruturais que o concreto armado oferecia (grandes 

vãos, balanços) e estavam sendo exploradas com entusiasmo em São Paulo. Assim, a 

arquitetura local, acompanhou com certo descompasso e a seu modo (com relativa 

simplicidade), o deslocamento das discussões arquitetônicas para a capital paulista. Contudo, 

algumas características que se tornaram recorrentes nas obras dos arquitetos atuantes em São 

Paulo, como a introspecção do projeto - o modelo da casa voltada para o interior -, não foram 

aplicadas com a mesma fidelidade. Em que pese a sedução do modelo paulista, os terraços e 

varandas ainda eram uma herança cultural muito marcante e sedimentada - além dos 

benefícios climáticos a eles associados - para ser “desconsiderada”, mesmo que isso signifique 

certo deslocamento dos projetos de referência. Nesse sentido, ainda que sejam 

indubitavelmente influenciados por um sistema que pode ser acusado de estimular 

“modismos” e novas tendências arquitetônicas, parece que muitos profissionais permanecem 

em contato com algumas práticas estabelecidas. 

Ainda nos anos 1970, a expansão da clientela abrangendo uma classe média que passa a ter 

acesso aos serviços de arquitetura57 vai significar um incremento no mercado consumidor. 

Acompanhado as inovações em curso no país no sentido de incorporar técnicas construtivas 

industriais, alguns arquitetos passaram a utilizar elementos pré-fabricados como meio de 
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 Esse acesso estava também associado aos programas de financiamento do Governo Federal para custear a 
construção de unidades habitacionais. 
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baratear e racionalizar a construção atingindo - e satisfazendo - essa clientela, que desejava ter 

acesso à arquitetura moderna, ainda objeto de desejo de muitos. Essas experiências vão 

apropriar-se do momento econômico favorável e da crescente industrialização do país para 

incorporar elementos estruturais pré-moldados (vigas, pilares, nervuras de concreto que 

sustentam as lajotas cerâmicas da laje, blocos de cimento) e outros elementos como escadas 

helicoidais, divisórias, mobiliário em alvenaria ou concreto (fabricados in loco) (figuras 15 e 

16). Vão deixar aparentes as instalações prediais e os materiais utilizados, deixando visível o 

fazer construtivo, e vão criar dispositivos de adequação ao clima. 

As experimentações realizadas em algumas casas projetadas pelos 

arquitetos Antonio José do Amaral e Silva e Maria Berenice Fraga do Amaral, 

destacavam-se por um tipo de experiência que valorizava o fazer construtivo 

e que contava com a participação da indústria da construção civil, um modo 

de fazer arquitetônico que assumia um caráter ‘experimental’ naqueles anos 

(ARAÚJO, 2012). 

(15)    (16)  

Figuras 15 e 16: Residência Luís Carlos Carvalho (1976) e Residência Rinaldo Souza e Silva (1975), 

Antonio José do Amaral e Silva e Maria Berenice Fraga do Amaral – escada pré-moldada, vigas em 

concreto aparente e lajotas cerâmicas. Fonte: ARAÚJO, 2012. 

Essas duas experiências se manifestaram simultaneamente, em maior ou menor escala, 

marcando o panorama arquitetônico dos anos 1970, associadas a práticas que evidenciavam 

ainda a presença dos princípios gerais da arquitetura moderna dos anos 1940-1960. 

As análises desenvolvidas até então, permitiram a constituição do panorama sobre a 

arquitetura moderna no período pós-Brasília, a compreensão das origens da diversidade 

plástica e como essas diversas expressões que compõem o cenário plural dos anos 1970 foram 

recebidas e incorporadas no contexto local - casa moderna de João Pessoa. No entanto, 

algumas questões quanto à espacialidade dessa produção residencial ainda não foram 

discutidas, necessitando de uma investigação mais profunda. Há, portanto a necessidade de 

ampliar as questões arquitetônicas superando as similaridades ou disparidades percebidas na 

superfície dos edifícios (invólucro construído). 



Aparências da Forma e Forma do Espaço  │ 58 

 

Capítulo 1: Arquitetura Residencial Moderna 

A seguir, descrevemos as questões relativas à análise da organização espacial das casas 

modernas. Buscamos compreender como os princípios da arquitetura moderna se 

materializaram espacialmente na arquitetura residencial brasileira, para produzir uma casa 

caracterizada como moderna. Nesse sentido, objetivamos ao fim deste capítulo, “concluir” a 

construção do objeto “casa moderna” e identificar os elementos que revelam sua 

modernidade no âmbito da organização espacial. 

1.2. A CASA MODERNA: DO ESPAÇO 

Uma descrição espacial da vida doméstica pode apenas fornecer uma 

confirmação independente da percepção das pessoas sobre o significado de 

suas casas. Mais frequentemente do que se pensa, todavia, uma visão 

espacial enriquece nosso conhecimento sobre as relações entre a forma e a 

cultura, chamando a atenção para características da vida doméstica 

anteriormente despercebidas, ou pode até mesmo expor profundas 

contradições entre a crença das pessoas sobre suas casas e as reais 

experiências em morar nelas (HANSON, 1998, p.269)
58

. 

Introduzir a interpretação da produção residencial moderna sob o contexto da organização 

espacial pode levantar evidências ainda encobertas sob o manto da interpretação dos 

invólucros construídos59. A avaliação da configuração espacial em que uma nova tendência 

arquitetônica foi adotada e encontrou expressão em uma determinada situação pode ser 

iluminada por uma análise que pode ir além da natureza física e geométrica de invólucros 

construídos e espaços vazios, especialmente no que diz respeito a edifícios residenciais – os 

"edifícios mais complexos", segundo Hanson (1998). 

Casas, ao que parece, são fenômenos mais complexos do que permitem 

geralmente vislumbrar os relatos baseados em modo de construção ou 

estilo arquitetônico. Casas, geralmente, encerram uma riqueza de 

informações sociais e simbólicas que, por corriqueiras, passam 

despercebidas pelos ocupantes e definem um quadro de estruturas 

espaciais e práticas sociais compartilhado por todos, que dá forma à vida 
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 Do original: “A spatial account of domestic life may simply provide independent corroborations of people’s 
perceptions about what their home means to them. More often than not, though, a spatial view enriches our 
knowledge about the relations between house form and culture by drawing attention to previously unremarked 
features of domestic life, or it may even expose deep-seated contradictions between people’s beliefs about their 
home and their actual experience of dwelling there” (HANSON, 1998, p.269). 

59
 Hanson (1998, p.291) indica que não é objetivo das análises espaciais substituir ou sobrepor em importância 
pesquisas que busquem a compreensão do tema sob outras perspectivas. “Estudos configuracionais desta 
natureza [sintaxe espacial] provavelmente nunca substituirão análises arquitetônicas mais convencionais 
baseadas na forma material da moradia, no modo de construção, na geometria e proporções da planta, no uso de 
materiais e no detalhado rebuscamento das fachadas”. Do original: “Configurational studies of this kind are 
unlikely ever to replace more conventional architectural accounts based on the material form of the dwelling, the 
mode of construction, the geometry, and proportions of the plan, the use of materials and the detailed decoration 
of the facades” (HANSON, 1998, p.291). 
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cotidiana e parece tão natural e familiar quanto o ato de respirar. Casas 

podem mesmo codificar perspectivas diversas do cotidiano que coexistem 

às vezes sem que a presença de uma pareça afetar a outra (HANSON, 1998, 

p.269)
60

. 

Holanda levanta uma interessante reflexão a respeito da importância da função estética para 

arquitetura a partir de uma afirmação de Le Corbusier: “a arquitetura é jogo sábio, correto e 

magnífico das formas sob a luz”. A citação indica que é possível utilizar apenas dimensões 

“pertencentes ao campo da constituição de imagens e representações, deixando-se 

completamente de lado o campo da constituição de relações sociais” (HOLANDA, 2002, p.82) 

para descrever a arquitetura. Essa tendência dominante é evidenciada pelas inúmeras 

publicações que se destinam a discutir o tema sob o ponto de vista da estética e seus 

elementos, definidores de determinado período, ou da reconstituição historiográfica dos 

eventos arquitetônicos legitimadores. Nesse sentido, a reflexão aqui pretendida foge dessa 

perspectiva, propondo um olhar para o espaço. 

Mas esse viés expõe uma questão: o que caracteriza a espacialidade da casa moderna 

brasileira? Neste item nos dedicaremos a identificar os elementos que definem a organização 

espacial dessa produção. 

Sabemos, no entanto, que sempre que reduções são feitas induzindo a ideia de uma casa 

moderna brasileira, corre-se o risco de generalizar as informações desprezando inclusive as 

diferenças regionais - atitude ambiciosa e particularmente arriscada em um país marcado pela 

diversidade cultural. Aqui investigaremos os aspectos que definem um modelo espacial que 

represente a casa moderna brasileira, difundido sobretudo na segunda metade do século XX, 

tendo em vista a diversidade desse tipo arquitetônico61. 

Esse exercício de identificar as características fundamentais da organização espacial doméstica 

moderna, objetiva, ao fim deste estudo, estabelecer se (e em que nível) as casas aqui 

analisadas - em especial o grupo que diverge formalmente dos preceitos canônicos modernos 

(residências “híbridas”) - podem ser consideradas modernas, em termos de organização 

espacial, ou seja, se essas casas apresentam os elementos que definem a configuração espacial 
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 Do original: “Houses, it would seem, are more complex phenomena than accounts based on mode of construction 
or architectural style usually allow. Houses usually encode a wealth of social and symbolic information which is 
then taken for granted by their occupants, for whom they constitute a shared framework of spatial patterns and 
social practices that shape everyday life and which therefore seem as natural and familiar as breathing. Houses 
may even encode several perspectives on everyday life which sometimes co-existence without seeming to be 
aware of one another” (HANSON, 1998, p.269). 

61
 Neste item, tomaremos por base principalmente os estudos de Amorim, Griz, Loureiro e Trigueiro que têm como 
referência a casa moderna brasileira e da região Nordeste, especialmente a do Recife. Desse modo, pretendemos 
aproximar a construção do tema “caracterização da organização espacial da casa moderna brasileira” (neste item) 
com a pesquisa de casas construídas em João Pessoa. 
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moderna. Desse modo, pretendemos confrontar as definições e os conceitos encontrados na 

literatura proposta – referencial teórico – e os resultados da pesquisa (nossos achados). 

A organização espacial para a arquitetura moderna 

As mudanças advindas dos pressupostos modernos se estenderam aos diversos programas 

arquitetônicos. Dentre eles, a habitação é, sem dúvida, um dos mais importantes, porque 

configura-se como um problema social62, “instrumento de conscientização e educação” 

(TRAMONTANO, 2011, p.29). 

Colocada em um patamar de destaque, passou a ser objeto de estudo e interesse dos 

arquitetos que pretendiam adequá-la à nova realidade social através de novos modelos 

formais e de reorganização espacial. Essas mudanças externas e internas acompanharam o 

progresso econômico, social, cultural e tecnológico que se desenhou a partir de fins do século 

XIX e se intensificou nos países europeus no primeiro pós-guerra. Esse processo foi aos poucos, 

em maior ou menor grau, socialmente incorporado e mudanças programáticas foram 

impressas no edifício residencial moderno. Essa reorganização estabeleceu novas estratégias 

espaciais que modificaram o modo como os espaços se conectavam para atender as novas 

demandas. Não parece razoável negar que a modernidade trouxe mudanças no espaço interno 

que se referem às novas experiências socioculturais. 

A coisa mais importante sobre uma casa não é que ela é uma lista de 

atividades ou cômodos, mas um padrão espacial, regido por convenções 

complexas sobre quais espaços existem, como estão conectados e 

sequenciados, quais atividades acontecem juntas e quais são separadas 

(HANSON, 1998, p.2)
63

. 

Assim, além dos elementos formais que marcavam o exterior das edificações modernas, a 

organização espacial da casa, enquanto sistema de barreiras e permeabilidades, sofreu 

profundas transformações induzindo (e revelando) novos modos de vida, “adequados” à 

estrutura social em emergência. 

[...] os fenômenos sociais são duradouros por deixarem vestígios da forma 

material de sua existência através do modo como a estrutura do espaço 

doméstico é organizada, nos tipos de objetos que são encontrados em 

diferentes locais da casa e na distribuição das atividades e comportamentos 

que podem ser observados ao longo do tempo. A configuração espacial, a 

disposição dos objetos e a rotina das pessoas podem ser assim, 

                                                           
62

 Arquitetos começam a pensar na habitação a partir do entendimento da família como célula básica da sociedade 
e da perspectiva de que os problemas econômicos e sociais são reflexos das más condições de vida das pessoas. 

63
 Do original: “The important thing about a house is not that it is a list of activities or rooms but that it is a pattern 
of space, governed by intricate conventions about what spaces there are, how they are connected together and 
sequenced, which activities go together and separated out” (HANSON, 1998, p.2). 
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decodificadas de modo que informações sociais e simbólicas possam ser 

retiradas diretamente a partir do exame de como casas são organizadas e 

utilizadas (HANSON, 1998, p.269)
64

. 

Fica evidente que as mudanças estabelecidas na organização espacial estão diretamente 

relacionadas com as expectativas humanas. Segundo Holanda (2002, p.78-79) “a arquitetura 

muda ao longo da história, porque expectativas sociais também se modificam e são 

constitutivas de sociedades específicas”. Nesse sentido, a interação entre os indivíduos e as 

estruturas espaciais que habitam é uma dimensão fundamental do ambiente construído - 

formas criadas e comportamento resultante. 

Mas de que modo essas premissas espaciais modernas foram absorvidas pela arquitetura 

doméstica brasileira? 

As referências internacionais foram aos poucos incorporadas por uma sociedade ávida por 

repetir os padrões europeus e a modernidade, símbolo de status. No entanto, a família 

patriarcal, fundamentada em valores tradicionais “produziu” uma casa baseada na 

combinação de continuidades e mudanças - de arranjos espaciais novos e pré-existentes - em 

relação às moradias pré-modernas (colonial e eclética)65 (MARQUES; TRIGUEIRO, 2000). Essas 

referências históricas estão impregnadas na estrutura espacial da casa brasileira sugerindo que 

o espaço interno das residências modernas foi organizado para reproduzir antigos modos de 

interface entre as comunidades de usuários domésticos (patrões, visitantes e empregados), 

bem como para permitir algumas mudanças em determinados aspectos do modo de vida 

brasileiro. Se de um lado, os modelos formais, os materiais, os aparelhos domésticos66 e o 

zoneamento setorial mudaram, por outro, os padrões sociais de controle e supervisão familiar, 

e a diferenciação econômico-espacial entre patrões e empregados ainda se faziam presentes 

na estrutura espacial moderna. 
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 Do original: “[…] social phenomena are durable in that they leave traces of the material form of their existence in 
the way I which the pattern of domestic space is arranged, in the kinds of objects which are found in different 
locations in the home and in the distribution of activities and behavior which can be observed there over time. 
Space configuration, object arrays and people’s routines can therefore be decoded so that the social and symbolic 
information are retrieved directly from the study of how houses are organized and used” (HANSON, 1998, p.269). 

65
 “As residências pré-modernas (coloniais e ecléticas), eram caracterizadas por planos de alta permeabilidade e 
grande flexibilidade quanto ao uso de seus espaços. Um abrir e fechar de portas podia restabelecer relações de 
profundidade e visibilidade entre espaços contíguos e relativamente distantes. Nesse caso, os planos podem ser 
entendidos, primariamente, como manifestações sociais, controlados por códigos de comportamento, o que 
significa dizer que o plano flexível é ajustado aos diversos momentos de interface entre seus moradores e entre 
eles e visitantes” (AMORIM, 2001a). 

66
 Os eletrodomésticos também têm seu papel nesse rearranjo espacial. A modernidade nas casas brasileiras foi, em 
meados do século XX, adentrando seus interiores através da industrialização que aos poucos exigiu modificações 
de ordem espacial. A inserção dos eletrodomésticos foi responsável por uma redefinição social e, 
consequentemente dos espaços tradicionais através da mudança do cotidiano das atividades domésticas. 
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A casa moderna desperta uma nova espacialidade projetual, o 

desenvolvimento de novas possibilidades plásticas garantidas pelo concreto 

e pela estrutura independente, assim como, a aplicação de novos materiais, 

embora, note-se que a questão programática da residência, em alguns 

momentos, ainda atenha-se a espaços considerados convencionais 

(ALMEIDA, 2008, p.31). 

Assim, do mesmo modo que a casa moderna representa profundas mudanças oriundas das 

transformações sociais em curso, algumas propriedades são tão fortemente arraigadas a 

herança doméstica brasileira que permaneceram quase inalteradas (AMORIM, 2008, p.315-

316). 

Evidências desse aparente paradoxo tradição-modernidade são descritas por diversos 

pesquisadores que investigam as relações entre sociedade e arranjos espaciais domésticos a 

partir de seus atributos morfológicos. Seus achados indicam que essas continuidades e 

rupturas estão impressas na estrutura espacial moderna e podem ser identificadas a partir das 

análises configuracionais. Com base nessas pesquisas é possível identificar os elementos que 

caracterizam a casa moderna brasileira. 

As alterações no conjunto de normas que ordenam o espaço foram possibilitadas pelas 

mudanças sociais que alavancaram em meados do século XX um rearranjo familiar baseado em 

uma relação mais igualitária entre homens e mulheres ocasionada pelo enfraquecimento do 

poder patriarcal e inserção das mulheres no mercado de trabalho, proporcionando o 

surgimento de um modelo social mais democrático. Essas mudanças interferiram no modo de 

morar e, nas relações entre a sociedade (esfera pública) e a família (esfera privada), 

materializada na privacidade e proteção da casa, e nas relações familiares em si, baseadas na 

interação entre grupos de usuários distintos (moradores, visitantes e empregados). 

A casa moderna, aquela típica, sobretudo, da segunda metade do século XX, 

vai, portanto, revelar aspectos da relação família x casa em um contexto de 

menor rigidez nas relações sociais e familiares e da emergência dos direitos 

individuais, portanto na decadência do patriarcalismo e na formação da 

família nuclear
67

 (GRIZ; AMORIM; LOUREIRO; 2008, p.38). 

As convenções sociais e códigos arquitetônicos (plásticos e espaciais) - citados acima - foram 

interpretados, definindo os elementos constituintes da organização espacial da casa moderna 

brasileira. 
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 A família nuclear pode ser definida como “grupo social que compreende, no mínimo, um homem e uma mulher 
unidos pelos laços socialmente reconhecidos do casamento e um ou vários filhos biológicos ou adotados” (GRIZ; 
AMORIM; LOUREIRO, 2008, p.31). 
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Enquanto a organização espacial no início dos anos [19]50 era em geral 

ainda tímida, com paredes sobre paredes e para cada função um espaço, é 

depois de Brasília que se vai ousar. Com a autonomia da estrutura, os 

espaços tornam-se mais generosos, os panos de vidro descortinam a 

paisagem e os programas são organizados livremente em meios-níveis, 

dentro de espaços únicos ou em torno de um núcleo com pé direito duplo. 

Já as casas dos anos [19]70 assumiram, além disso, o caráter de santuários. 

Deus fazia milagres e vãos livres se alargaram na ilusão de vir abrigar a 

multidão (ACAYABA, 2011, p.429). 

Como vimos, algumas características espaciais emergiram com a modernidade, outras foram 

apenas reformuladas e se mantém como ordens estruturantes da casa brasileira desde o 

período colonial. 

“A agenda moderna dá à função uma posição fundamental na arquitetura” (AMORIM, 1997, 

p.1)68. A proposta racionalista introduziu a preocupação com a divisão também racional das 

atividades na lógica espacial residencial. Cada espaço deveria, portanto ser agrupado e 

conectado aos demais de acordo com sua função69. Segundo Buzzar (2003, p.6), a arquitetura 

moderna entendia que “mais importante que a utilização de materiais modernos, ou de uma 

atualização tipológica, seria criar um lugar onde pudesse florescer o sujeito moderno brasileiro 

e também as ideias modernas”. Essa afirmação indica a importância da dimensão espacial para 

a habitação. 

Os estudos residenciais de natureza configuracional acerca da produção moderna indicam que 

a setorização funcional, ou seja, “a organização espacial dos ambientes destinados a 

atividades, agrupados em forma de setores que levam em conta requerimentos funcionais e 

sociais” (LOUREIRO; AMORIM, 2008, p.61), estabelece a “base da organização espacial da casa 

moderna” (GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2008, p.29). Essa prática, difundida nas escolas de 

arquitetura, é definida metodologicamente como uma etapa prescritiva do processo de 

projeto, constituindo um paradigma da casa moderna, o paradigma dos setores (AMORIM, 

1999). 

Nesse sentido, os setores constituem uma estrutura subjacente que 

conferem ao ambiente doméstico o adequado sentido de ordem – cada 

componente social e espacial em seu devido lugar – e funcionalidade – 

todos os componentes corretamente articulados (AMORIM; LOUREIRO; 

GRIZ, 2009, p.11). 
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 Do original: “Modern agenda gives to function a fundamental position in architecture” (AMORIM, 1997, p.1). 
69

 Amorim, Loureiro e Griz (2009, p.10-11) indicam que esse princípio tem suas origens nas propostas sanitaristas do 
século XIX para a organização espacial doméstica: “uma maior fragmentação do espaço da casa e especialização 
dos cômodos com indicação precisa da atividade a que se destinam, um maior isolamento entre cômodos, obtido 
por meio de acesso único e pelo uso de corredores e vestíbulos – permanecem até hoje e constituem uma das 
bases da organização espacial doméstica moderna”. 
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O conceito está presente na construção dos princípios modernos e se consolida na casa 

brasileira incorporada como premissa projetual. Esse parâmetro de concepção visa estabelecer 

a melhor articulação espacial dos setores (social, serviço e íntimo) entre si, baseada em um 

procedimento de classificação dos espaços que busca resolver problemas de natureza técnica 

como conforto térmico (insolação e regime de ventos), geográfica e social70. “Apesar desses 

requisitos, parece que todos os esforços foram utilizados para garantir que agrupamento dos 

setores seja alcançado, talvez quase que inconscientemente” (AMORIM, 1997, p.12)71. Por 

exemplo, historicamente espaços íntimos e de serviço estabelecem atividades incompatíveis 

pelos códigos sociais brasileiros, portanto devem estar situados em polaridades distintas da 

casa72. Esse conhecimento subjacente é introduzido na concepção como um modelo de 

setorização historicamente definido e exemplifica como premissas de ordem social interferem 

na concepção de um modelo espacial. Essa estratégia espacial é aplicada independente da 

dimensão do objeto arquitetônico e da quantidade de cômodos que abriga, conduzindo uma 

linha convergente nos projetos modernos, “a organização de setores seria o seu gene 

paradigmático” (AMORIM, 2008, p.12)73. Assim, podemos dizer que o agrupamento espacial 

de acordo com as atividades exercidas estabelece as regras que definem o arranjo espacial da 

casa moderna. 

[...] as residências modernas, geradas sob o paradigma dos setores, 

expressam mudanças significativas nos modos de morar e de conceber o 

espaço doméstico. Na casa moderna, em um novo ambiente doméstico, 

mais fluído e sem portas, é a organização espacial que define as barreiras 

entre visitantes e moradores. As portas, que eram utilizadas para restringir o 

movimento e a visão nas casas pré-modernas, são substituídas por arranjos 

espaciais que dificultam acessos, ao mesmo tempo que ampliam os campos 

visuais. Isto pode ser percebido pela definição mais clara dos setores 

funcionais domésticos e pela drástica redução da permeabilidade do sistema 

espacial, o que significa um maior controle de movimentos na habitação 

(AMORIM, 2001a). 
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 Segundo Reis Filho (2004, p.176-177) esse esquema organizacional remonta as casas do século XIX: “uma vez 
afastadas das vias públicas, as casas tendiam a ter reduzida a altura de seus porões, de forma a aproximá-las do 
jardim. Instalavam-se então no andar térreo, os locais de permanência diurna e os serviços e, nos sobrados, os 
dormitórios e banheiros, estabelecendo-se, dessa forma, o esquema de distribuição funcional que seria seguido 
pela maioria das residências no século XX”. O desaparecimento do porão de ocupação dos escravos e criados 
possibilitou o surgimento das edículas, nos fundos dos lotes e separadas do edifício principal, como solução para a 
ocupação dos empregados assalariados, característica presente até pelo menos, meados do século XX nas casas 
brasileiras. Aos poucos, as edículas foram incorporadas à construção principal como modo de demonstrar 
proximidade com os costumes modernos. 

71
 Do original: “Despite these requirements, it seems that all efforts were used to assure that the sectors’ grouping 
should be achieved, perhaps, almost unconsciously” (AMORIM, 1997, p.12). 

72
 Estudos indicam que desde a casa colonial brasileira, os espaços íntimos (alcovas) e aqueles destinados à 
realização das atividades domésticas se isolavam em diferentes territórios da casa. “Essa separação era uma 
maneira de reforçar a privacidade da família, ao mesmo tempo em que permitia o controle do patriarca sobre os 
outros membros da casa” (GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2008, p.34). 

73
 Do original: “[…] while sectors’ organization would be their paradigmatic gene” (AMORIM, 1997, p.12). 
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Essa colocação de Amorim tem um importante significado na mudança da concepção do 

projeto espacial moderno. A casa é sobretudo caracterizada por padrões de ordem espacial, 

portanto “restrições de uso do espaço [estão] imbricadas no próprio leiaute” (AMORIM, 2008, 

p.322). Nesse sentido, os elementos estruturantes de seu espaço são definidos principalmente 

pelas barreiras e permeabilidades que determinam os modos de interação e co-presença entre 

os grupos de indivíduos (visitantes, moradores e empregados), revelando uma tendência à 

delimitação de cada grupo em uma zona definida pela setorização. 

Generalizando, os setores se articulam na casa moderna estabelecendo zonas relativamente 

independentes: setor de serviço isolado, garantindo certa autonomia das atividades 

domésticas ao mesmo tempo em que possibilita a separação dos trabalhadores domésticos; 

setor social mais amplo e flexível, exerce o papel de mediar e controlar acessos e articula o 

contato entre os três grupos de usuários em momentos específicos da rotina doméstica; e o 

setor íntimo isolado garantindo a privacidade familiar. Um quarto setor, chamado por Amorim 

(1999) de mediador, é responsável por estabelecer as conexões e os limites entre os demais74. 

Os ambientes sociais geralmente se conectam seja diretamente, seja indiretamente, 

intercalados por pátios, terraços e jardins internos delimitados por painéis de vidro e portas de 

correr que podem ampliar ou não os espaços de acordo com a necessidade. O 

enfraquecimento da rigidez nos comportamentos sociais introduziu na casa a flexibilidade 

espacial, apontada como característica do arranjo espacial moderno. O setor social geralmente 

agrupa os ambientes mais integrados, ou seja, aqueles que estabelecem as conexões com 

maior número de ambientes. Nesse sentido, os espaços sociais estão (considerando a distância 

topológica75) mais próximos do espaço público - ou para a sintaxe espacial, são mais rasos do 

ponto de vista do visitante - com acessos, geralmente mais de um, voltados diretamente para 

o exterior. 

A premissa mais difundida da arquitetura moderna, a continuidade espacial, foi perseguida 

desde o início do século XX. A nova concepção de espaço “tratava todo o interior como um 

‘organismo’ espacial contínuo” (WESTON, 2011, p.14). Segundo Weston (2011, p.13), as 

primeiras casas que expressam “minimamente” os princípios modernos foram construídas nos 

Estados Unidos por Frank Lloyd Wright76 ainda na primeira década do século XX (Casa Ward 
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 “Espaço ou setor mediador tem o papel de mediar a acessibilidade entre espaços ou setores diferentes”. Do 
original: “Mediator space or sector has the role of mediating the accessibility amongst differentiated spaces or 
sectors” (AMORIM, 1999, p.408). 

75
 A distância topológica se refere ao número mínimo de espaços necessários cruzar (espaços intermediários), para 
ir de um espaço (ponto de partida) a outro (chegada) [ver capítulo 2, figura 33]. 

76
 “Ele reinventou a habitação segundo uma série de planos abstratos que definiam formas geométricas em alturas 
distintas, anulando as diferenças tradicionais entre paredes e janelas, dentro e fora” (WESTON, 2002, p.35). 
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Willits, 1901 e Robie House, 1909, Chicago), e se destacavam pela continuidade do espaço 

interno anulando as tradicionais barreiras espaciais, e pela ausência de ornamento nas 

fachadas77 (figuras 17 e 18). Essas casas ofereciam uma nova percepção do espaço. No 

entanto, apenas na década de 1920 é construído um montante expressivo dessas edificações 

reconhecidamente modernas, que vão redefinir o espaço interno. 

A casa Moderna, com M maiúsculo, aparecia no continente europeu por 

volta de 1920, estendendo-se depois, rapidamente, ao resto do mundo. 

Exteriormente, as paredes planas e destituídas de ornamentos eram 

rasgadas por grandes áreas envidraçadas. No interior, a compartimentação 

isolada daria lugar ao espaço contínuo e fluido, tornado possível pela 

estrutura independente. A ‘planta aberta’ resultante refletia os novos 

modos de vida, acabando com as antigas hierarquias sociais e reduzindo o 

número de serviçais (WESTON, 2002, p.34). 

Nesse sentido, a arquitetura moderna inaugurou uma ordem espacial baseada na “planta 

livre”, em oposição à espacialidade compartimentada das casas pré-modernistas. Na casa 

moderna “[...] a continuidade e a regularidade das superfícies envoltórias dos cômodos é 

interrompida para estabelecer uma continuidade entre os espaços e substituir aquele 

equilíbrio e unidade estática anterior por uma maior instabilidade ou dinâmica” (AMORIM, 

2008, p.316) (grifo nosso)78. 
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 Nas primeiras residências, essa fluidez espacial não é levada ao máximo de sua expressão como vemos em obras 
posteriores, no entanto, já apresentam uma mudança se comparadas às plantas baseadas no método da Beaux-
Arts (WESTON, 2011, p. 13). Autores como Rybczynski (2002) e Weston (2002) destacam que apesar da aparência 
externa, o interior dessas casas ainda guardava espaços ricamente ornamentados. 

78
 A flexibilização do espaço foi garantida pela incorporação das novas tecnologias da construção civil, 
especialmente as possibilidades estruturais do concreto armado, que possibilitou o desenvolvimento de uma 
espacialidade interna mais dinâmica, com espaços contínuos interligados tanto na vertical como na horizontal. 
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(17)  

(18a)      

(18b)  

Figuras 17 e 18: Casa Ward Willits (1901) e Robie House (1909), Frank Lloyd Wright - (a) vistas externa e 

interna e (b) plantas. Fontes: (17) CURTIS, 2008, p.120; (18) WESTON, 2011, p.34 e 35. 
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A continuidade espacial, representada principalmente pela união das salas de estar e jantar em 

um ambiente único (dois espaços convexos) confere ao setor social maior dinamismo. Essa 

significativa mudança social está diretamente relacionada ao desaparecimento do cômodo de 

uso familiar – situado nos fundos da casa colonial ocupado principalmente pelas mulheres 

(esposa, filhas e empregadas). A aproximação dos espaços de uso da família e de receber 

visitantes no setor social - atividades que passam a ser realizadas em um único espaço - indica 

a adoção de um modo de vida mais informal e prático na relação entre visitantes e família. 

Dessa forma, uma nova prática social é estabelecida, com uma maior 

diversidade de roteiros sociais, ou seja, de possíveis encenações sociais, com 

a participação mais intensa e livre dos diversos componentes da estrutura 

familiar, tanto no cenário da vida pública, quanto no cenário da vida privada 

(AMORIM, 2008, p.315). 

Essa continuidade espacial adquiriu um novo sentido se observada em termos de visibilidade. 

As estratégias compositivas do espaço interno moderno criam uma dinâmica visual através das 

mudanças de níveis alcançados por rampas e escadas, e planos verticais transparentes. Em 

outras palavras, estratégias espaciais como mezaninos, vazios verticais, patamares que se 

prolongam em “semi-pavimentos” para comportar atividades de transição (entre ambientes 

sociais e íntimos - estúdio, escritório, salas íntimas) – articulação espacial semelhante à 

observada nas casas de Artigas citadas anteriormente - e portas de vidro abertas para pátios e 

terraços, geram perspectivas visuais que possibilitam diversas apreensões do interior 

(continuidade visual). Essa alta permeabilidade espacial revela também a importância dos 

parâmetros estéticos para a concepção do interior moderno, pensados a partir da composição 

dessa articulação entre planos e elementos conectores (escadas e rampas) que ganham 

destaque nesse cenário (figuras 19-23). 

     

Figura 19: Residência José Mario Taques Bittencourt (1959), Carlos Cascaldi e Vilanova Artigas – vistas 

internas (estar, pátio e rampa). Fonte: ACAYABA, 2011, p. 178 e 182. 
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(20)    (21)  

(22)  

(23)  

Figuras 20, 21, 22 e 23: (20) Residência José Calil Skaf (1958-61), David Libeskind; (21) Residência Olga 

Baeta (1957), Carlos Cascaldi e Vilanova Artigas; (22) Residência Castor Delgado Perez (1958-59), Luís 

Roberto C. Franco, Rino Levi e Roberto Cerqueira César; (23) Residência Elza Berquó (1965-68), Carlos 

Cascaldi e Vilanova Artigas. Fonte: ACAYABA, 2011, p.137, 93, 113 e 244. 
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Esse modo de conceber o espaço, criando sequências de visadas parciais, está intimamente 

ligado ao conceito de promenade architecturale de Le Corbusier. Nesse sentido, movimento e 

visão fazem parte da mesma experiência de percepção do espaço arquitetônico. “A 

espacialidade moderna envolve continuidades, sequências e conexões – não movimento no 

espaço, mas através de espaços” (LEATHERBARROW, 2008, p.13). 

O movimento também é um conceito importante para Hillier e Hanson (1984) na compreensão 

do objeto arquitetônico enquanto entidade espacial, à medida que entendem que a 

espacialidade está intrinsecamente ligada ao movimento. É através do caminhar (com pés no 

chão) que apreendemos o espaço. Esse entendimento se relaciona diretamente com a ideia da 

co-presença: para interagir com usuários distintos é necessário encontrá-los, e esses encontros 

se fazem no plano arquitetônico, seja da cidade ou do edifício. Essa é uma das premissas da 

sintaxe espacial. 

A amplitude visual é reforçada pela abertura de paredes e vãos, salas de estar e jantar se 

fundem em um ambiente único onde o mobiliário delimita espaços funcionais distintos. Essas 

duas estratégias (continuidade espacial e visual) associadas proporcionam ao interior da casa 

moderna uma experiência espacial diferente se comparada às casas pré-modernas, em que os 

ambientes compartimentados se isolavam em si. No entanto, a continuidade espacial 

permanece restrita a determinados ambientes, cuidadosamente pensados para tal, 

representando a incorporação de comportamentos modernos pela família. 

[...] eu olho, eu observo, eu aprecio as formas e os contornos espaciais, 

porém exclusivamente dos espaços autorizados. Nesse sentido, a alta 

visibilidade é combinada com alto controle de acessibilidade [...] o que 

possibilita o atendimento aos requisitos de privacidade (AMORIM, 2008, 

p.317). 

Assim, a configuração espacial do setor social contrasta com a reclusão do setor íntimo - cada 

vez mais evidente. “Continuidade e controle parecem ser peças de jogos diferentes, mas a 

residência moderna parece mostrar como podem ser combinados” (AMORIM, 2008, p.317). Se 

de um lado, os espaços sociais expõem a intimidade desejada, aquela expressão da 

modernidade da família que passa a conviver de modo mais direto com os visitantes, por 

outro, os setores íntimos se deslocam para uma zona isolada por uma sequência de espaços de 

transição que definem uma única rota de acesso, indicando quem pode ou não ter passagem. 

O isolamento da intimidade familiar, em especial do casal, aponta o início de um processo que 

se intensifica na contemporaneidade. Se na casa colonial a alcova se comunicava diretamente 

com a sala de estar sugerindo o controle do pai sobre o ir e vir dos demais membros da família 
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principalmente das mulheres, na casa moderna a exigência de privacidade dos indivíduos79 

levou à segregação dos espaços íntimos em relação aos demais setores, especialmente de 

serviço. Essa tendência à privacidade é ainda mais evidente nas casas de famílias mais 

abastadas, ou seja, quanto mais favorecida economicamente a família, menos os habitantes 

compartilham os mesmos cômodos (quartos e banheiros). 

É interessante observar que se na casa colonial havia a distinção na organização sócio-espacial 

da posição do quarto dos filhos (homens) e das filhas (mulheres) – estes mais profundos (leia-

se mais isolados e, portanto, distantes dos visitantes/estranhos) e próximos dos ambientes de 

uso exclusivo feminino -, em algumas casas observadas dos anos 1970 em João Pessoa, ainda 

encontram-se rótulos do tipo “quarto das moças”, revelando, mesmo que a partir de limites 

distintos, a mesma diferenciação social, principalmente na moradia de famílias mais ricas e 

tradicionais. Essa distinção também está presente no arranjo espacial. Nessas casas, esses 

espaços femininos estão mais isolados se aproximando do quarto do casal e, portanto do 

controle parental. A situação pode ser explicada pelo aspecto da tradição, fortemente 

enraizada na estrutura da sociedade paraibana e do Nordeste em geral. 

Com a inserção das novas tecnologias, os quartos começam a ser ambientes que abarcam 

novas funções além do repouso. Esse processo se inicia no quarto do casal que se divide em 

subespaços individualizados para atender uma série de comodidades, incorporando banheiros 

privativos, closets e saletas. 

Se as modificações espaciais indicam a adoção de novos padrões sociais, o setor de serviço, 

especialmente a dependência de empregados, é o setor que retrata o maior contato com os 

valores desiguais historicamente incorporados à sociedade brasileira. “Em certo sentido o que 

essas casas nos mostram é o retrato da extrema desigualdade social brasileira e representam 

[...] o cenário apropriado para a reprodução de tal desigualdade” (AMORIM, 2008, p.318-319). 

O isolamento dos espaços de serviço - mesmo quando incorporados ao edifício - dos demais 

setores, principalmente do privado é reflexo dessa realidade. Geralmente, os espaços de 

serviços estão próximos do espaço público e distantes da zona de uso exclusivo da família 

(quando o exterior é considerado). 
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 Nesse momento uma transição começa a ocorrer e se consolida na casa contemporânea: a privacidade que antes 
era da família como um todo, ou seja, a família como um subgrupo da sociedade em que o sujeito estava 
subordinado a ela, se transfere para o indivíduo, de modo que o indivíduo e suas particularidades passam a ser 
mais importantes (valorização do sujeito), cada um tem sua própria vida, muitas vezes independente da vida 
familiar. Essas mudanças se transferem para o arranjo espacial à medida que os quartos definem em si zonas de 
pertencimento de um habitante (GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2008, p.39-40). 
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Essa breve análise da articulação dos três principais setores domésticos aponta que existe uma 

clara distinção entre visitantes, moradores e empregados que se materializa no arranjo 

espacial da casa moderna brasileira através da posição que cada grupo ocupa na dinâmica 

social. 

A relação de continuidade entre exterior e interior “representa uma importante conquista do 

movimento moderno” (AMORIM, 2008, p.317), evidenciada nas análises configuracionais 

através da presença de anéis que indicam possibilidades de percursos entre os espaços 

internos e externos (jardim, terraço, piscina, etc.)80. 

A multiplicidade de acessos distribuídos nos limites entre espaço público (rua) e espaço 

privado (lote) é outra característica evidenciada pela literatura acerca das casas modernas 

brasileiras. Os acessos são distribuídos geralmente em pedestre social (moradores/visitantes), 

serviço (empregados) e veículos. Essa estratégia justificada pela funcionalidade é utilizada para 

evidenciar status, assim o cruzamento de empregados e moradores fica restrito às situações 

desejadas revelando questões de cunho social. Em alguns casos, pelas especificidades 

econômicas – casas de famílias menos abastadas – e dimensões do terreno, os acessos social e 

de automóveis81 ou de serviço e de automóveis podem se fundir, mas o mesmo dificilmente 

ocorrerá com os acessos social e de serviço, este geralmente apartado e, às vezes, escondido 

nos limites do muro por reentrâncias ou vegetação. 

O mesmo raciocínio é empregado no interior da edificação, onde o sistema de circulações 

independentes garante o “bom” funcionamento das atividades domésticas evitando encontros 

não programados entre visitantes, habitantes e empregados. Em casas de maior poder 

aquisitivo observa-se a existência de acessos (escadas e corredores) que conectam 

diretamente o setor de serviço ao íntimo. 

Este código é tão fortemente impregnado na maneira de projetar que é 

utilizado mesmo em apartamentos de conjuntos habitacionais populares, 

nos quais se observa uma dupla entrada (social e de serviço), ainda que para 

um mesmo hall e ainda que, provavelmente, os serviços domésticos sejam 
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 De certo modo, essa é uma premissa da casa brasileira: as coloniais, sobretudo aquelas localizadas em subúrbios 
ou em sítios em torno do Recife, e as ecléticas (casas extremamente permeáveis – cômodos se interconectam, 
principalmente internamente, ou seja, sem a existência de corredores, definindo rotas de circulação alternativas) 
já apresentavam essa forte relação exterior-interior a partir de outros esquemas de configuração espacial e 
arranjo social. No entanto, na casa moderna essa conexão ganha um novo significado quando incorpora a 
continuidade espacial e visual entre esses dois domínios (exterior e interior). Se na casa eclética essas rotas 
alternativas eram controladas por rígidos códigos sociais, nas casas modernas – onde (algumas) regras sociais são 
mais “flexíveis” - são fundamentalmente as estratégias espaciais – definidas pela estrutura de barreiras e 
permeabilidades - que estabelecem os limites desse controle (AMORIM, 2008; TRIGUEIRO, 1994). 

81
 Nessas casas, a garagem pode transformar-se em abrigo de utilização dupla: guarda de automóvel e varanda, de 
acordo com a necessidade. 
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desempenhados pela família e não por serviçais (AMORIM, LOUREIRO, GRIZ, 

2009, p.12). 

Podemos resumir que a arquitetura residencial moderna brasileira se destacou pela busca do 

espaço fluido, uso dos planos verticais e horizontais integrados por rampas e escadas, diluição 

dos limites entre interior e exterior, preocupação com aspectos climáticos traduzidos nos 

elementos compositivos da fachada bem como na disposição dos ambientes em planta, além 

das diversas adaptações regionais dos princípios da arquitetura moderna. De modo geral, as 

principais características da organização espacial da arquitetura residencial moderna brasileira 

estão elencadas no quadro 1. Essa listagem resume os aspectos mais visitados pela literatura 

pesquisada. 

Quadro 1: Características espaciais da casa moderna brasileira. 

CASA MODERNA BRASILEIRA 

Organização espacial definida em setores funcionais (paradigma dos setores): método de estruturação 

dos espaços domésticos embasado por práticas sociais 

(AMORIM, 1997; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.39; MARQUES, TRIGUEIRO, 2004) 

Arranjo espacial que enfatiza a separação entre moradores, visitantes e empregados (ordens 

hierárquicas distintas) 

(AMORIM, 1997, p.11; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.39) 

Oposição entre informalidade (setor social francamente aberto – continuidade espacial) e formalidade 

(restrição ao setor íntimo – alto controle de acesso) 

(AMORIM, 2008, p.317) 

Multiplicidade de acessos espaço público → interior 

(AMORIM, 1997, p.9; COSTA, 2001, p.83; TRIGUEIRO, 1994) 

Individualismo como valor central das sociedades ocidentais modernas: sujeito social identificável, 

reconhecido em seus direitos civis e personalizado no espaço que ocupa na esfera doméstica 

(GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38-39) 

Forte conexão interior-exterior: criação de rotas alternativas de movimento (anéis) 

(AMORIM, 2008, p.316-317; TRIGUEIRO, 1994) 

Sala única: salas de estar e jantar constituem um espaço único - comer, estar e receber se desenvolvem 

em espaços contíguos e abertos 

(AMORIM, 2008, p.314; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38) 

Desaparecimento do ambiente de uso exclusivo da família: recepção e convívio familiar ocorrem no 
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mesmo ambiente – reflexo das transformações sociais 

(AMORIM, 2008, p.315) 

Setor social passa a ter duplo papel: reunir a família e receber visitantes 

(GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38) 

Diversidade dos roteiros sociais (dinâmica espacial): modelo social mais democrático 

(AMORIM, 2008, p.315; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.37) 

Com exceção da sala única (que definem dois espaços convexos, estar e jantar) os demais ambientes são 

convexos (herança das casas pré-modernas) 

(AMORIM, 2008, p.316) 

Setor social raso em relação à rota do visitante: resguarda a intimidade familiar a partir da separação do 

visitante (estranho) 

(AMORIM, 1997, p.11-12; TRIGUEIRO, 1994) 

Isolamento (profundidade) dos espaços íntimos por meio de artifícios espaciais (espaços de transição 

e/ou mediadores), em especial do quarto de casal: privacidade do indivíduo 

(AMORIM, 2001b, p.15; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38-39; MARQUES, TRIGUEIRO, 2004) 

Isolamento (profundidade) da dependência de empregados (acessos internos individualizados): reflexo 

da posição dos empregados na sociedade (resquícios da sociedade patriarcal) 

(TRIGUEIRO, 1994) 

Setor social e serviço como geradores de movimento (fazem parte do sistema gerador de movimento a 

nível global, integrando a casa) e setor íntimo como ocupacional (quartos como unidades espaciais para 

descansar, dormir ou estudar) 

(AMORIM, 1997, p.12) 

Espaços mediadores maximizam profundidades 

(AMORIM, 1997, p.12) 

Nos anos 1970 essas premissas modernas largamente difundidas nas décadas anteriores 

(especialmente entre 1930 e 1960) ainda se faziam presentes no arranjo espacial residencial 

como modelos de concepção da arquitetura doméstica brasileira. Apenas a partir da década de 

1980 profundas mudanças sociais alteram o perfil da chamada família contemporânea, 

possibilitando o surgimento novas composições familiares (família mono-parental, família sem 

filhos, família formada por casal homossexual, etc.) e novos arranjos espaciais (TRAMONTANO, 

2002). 
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Ao longo desse capítulo observamos que a arquitetura moderna residencial foi influenciada 

pelos princípios do Movimento Moderno e pelas transformações sociais, modificando a lógica 

espacial residencial da casa brasileira. Nesse sentido, buscamos levar a questão da organização 

espacial para o centro da análise e compreender como as profundas mudanças que 

acompanharam as experiências modernas, se materializaram na configuração espacial da casa 

brasileira. A seguir iremos explorar o modelo teórico utilizado na análise de dezenove casas 

construídas nos anos 1970 em João Pessoa: a Teoria da Lógica Social do Espaço. 



 

Capítulo 2: O Espaço e a Organização Social 

CAPÍTULO 2 

O ESPAÇO E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de muitos preferirem discutir arquitetura em termos de estilos 

visuais, seus mais profundos efeitos práticos não estão no nível das 

aparências, mas a nível de espaço. Ao dar conteúdo e forma ao nosso 

mundo material, a arquitetura estrutura o sistema espacial em que vivemos 

e nos movemos (HILLIER; HANSON, 1984, p.ix)
82

. 

Neste capítulo iremos descrever os aspectos teóricos e as ferramentas propostas pela análise 

sintática do espaço (ASE), utilizados para representar, quantificar e interpretar os atributos 

físicos do espaço. Objetivamos estabelecer as bases conceituais e metodológicas utilizadas na 

análise configuracional de residências construídas nos anos 1970 em João Pessoa. Este 

capítulo, portanto, complementa a revisão teórica desta pesquisa iniciada no capítulo anterior. 
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 Do original: “However much we may prefer to discuss architecture in terms of visual styles, its most far-reaching 
practical effects are not at level of appearances at all, but at level of space. By giving shape and form to our 
material world, architecture structures the system of space in which we live and move” (HILLIER; HANSON, 1984, 
p.ix). 
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2.1. A SINTAXE ESPACIAL: ASPECTOS TEÓRICOS 

Cada campo de investigação tem por base um arcabouço teórico que explica os fenômenos 

que o constitui. Geralmente vinculadas aos atributos oriundos das qualidades geométricas e 

estéticas, a interpretação e descrição do espaço arquitetônico pode ir além, e investigar suas 

relações espaciais. Essas duas visões podem ser somadas, levando ao conhecimento mais 

profundo do objeto arquitetônico a partir de novas hipóteses e questionamentos. No entanto, 

como podemos ler essas relações, ou seja, ler o espaço além de seus atributos físicos? 

A noção de espaço como componente essencial da arquitetura não é nova. Estudos que 

enfocam esse aspecto - arquitetura como relações entre barreiras (sólidos) e permeabilidades 

(vazios) - começaram a se difundir no século XX, inclusive compreendendo arquitetura e 

sociedade como elementos intimamente relacionados. No entanto, tratar o espaço como 

fonte de conhecimento sobre padrões sociais, levando mais a fundo a noção de arquitetura 

como expressão da organização social e, principalmente, trazendo métodos de análise 

sistemáticos que se apliquem aos mais diversos artefatos arquitetônicos (urbanos e edilícios) é 

a contribuição da análise sintática do espaço. 

A partir de desdobramentos de teorias derivadas da morfologia e da matemática, a Teoria da 

Lógica Social do Espaço, proposta nos anos 1970 por Hillier, Hanson e colaboradores do 

University College of London (UCL), estabelece, através do desenvolvimento de um corpo 

teórico-metodológico, a conexão entre estudos de cunho social e físico a partir da premissa de 

que a forma-espaço83 não está livre do conteúdo social. 

Os resultados dessa teoria foram reunidos no livro “The Social Logic of Space” (HILLIER; 

HANSON, 1984). As primeiras tentativas de aplicar a análise sintática84 em estudos sobre 

edifícios residenciais surgiram com Hanson, ainda nos anos 1970. Suas análises permitiram a 

sistematização das técnicas utilizadas nesse tipo de estudo e ampliaram as possibilidades de 

compreensão dos atributos morfológicos de projetos arquitetônicos. Seus achados foram 

reunidos anos depois no livro “Decoding homes and houses” (HANSON, 1998). A partir de 
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 Neste estudo, utilizaremos o termo “forma-espaço” como empregado por Holanda (2006), para descrever o 
modo como se estruturam e relacionam os espaços de um determinado objeto arquitetônico, para diferenciar do 
termo “forma”, usualmente vinculado em arquitetura à aparência ou à natureza do invólucro construído de uma 
edificação (comumente associado à noção de estilos arquitetônicos), ou ainda, como descrição relativa a seus 
aspectos geométricos. São empregados como sinônimos de forma-espaço: configuração espacial, organização 
espacial e estrutura espacial. 

84
 Os termos “análise sintática”, “análise sintática do espaço”, “análise configuracional” e “sintaxe espacial”, 
oriundos da Teoria da Lógica Social do Espaço, são utilizados neste trabalho como sinônimos. 
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então, a teoria vem se desenvolvendo continuamente85 e, hoje, estudos com enfoque na 

análise sintática estão disseminados por diversos centros e laboratórios de pesquisa no 

mundo. No Brasil esses estudos estão concentrados em grupos de pesquisa e Programas de 

Pós-Graduação de Universidades Federais86. 

Através do conjunto de técnicas e métodos próprios, a análise sintática propõe a relação entre 

dois itens de conhecimento ou dois fenômenos que podem ser considerados espaciais: (1) a 

organização espacial (na escala urbana ou edilícia), considerando a ideia de sistema de 

barreiras - tudo aquilo que impede, dificulta ou desautoriza - e permeabilidades - tudo aquilo 

que proporciona, facilita ou incentiva - ao movimento (co-presença), e opacidades e 

transparências à visão (co-ciência), cria campos de possibilidades e restrições de uso; (2) a 

estrutura social, os contatos e interações interpessoais entre categorias distintas de usuários 

(diferenciações sociais) através do sistema de encontros e esquivanças e estruturas de poder. 

A sintaxe espacial, portanto, indica um caminho para compreender as relações morfológicas 

entre organização espacial e sociedade a partir do entendimento da função social como um 

aspecto intrínseco do espaço construído. Para a análise sintática, do mesmo modo que os 

padrões sociais interferem na organização espacial, a organização espacial interfere nas 

relações sociais. Assim, a forma-espaço não apenas revela padrões sociais, mas também atua 

sobre eles, em uma ação de reciprocidade, “uma vez que as relações sociais acontecem no 

espaço e esse espaço responde ou afeta essas relações” (MEDEIROS, 2006, p.116). Como, e em 

que nível esses fenômenos se dão em um determinado espaço, urbano ou edilício, é o que a 

teoria busca demonstrar. 

Ao contrário de muitas teorias que desmaterializam o espaço da 

organização social, a teoria da lógica social do espaço rompe com o 

paradigma da distinção entre vida social e estrutura espacial. Ou seja, ela 

postula que a organização espacial tem conteúdo social e que a organização 

social tem conteúdo espacial (FIGUEIREDO, 2004, p.33). 

Essa afirmação traduz um dos princípios da teoria de Hillier e Hanson e sua contribuição 

central à teoria da arquitetura: “o espaço não é um elemento passivo”, e, portanto, edifícios e 
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 Ao longo das pesquisas e aperfeiçoamento da metodologia, o campo de aplicação prática da análise sintática vem 
se ampliando e enquadrando novas perspectivas de abordagem em diversas áreas de pesquisa, como a 
arqueologia, a criminologia, a tecnologia da informação, geografia urbana e humana, antropologia e ciência 
cognitiva. Para mais informações acessar: <http://www.spacesyntax.net/>. 

86
 Georgia Institute of Technology e Michigan University, Estados Unidos da América; Royal Institute of Technology 
(KTH), Suécia; Delft University of Technology (TU Delft), Holanda; Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. No 
Brasil se destacam a Universidade de Brasília (Grupo de Pesquisa DIMPU - Dimensões Morfológicas do Processo 
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cidades, como objetos sociais, são uma fonte de informação sobre as sociedades que os 

criaram. A forma-espaço é tratada como variável independente, atuante nos processos sociais, 

ou seja, geradora de possibilidades sociais e restrições de determinados usos, e não como 

reflexo de processos históricos (variável dependente): a organização espacial constituída e 

constituinte das relações sociais no espaço. 

A Teoria da Lógica Social do Espaço parte de três leis subjacentes ao objeto urbano e 

arquitetônico que relacionam esses dois fenômenos (organização espacial e estrutura social) 

(HILLIER; HANSON, 1984)87: 

(1) Do espaço propriamente dito: como as organizações espaciais estão configuradas nos 

edifícios; 

(2) Da sociedade para o espaço: como os padrões sociais se materializam espacialmente; 

(3) Do espaço para a sociedade: como a organização espacial afeta os padrões sociais de 

usos e costumes de determinada sociedade. 

Como essas leis e relações funcionam na prática? As estratégias projetuais utilizadas para 

ordenar o espaço arquitetônico de modo a induzir, impedir, restringir ou controlar 

determinados acessos a grupos de pessoas (estranhos/visitantes, moradores, empregados) são 

estabelecidas, intencionalmente ou não, por padrões sociais: a transmissão de convenções 

culturais, subjacentes ao ato da projetação é materializada na construção. 

A realidade gera a estrutura que traduz as ideias das mentes para um 

construto capaz de incentivar ou inibir a interação de atividades humanas. 

As regras que dão forma àquele construto são o que se pode recuperar 

através de certos procedimentos analíticos (TRIGUEIRO, 1994) (tradução 

Edja Trigueiro). 

Por exemplo, os quartos, pela exigência das atividades ali desenvolvidas - condicionadas pela 

cultura -, não devem ser acessados diretamente (topológica e visualmente) a partir de espaços 

sociais (salas de estar e jantar), de modo que são utilizados artifícios projetuais (corredores, 

halls, escadas, salas íntimas, etc.), ou seja, espaços de transição e mediadores88, que impedem 

ou dificultam o acesso ou a visão entre atividades e atores distintos: apenas se você está 

autorizado, cruza essas barreiras e transpõe certos limites. Essas “regras de conduta” são 

estabelecidas pela sociedade e seus valores. O acesso, o ir e vir, os encontros e desencontros, 

                                                           
87

 Frederico de Holanda descreve ainda uma quarta lei: da sociedade propriamente dita, que descreve “as relações 
sociais como sistema de arranjos espaciais” (MEDEIROS; HOLANDA, 2008, p.5). 

88
 Espaços de transição são caracterizados por possuir dimensão e configuração compatíveis com a movimentação 
de pessoas, como corredores, por exemplo. Espaços mediadores são geralmente destinados à ocupação e, 
portanto, ao desenvolvimento de atividades, mas exercem a função de separar setores distintos, delimitando e 
controlando acessos, como antecâmaras entre os setores. Transições e mediadores têm o efeito de isolar espaços 
e pessoas e o fazem com tanta eficácia quanto às barreiras físicas. 
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ou seja, os padrões de uso e percepção espacial, estabelecidos pela própria configuração, 

interferem nas relações de convívio social, nas interações entre grupos sociais distintos e nas 

estratégias de controle (físico ou visual) de uns indivíduos sobre outros. 

A abordagem sintática permite apreender como alguns artifícios projetuais afetam os padrões 

sociais, bem como simular o desempenho espacial do projeto, ou seja, como, a partir da 

utilização de determinadas estratégias, haverá mais ou menos probabilidade da organização 

espacial atender as expectativas sociais desejadas e as funções ali exercidas. Algumas 

atividades, por exemplo, exigem espaços que possibilitem maior campo de interações sociais. 

Segundo Hillier se nós colocarmos um objeto aqui ou ali dentro de um 

sistema espacial então certas consequências previsíveis afetarão a 

configuração espacial do ambiente. Esses efeitos são bastante 

independentes dos desejos ou da intenção humana, mas podem ser 

utilizados pelos seres humanos para alcançarem efeitos espaciais e mesmo 

sociais (MEDEIROS; HOLANDA, 2008, p.5). 

Como investigar o objeto arquitetônico para revelar os aspectos sociais intrínsecos à 

organização espacial e a natureza da própria organização espacial a partir de suas 

propriedades físicas? A sintaxe espacial propõe um meio: analisar a estrutura de barreiras e 

permeabilidades que estabelece as conexões (ou não) entre os espaços. Nesse contexto a 

estrutura é entendida como o modo como elementos ou partes se relacionam entre si, e 

determinam as características, a função ou o funcionamento do todo. É através dessa 

estrutura espacial, da dimensão material, que a sociedade penetra e constitui o espaço 

arquitetônico. Nesse sentido, o objetivo principal da análise sintática do espaço é 

compreender as relações entre a configuração espacial, nas escalas urbana e edilícia, e a 

organização social, principalmente os efeitos da influência da forma-espaço nos padrões 

sociais a partir dos modos de uso, padrões de co-ciência, movimento e interação estabelecidos 

pelo sistema de barreiras e permeabilidades. Os edifícios são entendidos como redes de 

paredes e portas que ordenam um vazio com a finalidade de separar ou conectar atividades e 

as pessoas que as executam. 

De acordo com Hanson (1998, p.22) “relações espaciais existem onde há qualquer tipo de 

ligação entre dois espaços”89. Portanto, podem ocorrer em “edifícios elementares”, conceito 

definido por Hillier e Hanson (1984) que se refere a uma célula fechada ou limitada que 

demarca um espaço e possui pelo menos uma ligação com o exterior (figura 24). Esse espaço 

criado, descontínuo do espaço maior (exterior), tem um propósito social; espaço “moldado” 

para o desenvolvimento de atividades humanas. 
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 Do original: “Spatial relations exist where there is any type of link between two spaces” (HANSON, 1998, p.22). 
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Figura 24: Representação do edifício elementar. Fonte: HANSON, 1998, p.6 (editado pela autora). 

Para denotar uma configuração espacial, no entanto, é necessária a articulação entre três ou 

mais espaços. 

Configuração existe quando as relações existentes entre dois espaços são 

alteradas de acordo com o modo como relacionamos cada um deles com um 

terceiro, ou com qualquer número de espaços. Descrições configuracionais, 

portanto, lidam com o modo como um sistema espacial está inter-

relacionado para formar um padrão, e não com as propriedades individuais 

de qualquer espaço em particular (HANSON, 1998, p.22-23)
90

. 

Com efeito, para a sintaxe espacial o essencial é a análise configuracional, ou seja, o estudo do 

espaço a partir de suas relações com os outros espaços do sistema, sejam as relações entre 

subdivisões do espaço interno dos edifícios ou entre edifícios de determinado assentamento 

humano (figura 25). Assim, são as propriedades do todo que definem as características de 

determinado sistema, características que, individualmente, nenhuma de suas partes (ou 

espaços constituintes) possui. 

(a)      (b)  

Figura 25: O esquema (a) representa uma relação entre dois espaços (A e B). O esquema (b) representa 

uma configuração na qual a conexão entre A e B é alterada pelo espaço C. 

Baseada na visão sistêmica e estruturalista, a sintaxe espacial fornece um conjunto de 

métodos e ferramentas de análise de configurações espaciais. Para a teoria, uma cidade ou um 

edifício é entendido como uma rede de espaços conectados cujas relações podem ser 

representadas, quantificadas e analisadas comparativamente. Essa abordagem metodológica 

possibilita estabelecer critérios objetivos, através de medidas e técnicas sintáticas, aos quais 

podem somar-se dados antes tratados como puramente empíricos ou subjetivos (figura 26). 
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 Do original: “Configuration exists when the relations which exist between two spaces are changed according to 
how we relate each to a third, or indeed to any number of spaces. Configurational descriptions therefore deal with 
the way in which a system of spaces is related together to form a pattern, rather than with the more localised 
properties of any particular space” (HANSON, 1998, p.22-23). 
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Figura 26: Estrutura da teoria da lógica social do espaço. Fonte: FIGUEIREDO, 2004, p.33 (editado pela 

autora). 

A partir da ideia de que assim como a linguagem, cidades e edifícios são entidades 

estruturadas, a análise sintática explora a configuração espacial através das relações internas 

estabelecidas entre os espaços, partindo do conceito de sistema91. Aqui nos interessa o espaço 

estruturado sistemicamente, ou seja, o espaço como um sistema de relações 

fundamentalmente topológicas92 e quantificáveis. A abordagem sistêmica entende que as 

partes constituem o todo e são as relações e interações constituídas entre elas que definem 

suas propriedades. Isto é, o arranjo das unidades componentes do sistema define sua 

configuração espacial, portanto, se uma dessas unidades ou o modo dela se relacionar com as 

demais for alterado, as propriedades que caracterizam o todo se modificam. Assim, o foco é 

compreender as propriedades do sistema espacial e não as propriedades individuais dos 

espaços componentes. 

Configuração significaria mais ainda que um conjunto de relações, e sim um 

complexo de relações de interdependência com duas propriedades 

fundamentais. A configuração é diferente quando vista de (a) diferentes 

pontos dentro de um mesmo sistema e quando apenas de (b) uma parte do 

sistema. Seja em razão de mudanças em um elemento no sistema ou uma 

relação, todo o conjunto pode se alterar, em graus variados (MEDEIROS; 

HOLANDA, 2008, p.6). 

A compreensão dos princípios fundadores da análise sintática do espaço permite identificar, a 

partir de quatro exemplos hipotéticos (figura 27), um aspecto caro à sintaxe espacial: o mesmo 

formato da caixa mural e, número e disposição de ambientes (todos os esquemas são 

baseados em grades de três por três) possibilitam configurações espaciais distintas 

dependendo de como as conexões e os espaços internos se relacionam. 

                                                           
91

 Sistema equivale a um todo integrado cujas propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes, ou a 
compreensão de um fenômeno dentro de um contexto de um todo maior (HILLIER; HANSON, 1984). 

92
 A topologia é um ramo da matemática que estuda propriedades como a posição, modo de conexão, relações de 
vizinhança e adjacência, entre outras, e não as propriedades dimensionais ou métricas abordadas pela geometria. 
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Figura 27: Exemplo de edifícios e conexões entre os espaços internos - (a) esquemas de plantas e (b) 

mapas de acesso. Fonte: HANSON, 1998, p.25-26 (modificado por TRIGUEIRO, 1999). 

Chegamos ao cerne da questão levantada neste estudo: se caixas murais semelhantes podem 

produzir configurações espaciais distintas, o contrário seria igualmente verdadeiro, ou seja, 

caixas murais distintas podem produzir configurações espaciais semelhantes? Buscamos 

investigar uma possível relação de correspondência entre configuração espacial e caixa mural. 

Isso permite compreender as razões morfológicas por trás da aparência. 

A partir do entendimento de que a arquitetura trata fundamentalmente com esquemas 

espaciais, as técnicas oriundas da Teoria da Lógica Social do Espaço “descrevem o artefato 

arquitetônico ou urbano em termos de espaços [...]. Isso garante uma maior autonomia 

descritiva, permitindo comparar e analisar morfologias bastante distintas” (FIGUEIREDO, 2004, 

p.10); ou seja, configurações espaciais aparentemente distintas podem ser relacionadas e 

quantificadas a partir dos métodos próprios da sintaxe espacial. 

Nesse sentido, para a sintaxe espacial não são as qualidades arquitetônicas decorrentes dos 

atributos geométricos, da técnica construtiva e das intenções plásticas ou funcionais que 

definem características comuns identificáveis em um grupo, mas a estrutura espacial, o 

sistema de articulação entre os espaços. Trabalha-se, assim, na identificação de um possível 

genótipo. O genótipo é um conceito emprestado das ciências biológicas e adotado pela sintaxe 

espacial para designar um conjunto de características intrínsecas à configuração espacial 

(consistências configuracionais) dos objetos analisados, que indica a existência de parentescos 

ou afinidades na sua constituição93. Se existe um genótipo no conjunto de casas construídas 

nos anos 1970 em João Pessoa a análise sintática nos dirá. 

Portanto, aplicaremos a sintaxe espacial como método de análise e representação utilizando 

as técnicas e medidas descritas a seguir. 
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 O fenótipo, por sua vez identifica as características particulares, que distinguem uma estrutura espacial das 
demais. 
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2.2. FERRAMENTAS DA SINTAXE ESPACIAL: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.2.1. Técnicas 

As técnicas da sintaxe espacial permitem, a partir da decomposição analítica dos espaços 

constituintes, a identificação e quantificação de atributos físicos do sistema através de três 

unidades espaciais que se aplicam a objetos espacialmente distintos: (1) polígonos convexos, 

são representações bidimensionais utilizadas para descrever sistemas que se configuram em 

espaços convexos94, principalmente edifícios (áreas definidas por polígonos), (2) linhas axiais95 

e (3) campos visuais96 (figura 28). Apesar de se apropriarem de unidades espaciais distintas, 

esses meios de representação possuem objetivos comuns na análise configuracional: revelar as 

propriedades espaciais intrínsecas do sistema de barreiras e permeabilidades que configura o 

espaço. Cada unidade de representação é aplicada de acordo com o modo como as 

experiências humanas se desenvolvem no espaço: linhas axiais representam movimentos 

lineares e polígonos convexos representam espaços destinados ao agrupamento e 

permanência de pessoas, geralmente relacionados ao desenvolvimento de atividades 

funcionais. 

(a)    (b)    (c)  

Figura 28: (a) Linhas axiais sobre a malha urbana de Gassin, França; (b) representação de espaço 

convexo e não-convexo, respectivamente; (c) representação da isovista (cinza) a partir de um ponto 

genérico. Fontes: (a) HILLIER; HANSON, 1984, p.91; (b) TRIGUEIRO, 2010; (c) TURNER et al., 2001. 

A convexidade é, por definição, a técnica de representação configuracional que mais se 

adéqua ao objeto analisado neste estudo e foi utilizada como método de representação da 

dimensão sintática dos edifícios residenciais. Consiste em desenhar as unidades convexas 

(polígonos) sobre a planta baixa dos edifícios e conectá-las considerando as permeabilidades 

(portas, passagens, vazios) entre elas (figura 29). 
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 Os espaços convexos são espaços em que a área interior é visível de todos os pontos e uma linha reta traçada 
sobre eles deve cruzar apenas dois segmentos de seus perímetros. 

95
 Entidades descritivas destinadas à representação de linhas de movimento e visibilidade, especialmente dos 
espaços urbanos a partir do desenho de segmentos de reta sobre as permeabilidades (ruas, avenidas, parques, 
praças) da malha urbana. O conjunto de linhas axiais compõe o mapa axial. 

96
 São representações das isovistas a partir de um determinado ponto no espaço, utilizados para medir o potencial 
de visibilidade entre atores e ambientes. 
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Figura 29: Exemplo de planta baixa e mapa convexo. Fonte: MONTEIRO, 1997. 

Os espaços convexos podem ser representados em grafos. Os grafos são estruturas de 

representação derivadas da Teoria dos Grafos, utilizados para descrever qualquer sistema, em 

particular sistemas em rede. Esses sistemas podem ser definidos pelas pessoas de uma família, 

ou aquelas que compõem determinado conjunto de relações em alguma rede social virtual, 

como Facebook ou Twitter por exemplo, na qual um amigo está conectado a uma pessoa que, 

por sua vez, está ligada a outra que tem no rol de amizades um amigo comum, ou ainda, rede 

de colaboração de pesquisadores, cadeias ecológicas, infraestruturas (rodovias, aeroportos e 

rotas aéreas, rede elétrica, etc.), enfim, qualquer sistema em rede. 

Na análise sintática, os grafos evidenciam as conexões entre os espaços componentes do 

sistema e suas propriedades: integração, profundidade, distributividade, simetria, 

conectividade. Os círculos ou nós (node) representam os espaços e, as linhas ou vértices (edge) 

(conexões, passagens, vãos, cruzamentos) as relações de permeabilidades entre eles 

(HANSON, 1998, p.7) (figura 30). Os grafos são empregados como procedimentos que 

permitem análises comparativas diretas entre os arranjos espaciais dos objetos e suas relações 

internas. Para facilitar a “leitura” e, principalmente, para tornar algumas propriedades 

sintáticas facilmente perceptíveis, é possível alinhar (justificar) um grafo a partir de um nó, 

chamado de nó raiz. Assim, os grafos justificados representam os acessos com base em um 

determinado espaço tomado como referência, e capturam as propriedades topológicas da 

configuração espacial, definindo “um modo de análise que combina o deciframento visual 

de padrões com procedimentos de quantificação” (HILLIER; HANSON, 1984, p.149)97 (figura 

31). 

Amorim (2008, p.301-302) descreve o instrumento: 

Nessa representação preliminar, pode ser percebido como os diversos 

espaços da casa estão diferentemente relacionados entre si: alguns são 

acessíveis apenas por uma porta, outros são francamente abertos para a 

comunicação com os seus vizinhos. A justificação do grafo, tendo como 
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 Do original: “[…] allow a form of analysis that combines the visual decipherment of pattern with procedures for 
quantification” (HILLIER; HANSON, 1984, p.149). 
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referência o espaço externo, oferece um retrato preciso da forma pela qual 

acesso e movimento são constituídos no interior da casa. 

 

Figura 30: Relação entre estrutura espacial e grafo justificado a partir do exterior (A). Fonte: HANSON, 

1998 (editado pela autora). 

                   

Figura 31: Exemplo de planta baixa, mapa convexo e grafo justificado. Fonte: MONTEIRO, 1997. 

Retomando o exemplo apresentado anteriormente, podemos observar que os grafos 

justificados representam as relações interespaciais e suas conexões com o espaço externo, um 

“ponto” chamado genericamente de “lado de fora”, nesse caso definido como nó raiz98. Seu 

formato representa as relações de acessibilidade e é a base do cálculo numérico (figura 32). 

 

Figura 32: Exemplo de edifícios e conexões entre os espaços internos - (a) esquemas de plantas, (b) 

mapas de acesso e (c) grafos justificados. Fonte: HANSON, 1998, p.25-26 (modificado por TRIGUEIRO, 

1999). 
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 Adotar o espaço externo como nó raiz é um procedimento usualmente empregado pela análise sintática do 
espaço para evidenciar a configuração espacial a partir do exterior, por exemplo, o acesso ao interior da casa a 
partir da rua. No entanto, pode-se adotar, caso seja necessário, qualquer espaço como raiz. 
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Essa estratégia de representação evidencia a distância topológica de cada espaço em relação 

ao nó raiz. A distância topológica entre dois espaços (nós) é igual ao menor número de espaços 

entre eles (HILLIER; HANSON, 1984). A ideia de percurso (passos na distância topológica) de 

um ponto de partida (origem) a um ponto de chegada (destino) através de espaços 

intermediários permeáveis, e as relações de influência e controle de cada espaço sobre outro, 

podem ser representadas pelo grafo, através da configuração de seus elementos (figura 33). 

 

Figura 33: Distância topológica a partir do espaço destacado em rosa. Os números indicam o número de 

passos necessários para se chegar aos respectivos espaços. Fonte: FIGUEIREDO, 2004, p.30 (editado pela 

autora). 

Essa rede de conexões espaciais estruturada pode ser representada e quantificada pelos 

procedimentos analíticos específicos propostos pela sintaxe espacial. O processamento dos 

dados gerados pelas técnicas sintáticas é realizado por programas e softwares específicos: 

Axman (para computadores Machintosh), Depthmap, Mindwalk, Cofeego, JASS, etc. (para 

computadores que utilizam o sistema Windows). Os mais utilizados são Depthmap99 e 

Mindwalk100 para representações lineares, e JASS101 e Depthmap para representações 

convexas. Esses aplicativos constroem os grafos a partir das variáveis estabelecidas e fornecem 

as medidas que evidenciam as propriedades de natureza topológica do sistema espacial. As 

medidas sintáticas quantificam as qualidades de cada espaço representado, considerando o 

sistema de relações. Assim, os atributos físicos relativos à configuração espacial podem ser 

matematicamente mensurados e comparados. 

Dentre os diversos valores utilizados pela análise sintática, destacaremos os que serão 

empregados neste estudo como referências quantitativas para comparação das residências 

analisadas. 
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 Depthmap®. Elaborado por TURNER, A. Copyright University College London, 2008. 
100

 O Mindwalk é um software desenvolvido por Lucas Figueiredo que trabalha com linhas e mapas de continuidade 
derivados dos conceitos de linhas e mapas axiais (FIGUEIREDO, 2004). 

101
 JASS®. Elaborado por BERGSTEN, L. et al. v1.0, 21 maio 2003, GNU-General Public License. 
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2.2.2. Medidas sintáticas102 

Conectividade (connectivity ou degree): refere-se ao número de espaços diretamente 

conectados a um espaço ou mais espaços. Quanto maior o número de conexões 

(representadas nos grafos pelas linhas) mais conectado é o espaço dentro do sistema. 

Integração (valor de integração ou Real Relative Asymmetry/RRA): é a medida mais 

importante para a análise sintática. Quantifica a acessibilidade topológica de cada 

espaço em relação a todos os demais que configuram o sistema espacial que o 

contém; expressa matematicamente a distância sintática de um espaço para todos os 

demais espaços do sistema (HILLIER; HANSON, 1984, p.114-115). Assim dizemos que 

um determinado espaço é: 

 Integrado: quando é mais acessível do que a média do sistema do qual faz parte, ou 

seja, quanto mais integrado é um espaço, mais ele é acessível considerando os 

outros espaços que compõem o sistema. 

 Segregado: quando é menos acessível do que a média do sistema do qual faz parte 

(figura 34). 

 

Figura 34: Exemplo de grafo justificado. Em azul o espaço mais integrado e em laranja o mais 

segregado do sistema. Fonte: HILLIER, 1996, p.318 (editado pela autora). 

O cálculo do valor de integração resulta em um atributo numérico para cada espaço. 

Neste estudo a escala de integração varia de valores mais baixos (próximos a zero) 

considerados mais acessíveis (espaços mais integrados) a valores mais altos 

considerados menos acessíveis (espaços mais segregados). 

Essas medidas podem ser expressas através de uma sequência, denominada ordem de 

integração ou escala de acessibilidade, que varia dos valores mínimos (espaços mais 

integrados) aos máximos (espaços mais segregados). Esse modelo de apresentação – 

que hoje é amplamente utilizado nas pesquisas sintáticas -, foi empregado por Hanson e 
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 Os conceitos apresentados a seguir são definidos principalmente por Hillier e Hanson (1984). Para descrições 
mais detalhadas sobre procedimentos e cálculos ver a fonte. 
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possibilita a sistematização e comparação da ordem numérica de integração de cada 

ambiente dentro do sistema, e entre dois ou mais sistemas. Por exemplo, a sequência 

jantar<estar<cozinha<exterior<quarto principal<quarto empregados indica que nesse 

sistema, a sala de jantar é mais integrada que a sala de estar, que por sua vez é mais 

integrada que o exterior (nó raiz) e assim sucessivamente. Nesse sentido, a ordem de 

integração define a representação numérica de padrões socioespaciais. 

Profundidade (depth): é a distância medida pelos espaços minimamente intervenientes 

entre um espaço e aquele tomado como raiz. Quanto mais distante, em número de 

passos topológicos, mais profundo será o espaço (figura 35). A profundidade média 

(mean depth ou MD) de um espaço é igual à distância topológica média entre um 

determinado espaço e todos os outros espaços do sistema; em outras palavras, é a 

média das distâncias de todos os espaços do sistema em relação a um espaço. 

 

Figura 35: A profundidade de B em relação a A (nó raiz) é um, ou seja, um passo na distância 

topológica. A profundidade de C em relação a A é quatro. Fonte: HILLIER, 1996, p.318 (editado 

pela autora). 

Simetria (symmetry) e assimetria (asymmetry): um espaço é simétrico a outro se está 

diretamente conectado a ele, e assimétrico, se existe pelo menos um espaço entre eles. 

Simetria envolve relações equivalentes entre três ou mais espaços (igualdade nas 

relações entre os espaços); assimetria por sua vez, envolve relações não-equivalentes 

entre dois espaços face de um terceiro. Na figura abaixo temos um sistema simétrico (A 

está para B assim como B está para A, em relação a um espaço C) e um assimétrico (A 

não está para B como B está para A, em relação a um espaço C, de modo que um deles 

controla a permeabilidade para o outro a partir de C) respectivamente (figura 36). 

 

Figura 36: Sistemas simétrico (igualdade nas relações entre A, B e C) e assimétrico. 
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Distributividade: refere-se à existência de várias possibilidades de movimento (rotas) 

para se chegar a um determinado espaço, proporcionadas pela estrutura de 

permeabilidades, portanto, está relacionada à existência de diferentes percursos. O 

maior número de rotas indica maior distributividade do sistema. No grafo essa 

propriedade é representada pelo anel que conecta três ou mais espaços. Assim, quanto 

mais distributivo, mais anelar é o sistema (figura 37). Várias rotas maximizam escolhas. 

Na prática, sistemas distributivos aumentam possibilidades de encontros e interações 

interpessoais, por isso, setores sociais tendem a ser distributivos e setores íntimos 

tendem a ser não-distributivos. Por outro lado, permitem, ao fechar portas de domínio 

restrito, o controle de barreiras quando desejado. 

(a)            (b)  

Figura 37: Exemplo de (a) sistema distributivo, o espaço em verde faz parte de mais de um anel; 

(b) sistema não-distributivo, o espaço em amarelo controla o acesso a vários espaços. Fonte: 

HILLIER, 1996, p.318 (editado pela autora). 

Como citamos, os grafos justificados são utilizados para facilitar a “leitura” e tornar 

perceptíveis as propriedades básicas do sistema espacial. Desse modo, pela própria natureza 

gráfica do método, é possível identificar visualmente algumas qualidades da dimensão 

sintática do sistema como profundidade, simetria/assimetria e distributividade. A 

profundidade do grafo justificado, por exemplo, pode ser facilmente visualizada através da 

observação do número de níveis de profundidade existentes em relação ao nó raiz (nível zero). 

Nesse caso, espaços mais próximos ao nível zero são chamados de rasos e espaços mais 

distantes são considerados profundos (figura 38). 

 

Figura 38: A profundidade do grafo é quatro (quatro níveis de profundidade). Os espaços em verde são 

rasos (nível 1 de profundidade) e o espaço em vermelho é considerado profundo (nível 4 de 

profundidade). Fonte: HILLIER, 1996, p.318 (editado pela autora). 
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Além das medidas sintáticas, um grafo justificado pode ser avaliado por seu formato e pelos 

tipos de espaço pelos quais são formados. Os formatos mais comuns são o anelar e “árvore” 

(figura 39). Um grafo é anelar quando possui rotas alternativas de conexão entre os espaços 

(anéis) - em quantidade bem acima do mínimo necessário para assegurar a continuidade do 

sistema (HANSON, 1998, p. 278)103. Esse sistema possibilita partir de um espaço por uma 

direção e voltar por outra. Plantas anelares facilitam encontros ou esquivanças entre pessoas, 

ao tomar-se as rotas mais convenientes para tal. Por exemplo, conexões alternativas entre 

espaços de serviço e íntimos evitam o cruzamento de patrões e empregados, durante a 

realização de suas atividades domésticas, nos ambientes sociais. Espaços onde os anéis se 

interceptam são usualmente lugares estratégicos, destinados a “desempenhar” esse papel de 

espaço articulador e controlador do movimento entre aqueles espaços adjacentes na estrutura 

interna. 

Por outro lado, em um grafo em “árvore” não existem rotas alternativas, apresentando maior 

possibilidade de controle espacial (um espaço controla o acesso para um ou mais espaços). 

Arranjos desse tipo produzem configurações espaciais fortemente programadas de interface 

social e movimento. 

É possível, portanto, especular que enquanto casas semelhantes à árvore 

normalmente amparam uma situação social fortemente estruturada, onde o 

acesso e o movimento pela casa precisam ser controlados face aos 

interesses individuais do habitante ou do grupo de residentes, casas 

anelares usualmente amparam situações sociais onde a interface dominante 

na moradia é entre o anfitrião e seus convidados ou entre algum grupo de 

residentes e seus visitantes (HANSON, 1998, p.279)
104

. 

 

Figura 39: Grafos anelar e árvore. Fonte: HILLIER, 1996, p.318 (editado pela autora). 
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 Dois itens importantes para a interpretação na avaliação do impacto dos anéis são, primeiro, quem controla o 
movimento ao redor do anel e, segundo, o quão extenso é o anel na conexão das partes do complexo, ou seja, 
quantos espaços o anel envolve (HANSON, 1998, p.278). 

104
 Do original: “It is therefore possible to speculate that whilst tree-like houses normally support strongly framed 
social situations where access to and movement about the house need to be controlled in the interests of an 
individual inhabitant or group of residents, ringy houses usually support social situations where the dominant 
interface in the dwelling is between an individual host and his guests or between some group of residents in the 
house and their visitors”. 
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Segundo Hillier (1996), os espaços que formam os grafos podem ser tipificados em função de 

suas conexões: (tipo a) espaços terminais, são espaços fins, que possuem apenas uma conexão 

com o sistema; (tipo b) espaços com duas ligações, ligando espaços terminais ao restante do 

sistema; (tipo c) fazem parte de um anel; (tipo d) espaços que pertencem a dois ou mais anéis 

(figura 40). Assim, espaços tipo a e b tendem a ser segregados e não-distributivos, e espaços c 

e d integrados e distributivos, permitindo escolhas de movimento e aumentando a 

acessibilidade do grafo. 

 

Figura 40: Tipos de espaços. Fonte: HILLIER, 1996, p.318 (editado pela autora). 

Ao desenvolver essa discussão inicial sobre os princípios teóricos da Teoria da Lógica Social do 

Espaço, compreendemos que: (1) se aplica ao objetivo deste estudo permitindo comparações 

entre objetos aparentemente distintos; (2) se utiliza do conhecimento objetivo produzido 

através da identificação e quantificação das propriedades topológicas da configuração 

espacial; (3) a dimensão básica de representação espacial adotada será a unidade convexa; (4) 

os grafos justificados serão aplicados como estratégia de decodificação de aspectos intrínsecos 

à organização espacial; (5) o conceito de genótipo será utilizado para identificar uma possível 

“família espacial”, independente da caixa mural. 

Tomaremos de empréstimo o quadro teórico descrito neste capítulo para representar, 

quantificar, caracterizar e comparar as organizações espaciais das casas construídas em João 

Pessoa nos anos 1970. O esquema abaixo resume o conjunto de procedimentos de análise 

sintática do espaço adotado (figura 41). 

 

Figura 41: Passo a passo metodológico da sintaxe espacial. 
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DEZENOVE CASAS MODERNAS – UM OLHAR PARA O ESPAÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA E COMO ELA FOI EXPLORADA 

Objetivando identificar as experiências que fazem parte da produção residencial moderna de 

João Pessoa nos anos 1970, Araújo (2010a) levantou, durante pesquisa no Arquivo Central da 

Prefeitura Municipal (PMJP), 14.550 processos correspondentes ao período de 1975-1980105, 

dentre os quais 217 projetos se encaixam nos critérios de seleção estabelecidos: tipo 

residencial unifamiliar; comprovação, através do carimbo de aprovação da Prefeitura, da data 

do projeto ou da construção nos anos 1970; assinatura do profissional arquiteto; e todas as 

pranchas e desenhos correspondentes íntegros, em condições de manuseio (ARAÚJO, 2010a, 

p.33). Destes, 116 projetos106 foram objeto de análise para identificar os “tipos” 

representativos de experiências existentes na produção residencial da cidade, que 

enquadrariam suas categorias (tabela 1). 
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 Pela precariedade das condições de armazenamento do Arquivo Central da PMJP, o pesquisador não identificou 
os projetos do início da década de 1970. “Não foram encontrados os arquivos de 1970 e 1971 e parte do arquivo 
de 1972-1974 estava incompleto, com projetos ‘mutilados’ ou deteriorados pela umidade. [...] o levantamento 
inicial restringiu-se ao período 1975-1979”. O ano 1980 também foi pesquisado porque projetos de 1979 foram 
encontrados nas pastas-arquivos de 1980; “foi comum encontrar um projeto de determinado ano em pastas 
posteriores” (ARAÚJO, 2010a, p.34). 

106
 Para reduzir o número e aprofundar a análise eliminou-se, após sistematização das informações colhidas no 
Arquivo Central, 101 casas que se caracterizavam por não apresentar ou apresentar apenas uma característica 
moderna (uso de técnicas construtivas associadas ao concreto armado, por exemplo). Restando um grupo de 116 
casas (ARAÚJO, 2010a, p.44). 



Aparências da Forma e Forma do Espaço  │ 94 

 

Capítulo 3: Dezenove Casas Modernas - um olhar para o espaço 

Tabela 1: Distribuição das residências por ano. 

Ano N. casas % 

1975 11 9.48 

1976 24 20.68 

1977 32 27.58 

1978 21 18.10 

1979 28 24.14 

Total 116 100.00 

Após a análise dessa produção, Araújo (2010a) identificou cinco categorias associadas à 

arquitetura residencial unifamiliar que descrevem a pluralidade característica da produção dos 

anos 1970: (1) Legado Moderno brasileiro (LM), reflete o vocabulário da produção anterior a 

1960; (2) Arquitetura Paulista (P), relacionada ao moderno paulista dos anos 1950-1970; (3) 

Experiências de Racionalização e Pré-fabricação (RP), realizadas a partir de experiências que 

utilizavam elementos pré-fabricados, visando à economia e ampliação do campo de atuação 

do arquiteto em uma tentativa de democratizar o acesso à arquitetura; (4) Experiências de 

adequação ao Clima (C) quente e úmido característico da região Nordeste brasileira. Essas 

categorias representam o que Araújo (2010a, p.94) chamou de “’know-how’ acumulado pela 

cultura arquitetônica do século XX, tanto em sua essência como em sua aparência” (figuras 42-

45). 

Essas quatro vertentes agrupam 87 projetos (75%) do total de 116 analisados. O restante 

(25%) pertence ao grupo denominado Residências “Híbridas” (H), “que apesar de se apoiarem 

em recursos modernos abundantemente difundidos atendem à moda vigente, em muitos 

casos utilizando elementos de uma arquitetura equivocadamente chamada de neocolonial” 

(ARAÚJO; TINEM; COTRIM, 2010) (figura 46). Como discutimos no capítulo anterior, essa 

diversidade de linguagens que se manifestam no invólucro construído indica uma 

característica recorrente nos estudos de residências em João Pessoa. 
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Figura 42: Exemplo de “Legado Moderno brasileiro” (LM) (Res. Acácio Colaço de Caldas Barros, 1978, 

arquiteto Hugo Miguel J. Salinas). Fonte: ARAÚJO, 2010c (CD-ROM 49). 

 
Figura 43: Exemplo de “Arquitetura Paulista” (P) (Res. Haroldo Coutinho de Lucena, 1979, arquiteto 

Expedito Arruda). Fonte: ARAÚJO, 2010c (CD-ROM 33). 

 
Figura 44: Exemplo de “Experiência de Racionalização e Pré-fabricação” (RP) (Res. Antonio de Pádua 

Carvalho, 1977, arquiteto Régis Cavalcanti). Fonte: ARAÚJO, 2010c (CD-ROM 08). 

 
Figura 45: Exemplo de “Experiência de adequação ao Clima” (C) (Res. Jair Cunha, 1979, arquitetas 
Carmem Mayrinck/Vera Pires Viana/Clara Calabria/Liza Stacishin). Fonte: ARAÚJO, 2010c (CD-ROM 33). 

 
Figura 46: Exemplo de “Residência Híbrida” (H) (Res. Antonio Queiroga Lopes, 1976, arquitetos Getúlio 

P. Nóbrega e Luiz Nazário M. Cavalcanti). Fonte: ARAÚJO, 2010c (CD-ROM 29). 
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As 116 residências foram distribuídas entre as categorias do seguinte modo (tabela 2): 

Tabela 2: Distribuição das residências por categoria. 

Categorias N. casas % 

Residências “Híbridas” (H) 29 25.00 

Legado Moderno (LM) 38 32.76 

Arquitetura Paulista (P) 06 5.17 

Racionalização e Pré-fabricação (RP) 12 10.35 

Adequação ao Clima (C) 31 26.72 

Total 116 100.00 

Já foi demonstrado por Araújo (2010a) que as cinco categorias possuem características 

estéticas, elementos arquitetônicos e técnicas construtivas distintas entre si. No entanto, 

acreditamos que existem padrões espaciais semelhantes (genótipos) que unificam esse 

conjunto. Nesse sentido, objetivamos através da análise sintática identificar parentescos 

morfológicos entre as categorias. Como as categorias podem ser comparadas entre si quanto 

às variáveis examinadas? Como as residências “híbridas” podem ser comparadas com as 

demais? Existe um (ou mais) genótipo(s) identificável(is), relacionado(s) (ou não) com as 

categorias? 

Aqui analisamos uma amostra de dezenove (19) casas do universo de 116 catalogadas e 

classificadas por Araújo (2010a). Essa amostra engloba projetos pertencentes às cinco 

categorias, em que investigamos e comparamos atributos morfológicos para identificar a 

existência (ou não) de padrões comuns de organização espacial. 

As etapas enumeradas a seguir descrevem os procedimentos metodológicos adotados na 

seleção da amostra e na análise. 

1. Tabulação das 116 casas sob dois parâmetros (rótulo e função): 

 Tabela A: número de ambientes por rótulo107 - quarto(s), quarto(s) principal(is) 

(casal), quarto(s) hóspedes, banheiros totais (somatório de social, íntimo e 

serviço), banheiros íntimos, estar, jantar, lavabo/banheiro social, 

gabinete/biblioteca, copa/sala de almoço, cozinha, quarto(s) empregados - e 

informações complementares - ano de construção, número de localização (CD-

ROM) na base de dados de Araújo (2010c), arquiteto(s), bairro, área construída e 

número de pavimentos (apêndice 1); 
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 Rótulo é a designação dada nas plantas ao uso temporário ou simbólico dos espaços de uma edificação. Não são, 
portanto, propriedades do objeto arquitetônico em si, mas atribuídas a ele, referentes à(s) atividade(s) 
desenvolvida(s) em determinado ambiente (HANSON, 1998, p.286). 
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 Tabela B: número de espaços agrupados por setor (social, íntimo, serviço, 

hóspedes e híbridos108) e número de espaços funcionais (destinados a abrigar 

atividades), de transição (destinados à circulação, conectam os espaços 

funcionais) e totais (somatório de funcionais e transição) (apêndice 2). 

Os procedimentos acima mencionados ajudaram a: (a) determinar em que medida os 

casos apontados por Araújo (2010a) como representantes da produção moderna de 

João Pessoa realmente expressam o conjunto total de projetos coletados; (b) 

“conhecer” (ter informações sobre) as casas e orientar a nossa própria seleção dos 

casos analisados sintaticamente. 

2. Cruzamento dos dados a partir das variáveis acima tabuladas (bairro, área construída, 

número de ambientes por rótulo, número de espaços por setor e número de espaços 

funcionais) e definição dos critérios. Nesta etapa, as variáveis foram tabuladas 

individualmente considerando as categorias (H, LM, P, RP, C), ou seja, foram 

construídas inúmeras tabelas relacionando o bairro por categoria, número de quartos 

por categoria, número de quartos principais por categoria, número de quartos de 

hóspedes por categoria, e assim por diante. Desse modo, essas variáveis foram 

experimentadas, combinadas e recombinadas gerando um número expressivo de 

possibilidades de análise dos dados. Esse procedimento visou verificar como cada 

variável se comporta em relação às categorias e quais definiriam os critérios utilizados 

para identificar uma amostra representativa de todas as categorias identificadas por 

Araújo (2010a). Em outras palavras, o procedimento foi aplicado com o intuito de 

identificar um grupo reduzido de casas (a amostra) que seria representativo do 

conjunto de 116. 

3. Definição das residências (amostra) que melhor representem as 116. Conforme dito 

na etapa anterior, os critérios de seleção - além dos já adotados por Araújo (2010a) – 

foram estabelecidos a partir da análise e sistematização das variáveis tabuladas do 

conjunto total (116 projetos). Para cada critério adotado foram considerados os 

intervalos ou variáveis que apresentaram maior incidência (repetição) de casos, como 

descrito a seguir. Esse processo de seleção se desenvolveu sob quatro critérios: 
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 Os híbridos são aqueles ambientes que exercem mais de uma função simultaneamente, e consequentemente, 
pertencem a mais de uma setorização (por exemplo copa (social e serviço), gabinete/escritório (social e íntimo)). 
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(a) Locacionais: cinco bairros da cidade que apresentam maior concentração de 

casas - Bairro dos Estados, Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Tambauzinho 

(76,7% do total). O restante está distribuído em 10 bairros distintos (tabela 3): 

Tabela 3: Distribuição da amostra, relação bairros por categoria. 

  Bairros H LM P RP C N. casas % 

1 Bairro dos Estados 9 8 1 4 7 29 25.00 

2 Bairro dos Ipês 1 0 0 0 0 1 0.87 

3 Bessa 0 2 1 1 1 5 4.31 

4 Brisamar 2 0 0 0 1 3 2.58 

5 Cabo Branco 4 8 2 1 6 21 18.10 

6 Cristo Redentor 0 0 0 0 2 2 1.72 

7 Expedicionários 1 0 0 1 1 3 2.58 

8 Jardim Treze de Maio 1 0 0 0 0 1 0.87 

9 Jardim IPEP 2 0 0 0 0 2 1.72 

10 Manaíra 3 7 1 1 7 19 16.38 

11 Miramar 0 2 1 1 0 4 3.45 

12 Pedro Gondim 0 1 0 0 0 1 0.87 

13 Tambaú 2 5 0 2 4 13 11.20 

14 Tambauzinho 2 2 0 1 2 7 6.04 

15 Torre 2 3 0 0 0 5 4.31 

Total   29 38 6 12 31 116 100.00 

Podemos observar que ao contrário dos demais, nos cinco bairros as 

construções se distribuem entre quatro ou cinco categorias, indicando uma 

tendência à multiplicidade de expressões nessas regiões. Os bairros que têm 

maior número de casas (Bairro dos Estados, Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e 

Tambauzinho) possuem também maior número de casas por categoria. O Bairro 

dos Estados, alvo do boom construtivo nos anos 1970, possui mais residências 

“híbridas”. 

Identificamos também, a partir da literatura (COSTA, 2011; PEREIRA, 2008; 

TRAJANO FILHO, 2006) que esses cinco bairros definiram a principal rota de 

expansão da malha urbana da população mais abastada na segunda metade do 

século XX (eixo praia, Avenida Epitácio Pessoa e suas imediações109). Assim, 

podemos relacionar a expressiva maioria de construções residenciais 

unifamiliares nesses bairros, à escolha de novas localidades, mais afastadas da 
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 A Avenida Epitácio Pessoa é o principal vetor de comunicação entre o Centro da cidade e a praia. Outras rotas de 
expansão em direção ao sul e sudeste (campus universitário da UFPB) também foram definidas na época. No 
entanto, se destinavam principalmente à construção de conjuntos habitacionais financiados por programas 
nacionais de desenvolvimento do Banco Nacional de Habitação (BNH), portanto, para a população de baixa renda 
(PEREIRA, 2008, p.70-72). 
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área central, para morar, associadas à melhoria da acessibilidade e 

infraestrutura urbana. Essas “eram as regiões mais valorizadas que as 

residências eruditas projetadas por esse grupo de arquitetos estavam a 

modernizar” (PEREIRA, 2008, p.160). 

(b) Geométricos: casas com área construída inseridas no intervalo de 200.00 a 

299.00 m2, por ser o grupo mais incidente (42 casos)110 (tabela 4 e figura 47): 

Tabela 4: Distribuição da amostra, relação área construída por categoria. 

Área construída (m
2
) H LM P RP C N. casas % 

100 - 199 5 6 1 1 11 24 20.87 

200 - 299 10 13 2 5 12 42 36.52 

300 - 399 9 10 0 3 6 28 24.35 

400 - 499 2 5 2 1 2 12 10.43 

500 - ... 3 4 1 1 0 9 7.83 

Total 29 38 6 11 31 115
*
 100.00 

(
*
) O número total nesse caso é de 115, porque existe uma casa em que não foi possível, a partir da planta 

baixa, atribuir a área total. 

 

Figura 47: Área construída por categoria - em todas as tendências o intervalo 200 m
2
 a 

299 m
2
 aparece como mais representativo. 

Os dados geométricos indicam uma importante variação na amostra – de 127 m2 

a 654.40 m2. No entanto, relacionando os critérios bairro e área construída, 

identificamos que das 42 casas que possuem entre 200.00 e 299.00 m2, 34 

(80,9%) estão situadas nos bairros selecionados (tabela 5). 

 

 

                                                           
110

 Esse intervalo de 100.00 m
2
 foi definido após tentativas de reduzi-lo (a cada 50.00 m

2
). 
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Tabela 5: Distribuição da amostra, relação intervalos de área construída por bairro. 

 Área construída (m
2
)  

Bairros 100 - 199 200 - 299 300 - 399 400 - 499 500 - ... N. casas 

Bairro dos Estados 6 12 7 1 3 29 

Bairro dos Ipês 0 1 0 0 0 1 

Bessa 0 3 0 2 0 5 

Brisamar 0 0 1 2 0 3 

Cabo Branco 4 6 5 3 3 21 

Cristo Redentor 1 0 1 0 0 2 

Expedicionários 0 1 2 0 0 3 

Jardim Treze de Maio 1 0 0 0 0 1 

Jardim IPEP 0 2 0 0 0 2 

Manaíra 6 7 4 1 1 19 

Miramar 0 0 0 2 2 4 

Pedro Gondim 0 0 0 1 0 1 

Tambaú 2 6 4 0 0 12 

Tambauzinho 3 3 1 0 0 7 

Torre 1 1 3 0 0 5 

Total 24 42 28 12 9 115* 

(
*
) O número total nesse caso é de 115, porque existe uma casa em que não foi possível, a partir da 

planta baixa, atribuir a área total. 

Apesar de serem regiões na época associadas à população de alto poder 

aquisitivo, observamos que nos cinco bairros existe uma importante variação na 

área construída, sinalizando uma variação também no padrão das construções. 

Por exemplo, o Bairro dos Estados, considerado região alvo da população de alto 

poder aquisitivo, possui residências que variam de 654.40 m2 a 132.80 m2. Por 

outro lado, Tambaú e Tambauzinho concentram apenas casas com até 399.00 

m2. 

(c) Autorais: arquitetos com mais de um projeto residencial unifamiliar construído 

nos anos 1970 em João Pessoa (tabela 6): 

Tabela 6: Percentual relativo, relação arquitetos por categoria. Em destaque os arquitetos atuando 

individualmente ou em parceria que possuem mais de um projeto. 

Arquiteto(s) H LM P RP C % N. casas 

Amaro Muniz Castro 12.5 25.0 0.0 0.0 62.5 100.0 8 

Antonio José do Amaral e Silva 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 100.0 2 

Aristóteles Lobo Magalhães Cordeiro 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Carlos Alberto Carneiro da Cunha 50.0 37.5 0.0 0.0 12.5 100.0 8 

Edmundo Ferreira Barros 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 100.0 2 

Emile Pronk 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

Expedito Arruda 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 2 
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Flávia Tolentino de Carvalho 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Gláucia Cavalcanti Anunciação 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Hugo Miguel Gimenez Salinas 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Jonas Arruda Silva 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

José Luciano Agra de Oliveira 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2 

Madalena Zácara 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

Marcos Marinho da Costa 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

Maria do Carmo Dantas Padilha 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

Maria Graziela de Almeida Dantas 0.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 6 

Mário Glauco di Láscio 37.5 37.5 25.0 0.0 0.0 100.0 8 

Mário Gouveia Borba 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Nilo Roberto Aragão dos Santos 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Pedro Abrahão Dieb 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 4 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 27.0 29.7 5.4 29.7 8.2 100.0 37 

Rômulo Sérgio Carvalho 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Tertuliano Dionísio da Silva 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 100.0 3 

Vera Pires Viana 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

William Bernardo Sampaio Mendes 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 
Amaro Muniz Castro / 
Armando Ferreira de Carvalho 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 2 

Antonio José do Amaral e Silva / 
Maria Berenice Fraga do Amaral 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 8 
Carlos Alberto Carneiro da Cunha / 
Edmundo Ferreira Barros 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 100.0 4 

Carlos Alberto Carneiro da Cunha /  
Zamir Sena Caldas 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Carmem Mayrinck / Vera Pires Viana / 
Clara Calabria / Liza Stacishin 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

Getúlio Pereira Nóbrega / 
Luiz Nazário Medeiros Cavalcanti 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

José Antonio Hawatt / Aloísio Figueiredo 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1 

Renato Azevedo / Vilna Serpa 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

Ronaldo Negromonte S. Macedo / 
Antonio Eduardo M. de Aquino 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 1 

A partir dessa correlação observamos alguns aspectos relativos a essa produção: 

(a) Quatorze arquitetos ou parcerias assinam mais de uma obra no total, e oito 

deles assinam mais de uma residência “híbrida” (H); 

(b) A maioria dos arquitetos com mais de uma obra, possui casas distribuídas 

em duas ou mais categorias, e uma delas é a “híbrida” (exceções: Expedito 

Arruda, Maria Graziela de Almeida Dantas e as duplas Amaro Muniz Castro 

e Armando Ferreira de Carvalho, e Antonio José do Amaral e Silva e Maria 

Berenice Fraga do Amaral, arquitetos de formação eminentemente 

moderna que estão buscando “experimentar” em arquitetura); 
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(c) O arquiteto Régis de Albuquerque Cavalcanti detém a maior produção da 

época (37 casas), distribuídas nas cinco categorias e um número 

representativo pertencente à categoria das residências “híbridas” (H); 

(d) Os arquitetos que atuam em parcerias agrupam sua produção, seja de uma 

ou mais obras, em uma única categoria, indicando que quando se uniram, 

esses profissionais priorizaram um “tipo” específico de experiência, se 

consideramos as categorias de Araújo (2010a); 

(e) O arquiteto Mário Glauco di Láscio, cuja produção moderna dos anos 

anteriores é destaque em João Pessoa, inclusive objeto de diversas 

pesquisas, assina oito casas distribuídas em três categorias e o mesmo 

número (35.7%) de projetos nas categorias mais contrastantes - “híbrida” e 

“legado moderno brasileiro” (H e LM); 

(f) Os arquitetos cuja produção predominante é composta de residências 

“híbridas” (Carlos Alberto Carneiro da Cunha, Gláucia Cavalcanti 

Anunciação, Mário Gouveia Borba, Nilo Roberto Aragão dos Santos, 

Tertuliano Dionísio da Silva, Getúlio Pereira Nóbrega e Luiz Nazário 

Medeiros Cavalcanti, José Antonio Hawatt e Aloísio Figueiredo) são 

originários, seja por formação profissional ou por nascimento, de outras 

cidades, principalmente Recife111. 

(d) Quantidade de informações gráficas sobre as residências: levamos em 

consideração a existência das informações presentes nas pranchas, que 

contivessem além das plantas baixas íntegras - com indicação das cotas e 

rótulos, por exemplo -, as fachadas, à medida que relacionamos caixa mural e 

organização espacial. 

Os quatro critérios acima elencados restringiram o número de residências até definir a 

amostra final: 19 projetos residenciais unifamiliares construídos em João Pessoa nos anos 

1970, nos bairros Cabo Branco, Bairro dos Estados, Manaíra, Tambaú e Tambauzinho, com 

área edificada entre 200.00 e 299.00 m2, cujos arquitetos tivessem mais de uma casa 

construída e os projetos (plantas baixas e fachadas) estivessem íntegros (figura 48). 

                                                           
111

 Entre esses, apenas Carlos Alberto Carneiro da Cunha e Tertuliano Dionísio da Silva são paraibanos. O primeiro 
nasceu em João Pessoa (1932), mas radicou-se e formou-se no Recife (Escola de Belas-Artes de Pernambuco) 
onde, posteriormente lecionou; e o segundo nasceu em Campina Grande (PB), mas formou-se em 1962 na 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Recife (PEREIRA, 2008, p.269-276). 
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Figura 48: Critérios e respectivas reduções da amostra. 

Essas residências se distribuem do seguinte modo (tabela 7) (apêndice 3): 

Tabela 7: Distribuição das residências selecionadas por categoria. 

Categorias N. casas % N. casas amostra % 

Residências “Híbridas” (H) 29 25.00 03 15.79 

Legado Moderno (LM) 38 32.76 05 26.31 

Arquitetura Paulista (P) 06 5.17 02 10.53 

Racionalização e Pré-fabricação (RP) 12 10.35 03 15.79 

Adequação ao Clima (C) 31 26.72 06 31.58 

Total 116 100.00 19 100.00 

4. Elaboração de duas tabelas sínteses (apêndice 4), derivadas das primeiras (tabela A e 

tabela B), em que comparamos os valores mínimo, máximo, média aritmética, moda, 

mediana e desvio padrão obtidos com a quantificação do número de ambientes por 

rótulo, número de espaços por setor e por função das 116 casas, com as 19 casas 

agrupadas nas categorias (H, LM, P, RP, C). Essa etapa possibilita além da análise inter-

categorias, a verificação quantitativa da amostra, ou seja, se as casas selecionadas se 

encaixam estreitamente no panorama numérico geral do conjunto de 116 casos. 

5. Comparação das 116 residências com as 19 selecionadas: a amostra se comporta de 

modo semelhante quando comparada ao conjunto total, ratificando a 

representatividade da seleção e dos critérios estabelecidos. 

As médias de cada categoria da área construída, número de pavimentos e números de 

ambientes por rótulo, expressas na tabela 8, e representadas no gráfico (figura 49) 

demonstram essa similaridade entre as casas selecionadas e a média da amostra, 

indicada pela linha laranja. Percebe-se na figura 49 que todas as categorias 

apresentam valores bastante semelhantes entre si, observando apenas - em relação à 

média - uma pequena variação no número de salas de jantar e escritórios nas 

residências “híbridas” (H) (em ambos, menor que a média), bem como a ausência de 

quartos de hóspedes em todas as casas da categoria P e uma ligeira redução no 

número de copas em LM. 
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Tabela 8: Médias do número de espaços funcionais e do número de espaços por setor de cada 

categoria e da amostra. 

 
Área No. pav. Ambientes 

 

  

Quarto 

Quarto 

principal 

Quarto 

hóspede 

WC 

total 

WC 

íntimo Estar Jantar 

WC 

social 

Escrit./ 

gabinete Copa Cozinha 

Quarto 

Emp. 

Média H 265.95 1.67 1.67 1.33 0.33 4.00 2.33 1.00 0.67 0.33 0.00 0.67 1.00 1.00 

Média LM 239.97 1.60 1.60 1.20 0.80 4.20 2.00 1.20 1.00 1.00 0.40 0.20 1.00 1.00 

Média P 276.87 2.50 2.00 1.00 0.00 3.50 2.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 

Média RP 237.95 1.67 1.33 1.67 0.67 4.67 2.33 1.00 1.00 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 

Média C 238.13 1.75 1.83 1.50 0.17 4.33 2.33 1.17 1.00 0.83 0.50 0.50 1.00 1.00 

Média 
amostra 251.77 1.84 1.69 1.34 0.39 4.14 2.20 1.07 0.93 0.67 0.41 0.51 1.00 1.00 

 

Figura 49: Média de ambientes por rótulo. 

A tabela e o gráfico abaixo apresentam a média da amostra e do conjunto total de 116 

casas. As linhas demonstram variações muito semelhantes entre a média do número 

de ambientes por rótulo (figura 50). 

Tabela 9: Médias do número de ambientes por rótulo da amostra e do conjunto (19 e 116 casas 

respectivamente). 

 
Área No. pav. Ambientes 

 

  

Quarto 

Quarto 

principal 

Quarto 

hóspede 

WC 

total 

WC 

íntimo Estar Jantar 

WC 

social 

Escrit./ 

gabinete Copa Cozinha 

Quarto 

Emp. 

Média 
amostra 251.77 1.79 1.69 1.34 0.39 4.14 2.20 1.07 0.93 0.67 0.41 0.51 1.00 1.00 

Média 
conjunto 296.94 1.59 1.56 1.57 0.29 4.31 2.32 1.22 0.94 0.77 0.45 0.44 1.01 1.12 
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Figura 50: Comparativo entre os valores médios do número de ambientes por rótulo da 

amostra e do conjunto. 

Aplicando o mesmo procedimento, as médias por categoria dos números de espaços 

funcionais e por setor, expressas na tabela 10, e representadas no gráfico (figura 51) 

também demonstram similaridade entre as casas selecionadas para análise por 

categoria e a média da amostra e, mais adiante, a média da amostra e a média do 

conjunto total de 116 casas (tabela 11 e figura 52). Percebe-se que todas as categorias 

apresentam valores bastante semelhantes entre si, apenas um discreto aumento no 

número de espaços de transição na curva P. 

Tabela 10: Médias do número de espaços funcionais e do número de espaços por setor de cada 

categoria e da amostra. 

Categorias No. de espaços funcionais  No. de espaços por setor 

 

Total Funcional Transição  Social Íntimo Serviço Híbrido 

Média H 23.83 19.17 4.67  4.42 8.33 5.58 0.83 

Média LM 24.38 20.13 4.25  4.56 8.75 5.69 1.13 

Média P 24.10 19.65 7.00  4.49 8.54 5.64 1.00 

Média RP 24.10 19.65 5.31  4.49 8.54 5.64 0.99 

Média C 24.42 19.98 5.11  4.56 8.57 5.74 1.12 

Média amostra 24.17 19.71 5.27  4.50 8.55 5.66 1.01 
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Figura 51: Média de espaços totais, funcionais e de transição e de espaços por setor (social, 

íntimo, serviço e híbrido). 

Tabela 11: Médias do número de espaços funcionais e do número de espaços por setor da 

amostra e do conjunto. 

  
No. de espaços funcionais  No. de espaços por setor 

Total Funcional Transição  Social Íntimo Serviço Híbrido 

Média amostra (19 casas) 24.17 19.71 5.27  4.50 8.55 5.66 1.01 

Média conjunto (116 casas) 24.28 19.73 4.55  3.98 7.93 6.28 1.16 

Observa-se na figura abaixo que a média da amostra se comporta de modo muito 

semelhante aos valores apresentados pelo conjunto. 

 
Figura 52: Comparativo entre os valores médios do número de espaços funcionais (totais, 

funcionais e transição) e do número de espaços por setor (social, íntimo, serviço e híbrido) da 

amostra e do conjunto. 

Esses dados quantitativos comparados demonstram a similaridade e regularidades 

entre amostra e conjunto, ratificando, portanto sua representatividade. 
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6. Elaboração dos mapas de acesso e grafos: 

Neste estudo foram utilizadas duas estratégias para a decomposição espacial das 

plantas baixas: (1) quanto aos rótulos, nos ambientes que possuem uma função 

definida pelos nomes (rótulos) descritos na planta (estar, jantar, quarto, cozinha, etc.), 

assim foi possível subdividir ambientes como sala de estar e sala de jantar que apesar 

de formarem um espaço único descrevem atividades e funções distintas no ambiente 

doméstico; (2) quanto à convexidade, nos espaços de transição ou mediadores. O 

espaço externo foi considerado como uma unidade convexa. 

Seguindo os procedimentos usualmente adotados pela sintaxe espacial na análise de 

edifícios, os mapas de acesso de cada residência geraram três grafos justificados 

representando sistemas distintos a partir dos espaços considerados: (1) viver mínimo 

e exterior, representa todo o sistema de espaços interiores ligado ao exterior através 

de todos os acessos descritos na planta (justificado a partir do exterior, “lado de 

fora”); (2) viver mínimo, representa apenas o sistema de espaços internos em uma 

tentativa de compreender as propriedades do sistema a partir da eliminação das 

conexões externas (justificado a partir do ponto externo mais próximo à entrada social 

da residência, geralmente o terraço); (3) grafo dos setores, representa o agrupamento 

dos espaços de acordo com o setor funcional (AMORIM, 1999). 

Em alguns casos, a dependência de empregados estava situada fora dos contornos da 

residência como uma edícula externa, nos fundos do lote, ou seja, não estava “sob o 

mesmo teto”, e, em outros casos, apesar de estar situada “sob o mesmo teto” possuía 

acessos isolados do interior. Apesar de aparentemente distintas, essas duas situações 

para a análise sintática – essencialmente de natureza topológica e não geométrica – 

representam situações semelhantes. Nesses casos foram consideradas duas 

estratégias de representação: incluindo e excluindo esses ambientes no “viver 

mínimo”. 

Nas três representações, os nós (pontos nos grafos) são coloridos de acordo com o 

setor funcional a que pertencem: social de rosa, serviço de amarelo e privado de 

verde. Espaços de transição (escadas, halls, corredores) são mostrados em preto. 

Segundo Amorim (2001a) “um setor é entendido como uma série de espaços 

agrupados de acordo com certos procedimentos classificatórios, que levam em conta 

requerimentos funcionais e sociais”. Os espaços foram divididos em: (1) setor social, 

espaços de convívio comum, onde ocorre o contato direto da família com os visitantes; 
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(2) setor íntimo (privado), espaços em que geralmente apenas membros da família 

têm acesso, agrupando ambientes destinados à realização de atividades mais privadas 

(dormir, repousar, tomar banho)112; (3) setor de serviço, engloba os espaços de 

permanência predominante dos empregados, onde são realizadas as atividades diárias 

do serviço doméstico (cozinhar, lavar, passar); (4) identificamos ainda um setor 

denominado de híbrido, que relaciona os espaços que possuem duas (ou mais) funções 

descritas na planta (escritório/hóspedes por exemplo). 

Os grafos foram desenvolvidos pelo aplicativo JASS e editados pelo yED Graph 

Editor113. 

7. Análise sintática: espaços analisados de acordo com sua dimensão topológica e 

padrões de acessibilidade, entendidos a partir das relações de conectividade e 

integração; tabulação das medidas sintáticas (valor de integração (RRA) e escala de 

acessibilidade) e propriedades dos grafos justificados (profundidade, distributividade, 

simetria/assimetria, formato e tipos de espaços), conforme descrito no capítulo 

anterior. 

8. Análise comparativa da amostra em dois níveis: correlacionando e não 

correlacionando as categorias. Nesta etapa objetivamos a investigação da existência 

(ou não) de relações identificáveis entre as categorias sob a ótica da organização 

espacial. Ao descrever os grafos justificados (viver mínimo e exterior, viver mínimo e 

setores), inicialmente não consideramos as categorias de Araújo (2010a) por acreditar 

que desse modo podemos desenvolver uma análise da organização espacial da 

amostra (19 casas) em si, independente de como cada casa foi classificada. Em um 

segundo momento, comparamos os achados da análise sintática dos grafos com as 

categorias (item “forma versus espaço ou forma e espaço?”). 

9. Análise comparativa com a literatura, especialmente Amorim, França, Hanson e 

Trigueiro: esses pesquisadores desenvolvem análises configuracionais enfocando 

edifícios domésticos inseridos em diversos contextos socioculturais. 

Amorim investiga as relações entre sociedade e espaço residencial sob diferentes 

contextos, especialmente comparando as propriedades espaciais de edifícios 

domésticos do Recife de períodos distintos (casa colonial, casa eclética e casa 

                                                           
112

 Em alguns casos, em que não existem banheiros sociais (lavabos) consideramos o banheiro dividido por dois ou 
mais quartos como pertencentes ao setor íntimo, por considerarmos que na maior parte do tempo esse espaço é 
utilizado pela família e foi concebido para tal uso. 

113
 yED Graph Editor®. Elaborado por yWorks. v.3.7, 2000-2011. 
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moderna) (AMORIM, 2001, 2008). No entanto, sua maior contribuição à sintaxe 

espacial e à compreensão das propriedades espaciais domésticas, ocorreu em função 

de sua pesquisa de doutoramento, na qual identificou – analisando 14 casas coloniais, 

32 ecléticas e 140 casas modernas - que a estruturação dos espaços em setores 

funcionais é um aspecto dominante na organização espacial das residências brasileiras, 

prática que conceituou como paradigma dos setores (AMORIM, 1999). Para confirmar 

sua tese, desenvolveu, agrupando atividades afins em três setores domésticos 

principais (social, íntimo e serviço), um novo procedimento de análise sintática 

denominado grafo dos setores, em que “investiga a relação entre grupos de espaços 

convexos, unidos por meio de categorias funcionais” (AMORIM, 1997, p.4)114. Esses 

grafos carregariam em sua configuração as informações topológicas mais essenciais 

sobre a distribuição funcional das atividades domésticas. Essas informações 

topológicas - que independem do aspecto geométrico da planta, apenas das relações 

evidenciadas pelo contato entre os distintos setores (figura 53) - podem ser 

representadas em grafos e suas medidas sintáticas quantificadas. 

 

Figura 53: Diagramas relacionais (“bubble diagrams”) que representam esquematicamente a 

estruturação dos setores ao longo do desenvolvimento do projeto residencial. Descreve 

graficamente em etapas, um procedimento metodológico básico da arquitetura moderna, e 

seus resultados definem as características gerais da casa. Fonte: AMORIM, 1997, p.2. 

A abrangência e complexidade de seus efeitos [do procedimento] na 

arquitetura [...] pode ser observada através das três naturezas do paradigma 

dos setores – a metodológica, a social e a espacial. A primeira está expressa 

nos procedimentos projetivos [...]. Seu papel está em limitar o campo de 

possibilidades de arranjos, dentro dos quais o arquiteto pode trabalhar. A 

segunda, de natureza social, define as regras, conscientes ou inconscientes, 

que o arquiteto deve atender para satisfazer requerimentos de ordem 

sociocultural. Finalmente, a natureza espacial, delimita a possibilidade de 

arranjo espacial, pelo isolamento dos setores componentes (AMORIM, 

2001a). 

Em artigo que deriva dessa pesquisa, Amorim (1997) investigou a relação entre setores 

de 140 casas modernas - construídas entre 1950 e 1970 - do Recife e demonstrou que, 

embora a ordem de acessibilidade combinada entre os cinco grupos funcionais - social 
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 Do original: “investigating the relationship between groups of convex spaces, united by means of functional 
categories” (AMORIM, 1997, p.4). 
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(s), serviço (se), privado (p), exterior (e) e mediador (m) (responsável por unir dois ou 

mais setores, segregando espaços e controlando acessos) – pudesse gerar 420 arranjos 

diferentes, apenas 24 foram identificados. Desses, duas expressões – s=se=m<p<e (tipo 

5) e s<m<se=e<p (tipo 7) - predominaram, envolvendo 66 casos (42,2%) de toda a 

amostra (33 cada uma), e o restante dos casos foi distribuído entre as outras 22 

expressões encontradas. 

Considerando apenas as três funções principais, verificou-se que em 81 casas o setor 

social era tão acessível quanto o setor de serviço, que por sua vez, eram mais 

acessíveis que o setor íntimo. Essa ordem s=se<p definiu um genótipo. Outras 48 casas 

apresentaram a sequência s<se<p, definindo o segundo genótipo da amostra 

analisada. Assim, Amorim identificou dois genótipos principais que representam 

92.15% de sua amostra115. Isso significa que 129 casas definem apenas duas ordens de 

integração e, consequentemente, estabelecem padrões de acessibilidade muito 

semelhantes entre si. Demonstrou-se, portanto, que essas casas têm consistências 

configuracionais, que não são somente resultado da expressão individual de um 

arquiteto, sugerindo que exigências sociais podem ter se combinado às funcionais na 

definição dos genótipos da casa moderna recifense (AMORIM, 1997). 

Neste estudo aplicamos o procedimento proposto por Amorim como parâmetro de 

análise acreditando que os setores traduzem uma importante premissa da organização 

espacial das residências modernas brasileiras. 

Trigueiro (1994) comparou a estrutura espacial da moradia do Recife antes e após a 

forte presença inglesa na cidade, e ambas à estrutura espacial de residências britânicas 

de classes sociais medianas, construídas entre meados do século XIX e o período entre-

guerras, sob uma abordagem sobre o significado social das diferentes designações 

funcionais (rótulos) na casa, focando as funções domésticas principais – recepção, 

alimentação e cocção (receiving-eating-cooking). Identificou que, ao contrário da 

crença geral acerca de uma aparente homogeneidade116, as casas recifenses possuíam 

aspectos referentes à sua estrutura espacial que as diferenciava entre si. Seus achados 

demonstraram que formatos do invólucro construído e programas semelhantes 

podem guardar configurações espaciais distintas. Esse estudo aponta constatações 

interessantes no sentido de comprovar que invólucro construído e forma-espaço são 
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 Os 7.85% casos remanescentes eram atípicos (fenótipos). 
116

 Refere-se à expressão utilizada por Vauthier “quem viu uma casa brasileira, viu quase todas”. 
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duas dimensões distintas, refletindo uma similaridade com este estudo, e, portanto de 

nosso interesse. 

 

3.2. ANÁLISE SINTÁTICA 

Definidos os pressupostos teóricos e metodológicos, nesta etapa iremos caracterizar e 

comparar a configuração espacial das residências a partir dos dados obtidos com a aplicação 

do conjunto de técnicas e medidas sintáticas descritas no capítulo anterior. Essa análise será 

dividida tomando como referência os três sistemas: “viver mínimo e exterior”, “viver mínimo” 

e “setores”. A intenção é evidenciar os aspectos inerentes à estrutura espacial das residências 

independentes da taxonomia de Araújo (2010a). Partimos da análise mais minuciosa dos 

espaços e suas inter-relações com o sistema, para a mais geral, considerando o agrupamento 

de espaços em setores funcionais. 

Apesar de não seguir uma ordem precisa de exposição, os dados foram analisados sob as 

mesmas variáveis, objetivando a observação sistemática da amostra. 

As plantas baixas e seus respectivos ambientes, as representações sintáticas (mapas de acesso 

e grafos justificados) e as fachadas das 19 casas podem ser consultadas no segundo volume 

desta dissertação, objetivando o acesso aos dados e manuseio do material mais fácil e livre 

durante a leitura descritiva. 

3.2.1 Viver mínimo e exterior 

Os grafos justificados enraizados no exterior (“lado de fora”) tendem a definir galhos 

funcionais que se conectam através do setor social – geralmente através do terraço - e de 

serviço – através da garagem e/ou área de serviço - e determinados espaços de transição, 

formando um ou mais anéis com o exterior (figura 54). Esses aspectos representam de um 

lado, a forte conexão exterior-interior, uma premissa da casa brasileira que, estudos indicam, 

foram herdados pelo Movimento Moderno117, e de outro, o esquema espacial definido pela 

setorização funcional, uma característica que ganhou evidência na estruturação da casa 

moderna. 

Quanto à profundidade considerada em relação ao espaço público (nível 0), os grafos variam 

de 5 a 9 níveis de profundidade (tabela 12). Apesar dessa variação, a maioria das casas 

apresenta de 6 a 7 níveis de profundidade (57.89%). Em geral, terraço, garagem e área de 
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 [Ver nota 80, página 72] 
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serviço se situam no nível 1, ou seja, estão diretamente conectados ao exterior 

proporcionando entradas duplas, às vezes triplas, para o espaço interno, garantindo a 

circulação independente entre moradores, empregados e veículos. As varandas e banheiros 

das suítes principais (casal) aparecem nos níveis mais profundos dos grafos. 

Tabela 12: Quantitativo dos níveis de profundidade dos grafos e número total de espaços. 

Níveis de profundidade Quantidade de casas % da casas por nível Número total de espaços 

5 3 15.79 26, 21, 22 

6 6 31.58 21, 27, 24, 21, 25, 21 

7 5 26.31 23, 23, 28, 20, 26 

8 2 10.53 28, 28 

9 3 15.79 26, 28, 33 

Total 19 100.00  

Os grafos justificados apresentam em geral um tipo de formato: (1) sistemas compostos por 

uma estrutura tipicamente “em árvore” do setor íntimo em contraste com a estrutura anelar 

que integra os setores social e de serviço ao exterior, essas duas estruturas distintas se 

conectam através de um espaço (na base da “árvore”); e (2) sistemas com um ou dois anéis 

internos no setor íntimo, nos níveis mais profundos dos grafos, e na base a estrutura anelar 

que integra os demais. Doze casas (63,16%) fazem parte do primeiro tipo e sete (36.84%) do 

segundo. No entanto, nos dois identificamos uma constante: o isolamento topológico dos 

espaços destinados ao uso exclusivo dos moradores. Nesse sentido, a configuração dessas 

residências revela uma estrutura com características, ao mesmo tempo formais – no controle 

aos espaços íntimos – e informais – no franco acesso aos espaços do setor social. 
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Figura 54: Grafos “viver mínimo e exterior” das residências analisadas. Os números logo abaixo dos grafos indicam as casas 

conforme a ordem estabelecida no volume 2. 

 

Legenda 
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Comparando os níveis de profundidade dos grafos e o número total de espaços (tabela 13), 

observamos que não existem relações diretas, ou seja, sistemas mais rasos não possuem 

necessariamente menor número de espaços, assim como sistemas mais profundos não 

possuem maior número de espaços. Sistemas médios – com 26 espaços – têm 5, 7 e 9 níveis de 

profundidade (residências A. Carneiro, R. F. Urtiga e G. Chianca). O mesmo é observado entre 

o número total de espaços e a média de integração. Residências com número de espaços 

semelhantes podem ter médias de integração distintas. Por exemplo, a residência A. P. Pereira 

está entre as mais integradas (1.13) e conta com 22 espaços, e a residência L. Wanderley mais 

segregada (1.60) com 23 espaços totais. Dado relevante considerando-se que sistemas maiores 

tendem à dispersão e, portanto, a uma maior segregação média. 

É necessário ressaltar também que os níveis de profundidade também não têm relação com o 

número de pavimentos. As residências A. Carneiro e A. S. Morais têm 5 níveis de profundidade 

e apenas um pavimento, por outro lado, a J. A. Amaral tem o mesmo número de pavimentos e 

9 níveis de profundidade. Ou ainda, as residências A. P. Pereira e D. L. Lima têm um pavimento 

térreo e uma pequena elevação do setor íntimo em relação a esse nível (considerados 1.5 para 

efeito quantitativo) e 5 e 9 níveis de profundidade respectivamente. 

Tabela 13: Ordem crescente do nível de profundidade e respectivos números de espaços e média de 

integração por casa. 

Casas Nível de 
profundidade 

No. total 
de espaços 

No. pav. Média de integração do sistema 
(viver mínimo e exterior) 

A. Carneiro 5 26 1 1.07 

A. S. Morais 5 21 1 1.08 

A. P. Pereira 5 22 1.5 1.13 

V. Freire Filho 6 21 2.5 1.22 

J. Cavalcanti 6 27 2 1.29 

W. V. Silva 6 24 2 1.29 

F. S. Pinto 6 25 2 1.33 

M. A. Garro 6 21 1.5 1.41 

L. R. Farias 7 28 2 1.17 

A. Lima Filho 7 22 2 1.30 

R. F. Urtiga 7 26 1.5 1.37 

P. H. Lucena 7 20 2 1.40 

R. P. Barreto 7 23 1 1.46 

L. L. Wanderley 7 23 2 1.60 

L. Borges 8 28 2 1.38 

E. F. Motta 8 28 2 1.42 

G. Chianca 9 26 2.5 1.28 

D. L. Lima 9 28 1.5 1.38 

J. A. Amaral 9 33 1 1.45 
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Na figura 55, os grafos justificados foram agrupados em ordem crescente de acordo com o 

número de espaços totais, ou seja, de acordo com o tamanho sintático dos sistemas. Esse 

arranjo permite a visualização comparativa entre os níveis de profundidade dos grafos e o 

número total de espaços, descrito acima. A amostra é composta por grafos com grande 

variação no número de espaços componentes (20-33), enquanto a casa 16 (Potengi Holanda 

de Lucena) possui 20 espaços, a casa 15 (José Ari Gadelha do Amaral), ambas C, possui 33 

espaços. Observando a amostra sob esse parâmetro, parece indicar alguma relação entre a 

dimensão topológica e o estrato social da família118. Casas topologicamente maiores parecem 

corresponder a residências de famílias mais abastadas. Se observarmos a casa José Ari Amaral, 

com maior número de espaços e 6 espaços de transição, indicando certa complexidade do 

programa e da organização espacial, em relação a casa Potengi Holanda de Lucena com menor 

número de espaços e apenas 3 espaços de transição, essa hipótese parece se confirmar119. 

Quanto à propriedade da distributividade os sistemas são majoritariamente não-distributivos 

– 13 residências (tabela 14), o que indica que de maneira geral, há mecanismos de controle de 

acesso aos diversos cômodos das residências. Observando os setores isoladamente, em 7 

casas (36.84%) o setor íntimo apresenta algum grau de distributividade, ou seja, possui anéis 

através das varandas, quando estas são compartilhadas por dois ou mais quartos. 

Considerando os setores social e serviço, todos os sistemas são distributivos, apresentando um 

ou mais anéis que percorrem dos níveis mais rasos aos médios dos grafos (0-5) e interligam os 

setores através da sala de jantar e da copa (elo com a cozinha) ou de espaços de transição (em 

7 casas120 não existem ligações diretas social-serviço). Nesses casos, nas casas térreas o espaço 

que dá acesso ao setor de serviço, é o mesmo que dá acesso ao corredor dos quartos (figura 

56). Assim é a relação entre os espaços sociais e de serviço, que internamente tendem a se 

conectar exclusivamente através de um espaço. 

 

 

                                                           
118

 Alguns estudos configuracionais apontam nessa direção. Outros estudos, sobre residências de classes mais 
baixas indicam que o menor número de espaços, sugere maior superposição de atividades. 

119
 É importante destacar que esse é um aspecto que precisa ser investigado mais a fundo, já que a variável classe 
socioeconômica - a qual cada família e suas respectivas casas pertencem - não foi considerada, senão 
empiricamente através da observação da área construída e de seus espaços componentes. Casas de famílias mais 
abastadas tendem a possuir espaços cujos rótulos sugerem atividades mais especializadas, bem como tendem a 
ter organizações espaciais mais complexas, em números de espaços e modo como eles se relacionam. 

120
 São elas: (7) L. L. Wanderley, (9) A. S. Morais, (13) E. F. Motta, (15) J. A. Amaral, (16) P. H. Lucena, (17) F. S. Pinto 
e (19) A. Lima Filho. 
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Figura 55: Grafos justificados “viver mínimo e exterior” das residências analisadas agrupados de acordo com o 

número de espaços. Os números acima das linhas de profundidade indicam o número de espaços totais e os 

números logo abaixo dos grafos indicam as casas conforme a numeração estabelecida no volume 2. 
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Figura 56: Residência F. S. Pinto (pavimentos térreo e superior). Em destaque o espaço de transição que 

dá acesso à cozinha e ao corredor dos quartos. 

Tabela 14: Quantitativo da distributividade. 

Categorias Não-distributivo Distributivo 

H 2 1 

LM 3 2 

P 1 1 

RP 3 0 

C 4 2 

Total 13 6 

% 68.52 31.58 

Quanto aos tipos de espaços que formam os grafos, observamos que 13 casas possuem mais 

espaços tipos a e b e 6 casas possuem mais espaços tipos c e d. Essa tipificação coincide com o 

número de sistemas distributivos ou não-distributivos: a predominância de espaços que se 

conectam por anéis (c e d) indica uma tendência à distributividade, o inverso é igualmente 

verdadeiro, espaços a e b indicam não-distributividade (apêndice 5). Aplicando essa analogia, 

quartos e banheiros são espaços tipo a (terminais), portanto segregados, corredores que 

conectam espaços íntimos são tipo b, cozinhas são espaços tipo c, e salas e o nó raiz (exterior) 

são espaços tipos c ou d. Essa classificação, comum em todos os sistemas, evoca a função 

estruturadora de cada ambiente no arranjo configuracional doméstico. 

Embora em geral, o setor social seja bastante distributivo, o setor íntimo e alguns ambientes - 

principalmente aqueles que compõem a dependência de empregados - pouco distributivos, 

diminuem a distributividade do sistema como um todo, ou seja, as casas são um misto de 

setores muito e outros pouco distributivos. Nesse sentido, espaços a e b induzem a sistemas 

em formato “árvore” e espaços c e d representam sistemas anelares. Isso explica o forte 



Aparências da Forma e Forma do Espaço  │ 118 

 

Capítulo 3: Dezenove Casas Modernas - um olhar para o espaço 

controle existente sobre o setor íntimo, acessado geralmente por apenas um espaço, e a 

segregação da dependência de empregados. 

Analisando cada setor nessa lógica espacial, o setor íntimo forma uma ramificação isolada, 

com conexão ao interior via um ou sequência de espaços de circulação que exercem a função 

de selecionar o fluxo de pessoas e controlar o acesso aos espaços de uso da família, 

segregando o sistema. Em alguns casos (6 casas) as salas íntimas ou de TV, situadas nas bordas 

dos setores, exercem esse papel de mediação, amortecendo o contato entre visitantes e 

moradores e marcando a transição entre as estruturas anelar – que caracteriza social e serviço 

como geradores de movimento – e “árvore”. O setor ocupa os níveis mais profundos dos 

grafos indicando a reclusão desejada da família, em que os espaços mais profundos pertencem 

ao complexo do quarto de casal, geralmente composto de closet, banheiro e quarto, com 

acesso à varanda individual ou compartilhada com os demais quartos. Em 12 casas (63,16%) o 

setor não apresenta anéis internos, portanto, é considerado não-distributivo, aspecto que 

evidencia seu isolamento - aumenta a “formalidade” à medida que reduz as opções de trajeto. 

Em 3 casas existe um anel que conecta os dois quartos à varanda, e em outras 4 casas existem 

dois anéis que conectam três quartos à varanda. Assim, este ambiente exerce nesses 7 casos a 

função de interligar os espaços íntimos formando uma rota alternativa, destinada à família. 

O setor social se situa dos níveis rasos aos médios dos grafos (1-6) e une serviço e íntimo, 

exercendo função de setor de transição, mediando acessos. Apresenta forte conexão com o 

exterior representada pelos anéis que interligam o espaço público e os espaços internos da 

casa, geralmente na sequência terraço-estar-jantar. A sala de jantar e, em alguns casos a copa, 

tende a ser um espaço articulador, direcionando acessos, no complexo residencial. Em apenas 

duas casas – Antonio da Silva Morais e Alcindo Lima Filho – esse setor atingiu o nível mais 

profundo de seus grafos, mas trata-se de dois casos específicos: no primeiro– como nos 

demais analisados – os espaços íntimos estão mais próximos do setor social, separados por 

apenas um espaço de transição, reduzindo a profundidade do setor121; no segundo caso o 

espaço que digamos, transpõe os limites de profundidade do setor íntimo é um jirau122 

localizado em um segundo pavimento da casa acessado exclusivamente por uma escada 

helicoidal. 

O setor de serviço ocupa dos níveis mais rasos aos intermediários dos grafos (1-6) e se conecta 

diretamente ao espaço público através da garagem e de um segundo espaço, geralmente a 

                                                           
121

 Espaços de transição tendem a aumentar a profundidade dos grafos. 
122

 Pela inexistência de layout e/ou informações sobre o ambiente na planta baixa, não havia como averiguar o uso 
desses ambientes pela família, considerando-o como um espaço social. 
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área de serviço, em alguns casos externa aos contornos da residência. Em relação à 

profundidade em 13 casos os espaços de serviço terminam antes do setor íntimo (mais 

profundo), em 4 casos o setor de serviço termina exatamente no mesmo nível em que começa 

o íntimo e em apenas 2 casos termina um nível acima do início do setor íntimo (segundo nível 

do setor). 

O setor social, ou então as salas que sustentam a interface entre família, visitantes e, 

ocasionalmente, empregados, funcionam como um amortecedor entre a privacidade da 

família e a presença de trabalhadores domésticos. Considerando que em casas pré-

modernistas (coloniais e ecléticas) os espaços de serviço frequentemente situavam-se em um 

bloco separado do edifício principal, em casas modernas eles tendem a estar “sob o mesmo 

teto”. Na amostra em apenas uma residência o serviço está completamente isolado do edifício 

principal configurando uma edícula no fundo do lote (Francisco S. Pinto). Essa incorporação do 

bloco de serviços – característica da casa moderna - pode indicar a proximidade física desses 

espaços com a casa, mas não a proximidade social entre empregados e patrões, já que 

independente de sua posição, encontram-se topologicamente isolados, acessados por vias 

exclusivas que podem ser internas ou externas aos contornos do edifício, no caso das 

residências Gualberto Chianca e Jacy Cavalcanti. A edícula, portanto, é construída não mais 

como um volume no fundo do lote, mas por meio do sistema espacial segregador (AMORIM, 

2008). 

Em alguns casos espaços de transição parecem ter sido criados para promover mais 

possibilidades de conexão entre os setores sem abdicar de sua independência. Rotas 

independentes evitam encontros entre categorias distintas de usuários, reduzindo o contato 

incidental. Por outro lado, espaços mediadores podem ser articulados de diversos modos, 

assumindo diferentes posições – e funções – de acordo com a estrutura espacial (figura 57), no 

entanto apresentam uma semelhança: operam como antecâmaras entre os setores. 
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(a)  

(b)     (c)  

Figura 57: Residências (a) V. Freire Filho (pavimentos superior e térreo), (b) R. P. Barreto e (c) R. F. 

Urtiga. Em destaque os espaços mediadores, que podem ser espaços eminentemente de circulação 

como (a) escadas, ou de permanência - (b) sala de TV e (c) copa. 

Os valores mínimos, máximos e médios de integração (RRA) – expressos na tabela 15 – 

mostram sala de jantar (10 casas), estar (6 casas), copa (2 casas) e sala de TV (1 casa) como 

espaços mais integrados, e banheiros – empregados (7 casas), casal (6 casas), hóspedes (1 

casa), íntimo (1 casa), escritório (1 casa) - e quarto de empregados (3 casas) como espaços 

mais segregados dos sistemas espaciais123. As médias de integração estão acima de 1.00 e 

variam em uma escala ampla de 1.07 (Aloízio Carneiro) a 1.60 (Luciano L. Wanderley), 

mostrando certa heterogeneidade na amostra, cuja média é 1.31. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123

 Foram considerados os valores mínimos e máximos referentes aos espaços funcionais (destinados à 
permanência), já que a tendência dos espaços de transição, por sua vocação articuladora, é definir os valores 
mínimos (espaços mais integrados). Os valores “reais” (espaços de permanência ou de transição) de cada sistema 
podem ser observados no apêndice 6. 
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Tabela 15: Valores de integração (RRA) do “viver mínimo e exterior”. 

Categorias 

Casas 

Valores de Integração (RRA)  

Mínimo  Ambiente(s) Máximo  Ambiente(s) Média 

H    

A. Carneiro 0.77 sala TV 1.59 banheiro empregados 1.07 

L. L. Wanderley 0.95 jantar 2.43 banheiro íntimo 1.60 

M. A.Garro 0.84 estar 1.89 banheiro empregados 1.41 

LM    

A. S. Morais 0.80 jantar 1.89 banheiro empregados 1.08 

R. P. Barreto 0.87 estar 2.11 quarto e banheiro empregados 1.46 

J. Cavalcanti 0.71 jantar 2.17 banheiro empregados 1.29 

W. V. Silva 0.70 estar 1.85 banheiro hóspedes 1.29 

E. F. Motta 0.83 jantar 2.24 quarto e banheiro empregados 1.42 

P    

V. Freire Filho 0.60 jantar 1.84 banheiro principal 1.22 

G. Chianca 0.95 estar 2.01 banheiro principal 1.28 

RP    

A.P. Pereira 0.81 estar 1.59 quarto e banheiro empregados 1.13 

L. Borges 1.08 copa 2.15 banheiro principal 1.38 

D. L. Lima 0.79 jantar 2.12 banheiro principal 1.38 

C    

L. R. Farias 0.65 jantar 1.52 banheiro principal 1.17 

J. A. Amaral 0.83 jantar 2.04 quarto empregados 1.45 

P. H. Lucena 0.84 estar 2.21 banheiro principal 1.40 

F. S. Pinto 0.71 jantar 2.31 banheiro escritório 1.33 

R. F. Urtiga 0.75 copa 2.00 banheiro empregados 1.37 

A. Lima Filho 1.01 jantar 2.13 banheiro empregados 1.30 

Amostra     1.31 

A posição relativa do quarto de empregados como espaço mais segregado, é uma 

circunstância solidamente estabelecida no espaço doméstico brasileiro desde os tempos 

coloniais. Assim como o espaço usado para comer (sala de jantar), mais acessível, é também 

uma herança que data de meados do século XIX em algumas esferas sociais e do início do 

século XX em quase todos os lugares no país (TRIGUEIRO, 1994). No entanto, a posição mais 

integrada da cozinha, bem como a elevada segregação do quarto principal são aspectos que 

surgiram com o modernismo e estão se tornando cada vez mais evidentes124. 

                                                           
124

 Estudos recentes sobre arquitetura doméstica contemporânea (AMORIM, 2008; FRANÇA, HOLANDA, 2003a; 
GRIZ, LOUREIRO, AMORIM, 2008; TRAMONTANO, 2002) indicam que algumas mudanças de ordem social evocam 
uma nova ordem espacial em emergência, reposicionando morfologicamente alguns ambientes na estrutura 
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França (2001) estuda a configuração espacial de residências unifamiliares no Distrito Federal 

mediante a comparação entre análise configuracional e informações de uso e ocupação - 

obtidas por meio de questionários aplicados com os moradores - baseadas nas práticas 

cotidianas a partir das relações entre habitantes, visitantes e empregados. Identificou que 

alguns espaços domésticos contemporâneos estão adquirindo novos padrões espaciais a partir 

da redefinição de usos dos ambientes. Por exemplo, as cozinhas estão mais integradas (visual e 

espacialmente) à medida que começam a ser utilizadas socialmente como espaço de convívio, 

símbolo de status (em mais de 78% dos casos estão acima da média de integração de suas 

casas), e os quartos estão mais segregados revelando um novo patamar de individualidade. 

Comparando esse estudo com nossos achados, as modificações encontradas pela 

pesquisadora revelam que as casas dos anos 1970 já começam a incorporar algumas dessas 

premissas, principalmente indicando a evidência da individualidade e segregação dos espaços 

íntimos. Esse processo parece ter se iniciado pelo quarto do casal. As cozinhas, no entanto não 

aparecem como espaços integradores e mais próximos dos ambientes sociais, ainda mantendo 

relações mais diretas com o setor de serviço. 

A partir do gráfico é possível observar como os valores médios de integração do sistema viver 

mínimo e exterior da amostra, variam em linha. Apenas três residências apresentam índices 

próximos a 1.00 (A. Carneiro, A. S. Morais e A. P. Pereira) e a maioria (9 casas) apresenta 

valores entre 1.20 e 1.40, o que indica em geral valores elevados de segregação (figura 58). 

Estudos têm indicado que sistemas bem integrados correspondem a organizações espaciais 

que favorecem relações mais informais, enquanto os mais segregados sugerem relações mais 

formais (HILLIER, 1996). 

 

Figura 58: Integração média – “viver mínimo e exterior” por residência. Valores mais altos indicam 

sistemas mais segregados, enquanto valores mais baixos sistemas mais integrados. 

                                                                                                                                                                          
residencial. É o caso da cozinha, como ambiente de longa permanência da família, e dos quartos, cada vez mais 
auto-suficientes, formando complexos individuais de lazer e recepção possibilitados pelos aparatos tecnológicos. 
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Semelhanças foram observadas quando os sistemas espaciais foram quantificados em 

expressões numéricas de inequalidade para verificar como cada espaço se compara em relação 

aos outros em termos de acessibilidade topológica. Conforme dito no capítulo anterior, esse 

modelo de apresentação de dados proporciona a sistematização e comparação da ordem 

numérica de integração de cada ambiente dentro da organização espacial, variando dos 

espaços mais integrados aos menos (ou mais segregados) (apêndice 7). 

A ordem de integração de ambientes-chave na configuração – aqueles que exercem funções 

estruturantes no sistema espacial residencial (jantar, estar, cozinha, quarto principal e quarto 

empregados) e o exterior – é mostrada na tabela abaixo (tabela 16). Em 18 casas (94,74%) o 

quarto de empregados é o ambiente mais segregado do sistema e as salas de jantar e estar – 

espaços pertencentes ao setor social – se alternam como mais integrados também em 18 

residências (11 jantar e 7 estar). Em 50% da amostra a ordem quarto principal seguido de 

quarto empregados aparece como mais segregada, reforçando no primeiro caso a premissa da 

individualidade do casal e no segundo a separação dos empregados em relação aos demais 

espaços e usuários da residência. Cozinha e espaço público se revezam no meio da sequência 

com valores de integração próximos à média de cada sistema (apêndice 8). 

A sequência jantar<estar<cozinha<exterior<quarto principal<quarto empregados aparece em 3 

casas (15.79%) e suas variações jantar<estar<exterior<cozinha<quarto principal<quarto 

empregados ou estar<jantar<cozinha<exterior<quarto principal<quarto empregados e 

estar<jantar<exterior<cozinha<quarto principal<quarto empregados em outros 3 casos. Pode-

se notar um grande número de ordens de integração distintas (17 ordens), no entanto é 

possível perceber que em geral elas apresentam uma sequência principal (eixo principal) 

semelhante e pequenas variações. Por exemplo, a sequência jantar < estar como os espaços 

mais integrados e quarto de empregados como mais segregado aparece em 6 casas, se 

considerarmos a sequência jantar < cozinha temos mais 4 casas, somando temos 52.63% da 

amostra com o jantar como espaço mais integrado e quarto de empregados como mais 

segregado e os demais ambientes (estar, cozinha, exterior e quarto principal) variando as 

ordens nesse intervalo. O mesmo pode ser percebido quando o estar é o espaço mais 

integrado. 
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Tabela 16: Quantitativo das ordens de Integração ambientes-chave (viver mínimo e exterior)
125

. 

Ordem de Integração ambientes-chave (viver mínimo e exterior) N. casas % 

jantar < estar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 3 15.79 

jantar < estar < cozinha < exterior < quarto empregados< quarto principal 1 5.26 

jantar < estar = cozinha < quarto principal < exterior < quarto empregados 1 5.26 

jantar < estar < exterior < cozinha < quarto principal < quarto empregados 1 5.26 

jantar < estar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 5.26 

jantar < cozinha < estar < exterior < quarto principal < quarto empregados 1 5.26 

jantar < cozinha < estar = exterior < quarto principal < quarto empregados 1 5.26 

jantar < cozinha < exterior < estar < quarto principal < quarto empregados 1 5.26 

jantar < cozinha < exterior < quarto principal < estar < quarto empregados 1 5.26 

estar < jantar < exterior < cozinha < quarto principal < quarto empregados 1 5.26 

estar < jantar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 5.26 

estar < jantar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 1 5.26 

estar < jantar < cozinha < quarto empregados < quarto principal < exterior 1 5.26 

estar < exterior < jantar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 5.26 

estar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados
126

 1 5.26 

estar = quarto principal < exterior < cozinha < jantar < quarto empregados 1 5.26 

cozinha < exterior = estar < quarto principal < jantar < quarto empregados 1 5.26 

Total 19 100.00 

Nesse sentido, as ordens de integração apontam alguns aspectos característicos da estrutura 

doméstica dessas residências: (1) o setor social se articula como integrador no sistema espacial 

e próximo ao exterior em 94.74% da amostra, ou seja, os espaços de receber visitas se 

aproximam mais do espaço de domínio público do que daqueles destinados ao contato íntimo 

e, portanto controlados pela família; (2) isolamento do quarto de casal – cada vez mais auto-

suficientes – reforça a premissa da individualidade que vem se acentuando como indicam 

pesquisas acerca da casa brasileira (AMORIM, 2008, p.320-321); (3) separação dos 

empregados em relação aos demais espaços da residência – muitas vezes situados nos 

contornos da habitação, mas topologicamente distantes – materializa espacialmente seu papel 

no convívio doméstico. 

A tabela 17 reúne os valores de integração desses ambientes-chaves para cada residência. 

Analisando comparativamente os números fica clara a polaridade entre sala de jantar e quarto 

de empregados, enquanto um ambiente é altamente integrado, com valores próximos a 1.00 

                                                           
125

 As cores foram atribuídas apenas para facilitar a “leitura” das sequências e não têm nenhuma relação com o 
valor de integração. 

126
 Na residência Maria Auxiliadora M. M. Garro não está indicado na planta baixa o rótulo “sala de jantar”. Como 
um dos critérios de decomposição dos espaços é o rótulo dos ambientes, nessa casa não podemos considerar a 
existência da sala de jantar. 
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(média de 0.92 da amostra), o outro é altamente segregado, atingindo, na casa L. L. Wanderley 

aproximadamente 2.40. 

Tabela 17: Valores de RRA dos ambientes-chave (viver mínimo e exterior). 

 Casas Ambientes 

 
Estar Jantar Cozinha Qto. Principal Qto. Empregados Exterior 

H 

      A. Carneiro 0.83 1.17 1.15 0.83 1.19 0.88 

L. L.Wanderley 1.00 0.95 1.27 1.97 2.36 1.31 

M. A.Garro 0.84 0.84 1.36 1.33 1.58 1.29 

LM       

A. S. Morais 0.82 0.80 0.87 1.22 1.44 0.93 

R. P. Barreto 0.87 1.08 1.24 1.68 2.11 1.18 

J. Cavalcanti 1.06 0.71 1.08 1.59 1.77 1.20 

W. V. Silva 0.70 0.81 1.04 1.31 1.70 1.08 

E. F. Motta 0.98 0.83 1.39 1.61 2.24 1.33 

P       

V. Freire Filho 1.00 0.60 0.87 1.40 1.71 1.00 

G. Chianca 0.88 1.09 1.20 1.67 1.46 1.67 

RP       

A.P. Pereira 0.81 0.99 1.34 1.03 1.59 0.91 

L. Borges 1.26 1.45 1.12 1.41 1.65 1.26 

D. L. Lima 1.28 0.79 0.97 1.39 1.52 1.38 

C       

L. R. Farias 0.92 0.65 1.08 1.39 1.36 1.33 

J. A. Amaral 0.99 0.83 1.68 1.60 2.04 1.50 

P. H. Lucena 0.84 1.03 1.39 1.34 1.82 1.22 

F. S. Pinto 1.19 0.71 1.02 1.67 1.91 1.12 

R. F. Urtiga 1.25 1.09 1.15 1.19 1.60 1.17 

A. Lima Filho 1.24 1.01 1.24 1.47 1.70 1.61 

Média Amostra 0.99 0.92 1.18 1.43 1.72 1.23 

 

3.2.2. Viver mínimo 

Os grafos justificados enraizados a partir da entrada principal ao interior da residência – 

geralmente o terraço127 – revelam as características da configuração espacial interna das 

residências (figura 59). Adota-se essa estratégia de considerar apenas os espaços que se 

situam dentro do perímetro construído, portanto, aqueles espaços que, em uma situação 

ilustrativa, o proprietário ao fechar as portas à noite permanecem do “lado de dentro”128. Esse 

                                                           
127

 Quando não existe terraço ou hall de entrada (residência Aloízio Carneiro) consideramos a sala de estar como nó 
raiz por entendermos que é o primeiro espaço que se abre diretamente à porta principal de acesso. 

128
 Esse critério excluía as dependências de empregados de duas casas (Jacy Cavalcanti e Gualberto Chianca). Nesses 
dois casos esses ambientes, apesar de estarem “sob o mesmo teto” da residência são acessados apenas por uma 
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procedimento, comum nos estudos sintáticos de edifícios, é importante na análise de arranjos 

espaciais residenciais modernos, em que a conexão interior-exterior é uma premissa projetual 

marcante. 

Vestígios de continuidade e mudança relativos ao sistema anterior (viver mínimo e exterior) 

foram notados quando consideramos apenas os espaços internos: os setores tornaram-se 

ainda mais fortemente delineados em galhos distintos da estrutura em formato “árvore”. Os 

espaços sociais, na base dos grafos, conectam os outros setores que se aprofundam à medida 

que as atividades tornam-se mais individualizadas (quartos). Nos níveis mais profundos, de um 

lado da estrutura espacial (e em um galho) os espaços íntimos, e de outro, os espaços de 

serviço. 

Em todas as casas os anéis que conectavam exterior e interior desaparecem ou diminuem, 

simplificando as rotas de permeabilidade interna. Conforme já evidenciamos, a relevância do 

exterior como integrador do sistema espacial é uma característica histórica dos lares 

brasileiros (TRIGUEIRO, 1994), e torna-se ainda mais patente na estrutura espacial doméstica 

com a arquitetura moderna. Esse aspecto é confirmado neste estudo pela perda de 

distributividade da amostra. Os sistemas viver mínimo são, em 18 residências, não-

distributivos (tabela 18) – a única que se mantém distributiva é a Gualberto Chianca. Nessa 

casa, há um número maior de elementos de transição introduzidos para oferecer uma conexão 

alternativa entre os espaços de serviço, especialmente a dependência de empregados, e 

sociais. Quando a dependência de empregados é retirada do sistema (“portas fechadas”), as 

conexões, e consequentemente o grafo, se simplificam ou ficam mais rasos (figura 60). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
circulação externa. De modo que, para compreender como o sistema se configura considerando a dependência de 
empregados foi necessário, apenas nesses dois casos, considerar o sistema com “portas abertas” (com a 
dependência) e com “portas fechadas” (sem a dependência). 
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Figura 59: Grafos “viver mínimo” das residências analisadas. Os números logo abaixo dos grafos indicam as casas conforme 

a ordem estabelecida no volume 2. As casas 2 e 11 representadas com “portas abertas” e “portas fechadas” 

respectivamente, possuem dois grafos cada. 

Legenda 
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Figura 60: Residências G. Chianca (esquerda) e J. Cavalcanti (direita) – grafos com “portas abertas” e 

“portas fechadas” respectivamente. 

Tabela 18: Quantitativo da distributividade. 

Categorias Não-distributivo Distributivo 

H 3 0 

LM 5 0 

P 1 1 

RP 3 0 

C 6 0 

Total 18 1 

% 94.74 5.26 

Ainda sobre a distributividade dos grafos, 7 casas não apresentam anéis em nenhum de seus 

setores, apresentando apenas uma rota possível entre os espaços, 2 só possuem anéis no 

setor íntimo, 3 só possuem um anel que conecta social, serviço e/ou espaços de transição, 

oferecendo rotas alternativas entre setores distintos, e 7 casas têm mais de um anel, 

geralmente um no setor íntimo e um dos níveis rasos a médios dos grafos conectando alguns 

espaços ou setores distintos. Quando as conexões entre social e serviço são diretas, ou seja, 

sem intermédio de espaços de transição, são realizadas através dos espaços sala de jantar-

cozinha ou sala de jantar-copa-cozinha. O papel dos espaços mediadores internos se 

intensifica no arranjo espacial, definindo as rotas agora mais controladas. 

Na residência Antonio de Pádua Pereira, é interessante notar que foi criado um acesso entre o 

setor de serviço, através da garagem, e o setor íntimo. Geralmente, essa rota alternativa é 

introduzida para facilitar o acesso de empregados na realização de suas atividades domésticas, 

bem como favorecer o acesso da família aos seus espaços de uso exclusivo, sem 

necessariamente cruzar o setor social. A mesma estratégia pode ser observada em outras 

residências (Lino Borges, Aloízio Carneiro). 

Como consequência do aumento do número de espaços tipo a e b – maioria em 18 casas, 

reduz-se a acessibilidade dos grafos (apêndice 9). Apenas uma casa (Gualberto Chianca) tem 

mais espaços tipo c e d (14 do total de 24 espaços). Quando existentes, os anéis que interligam 

social e serviço percorrem do nível mais raso aos médios dos grafos (0-4). Quartos e banheiros 
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se mantêm como espaços-fins (tipo a) no setor íntimo e a dependência de empregados e 

despensas no setor de serviço. Corredores e salas (tipo b ou c) preservam internamente sua 

função no arranjo espacial. 

Outro aspecto interessante nesse sentido pode ser observado se comparados os tipos de 

espaços do nó raiz entre o viver mínimo e exterior e o viver mínimo. Se no primeiro sistema o 

exterior era um espaço predominantemente anelar (tipos c e d), no sistema viver mínimo, o nó 

raiz é, em 14 casas, um espaço tipos a ou b. Esse atributo evidencia a perda de distributividade 

na base dos grafos. 

Por apresentar apenas conexões diretas com os espaços internos o setor íntimo mantém a 

configuração dos grafos viver mínimo e exterior, ou seja, nesse setor a ausência do espaço 

público não altera a estrutura espacial. No entanto, em 12 casas o setor fica mais raso um ou 

dois níveis de profundidade se comparado aos sistemas viver mínimo e exterior, em 5 casas se 

mantém no mesmo nível, e em 2 casas sobe um nível. Por exemplo, nas situações em que o 

setor fica mais raso, no sistema viver mínimo e exterior da casa José Ari Gadelha do Amaral o 

setor íntimo ocupa os últimos níveis do grafo (7-9), já no sistema viver mínimo, ocupa os níveis 

5-7, sendo “ultrapassado” pelo setor de serviço (nível 8). E nas casas em que o setor sobe um 

nível, no sistema viver mínimo e exterior da casa Romualdo Francisco Urtiga o setor íntimo 

ocupa os últimos níveis do grafo (5-7), já no sistema viver mínimo, ocupa os níveis 6-8, subindo 

um nível de profundidade; e na casa Lino Borges o setor íntimo ocupa os níveis 6-8, e no 

sistema viver mínimo, ocupa os níveis 7-9. 

Apesar da perda de distributividade, o setor social, situado nos níveis mais rasos dos grafos, 

mantém a função de conectar íntimo-serviço. A sala de jantar que no viver mínimo e exterior é 

um espaço articulador na estrutura espacial doméstica, no viver mínimo sustenta esse papel. 

Os cômodos de hóspedes aparecem nos níveis intermediários dos grafos indicando de um lado 

seu distanciamento dos espaços destinados ao uso exclusivo da família e de outro sua 

proximidade com os espaços de domínio dos visitantes (social). Na residência Edvaldo 

Fernandes Motta o quarto de hóspedes divide o uso com o escritório (rótulo 

escritório/hóspedes) e pode ser acessado independentemente, diretamente do terraço. Esse 

duplo acesso (interno e externo a casa) permite certa independência no uso desses espaços. A 

estratégia está presente em outras casas (Damião Leite Lima e José Ari Gadelha do Amaral). 

O setor de serviço se aprofunda, igualando ou ultrapassando o setor íntimo em 12 grafos, 

indicando seu isolamento em relação aos espaços internos. Em 8 casas o setor de serviço é o 

mais profundo, em 4 casas setores de serviço e íntimo se igualam, no mesmo nível, como 
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setores mais profundos dos grafos e em 7 casas o setor íntimo é mais profundo. À medida que 

o sistema perde as conexões com o espaço público, os ambientes de serviço – que no viver 

mínimo e exterior apresentam-se fortemente ligados ao exterior – ocupam os níveis mais 

profundos dos grafos, revelando sua posição na convivência familiar: mais próxima da rua, e 

portanto, do domínio público, do que da família. As conexões com os demais setores são 

realizadas através de espaços localizados na borda do setor. Nesse sentido, a cozinha se 

fortalece como espaço conector dos galhos social-serviço. 

Quanto à profundidade, os grafos variam de 5 a 9 níveis de profundidade (tabela 19). A 

maioria das casas apresenta 8 níveis de profundidade. O terraço (nível 0) se conecta a apenas 

um espaço, geralmente a sala de estar (nível 1) em 12 casas. Nos outros 5 casos, existe um 

acesso direto do terraço ao escritório - espaço, geralmente rotulado como escritório e quarto 

de hóspedes - e/ou à garagem. Esta por sua vez, dependendo das condições do terreno em 

relação à configuração da malha urbana e à área do lote, se distancia do setor de serviço – 

conectando-se apenas externamente a ele. 

Tabela 19: Quantitativo dos níveis de profundidade dos grafos e número total de espaços. 

Níveis de profundidade Quantidade de casas % da casas por nível Número total de espaços 

5 3 15.79 26, 21, 20 

6 4 [5] 21.05 24, 22, 28, 20, [22] 

7 4 [5] 21.05 23, 23, 24, 21, 21, [17] 

8 6 31.58 19, 27, 28, 27, 32, 25 

9 2 10.53 28, 26 

Total 19 [21]
129

 100.00  

Assim como no sistema que considera o exterior, não existem relações diretamente 

proporcionais entre níveis de profundidade e número total de espaços, ou seja, sistemas mais 

rasos não possuem necessariamente menor número de espaços, bem como os mais profundos 

não apresentam maior número de espaços. Se de um lado, sistemas pequenos com 19 e 20 

espaços possuem 8 e 5 níveis de profundidade respectivamente (residências A. S. Morais e V. 

Freire Filho), de outro, sistemas com 25 e 26 espaços possuem os mesmos 8 e 5 níveis de 

profundidade (A. Carneiro e R. F. Urtiga) (figura 61). Ainda casas com 8 níveis de profundidade 

podem apresentar grafos com 19 (A. S. Morais) e 32 espaços (J. A. Amaral), menor e maior 

sistemas (tabela 20). 

                                                           
129

 Essa variação no número total de casas se refere à necessidade de construir dois grafos - portas abertas e 
fechadas - nas casas Jacy Cavalcanti e Gualberto Chianca, totalizando 21 grafos viver mínimo (19 mais 2). Os 
números entre colchetes indicam os valores dos grafos portas fechadas, portanto sem dependência de 
empregados. 
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Figura 61: Grafos “viver mínimo”, residências A. S. Morais e V. Freire Filho, à direita, e residências R. F. 

Urtiga e A. Carneiro, à esquerda. 

Residências com números de espaços semelhantes podem ter médias de integração distintas. 

A residência A. Carneiro é a mais integrada (1.12) e possui 26 espaços enquanto a L. L. 

Wanderley a mais segregada (1.67) e possui 23 espaços. Outra comparação pode ser feita 

nesse sentido, entre a residência L. R. Farias - 1.18 de média de integração e 27 espaços – e a 

E. F. Motta - 1.53 de média de integração e 28 espaços -, ou seja, valores de integração muito 

distintos, entre as mais integradas e as mais segregadas casas da amostra, e números de 

espaços totais muito próximos. Também não observamos relações de dependência direta ao 

compararmos os níveis de profundidade e a média de integração. Por exemplo, a residência A. 

S. Morais é a terceira mais integrada (1.26) e possui 19 espaços e 8 níveis de profundidade, e a 

residência mais segregada, L. L. Wanderley (1.67), tem 23 espaços totais e 7 níveis de 

profundidade (figura 62). 

 

Figura 62: Grafos “viver mínimo”, residências A. S. Morais e L.L Wanderley, respectivamente. 
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Tabela 20: Ordem crescente do nível de profundidade e respectivos números totais de espaços e média 

de integração por casa. 

Casas Nível de 
profundidade 

No. total 
de espaços 

No. pav. Média de integração do sistema 
(viver mínimo) 

A. Carneiro 5 26 1 1.12 

M. A.Garro 5 21 1.5 1.50 

V. Freire Filho 5 20 2.5 1.32 

W. V. Silva 6 23 2 1.36 

A.P. Pereira 6 22 1.5 1.29 

L. R. Farias 6 27 2 1.18 

P. H. Lucena 6 20 2 1.59 

L. L. Wanderley 7 23 2 1.67 

R. P. Barreto 7 23 1 1.65 

G. Chianca 7 24 2.5 1.27 

F. S. Pinto 7 21 2 1.39 

A. S. Morais 8 19 1 1.26 

J. Cavalcanti 8 24 2 1.42 

E. F. Motta 8 28 2 1.53 

J. A. Amaral 8 32 1 1.55 

R. F. Urtiga 8 25 1.5 1.45 

A. Lima Filho 8 22 2 1.30 

L. Borges 9 28 2 1.42 

D. L. Lima 9 26 1.5 1.49 

Os valores mínimos, máximos e médios de RRA (tabela 21)130 mostram que os ambientes sala 

de jantar (10 casas), estar (7 casas), copa (2 casas), sala de TV e estar íntimo (1 casa cada) 

permanecem como espaços mais integrados, e, banheiros (empregados, casal, hóspedes) e 

quartos (principal e de empregados) como espaços mais segregados dos sistemas. Os valores 

máximos são mais altos que os do sistema viver mínimo e exterior, chegando a 2.58 (quarto e 

banheiro empregados) na residência E. F. Motta. As médias de integração estão acima de 1.00 

e variam em uma escala de 1.12 a 1.67. 

 

 

 

 

 

                                                           
130

 Foram considerados os valores mínimos e máximos referentes aos espaços funcionais (destinados à 
permanência). Os valores “reais” (espaços de permanência ou de transição) de cada sistema podem ser 
observados no apêndice 10. 
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Tabela 21: Valores de integração (RRA) do “viver mínimo”. 

Categorias 

Casas 

Valores de Integração (RRA) 

Mínimo Ambiente(s) Máximo Ambiente(s) Média 

H 

A. Carneiro 0.82 sala TV 1.63 banheiro empregados 1.12 

L. L. Wanderley 0.99 jantar 2.48 banheiro íntimo 1.67 

M. A.Garro 0.91 estar 2.01 banheiro empregados 1.50 

LM 

A. S. Morais 0.82 jantar 1.46 banheiro empregados 1.26 

R. P. Barreto 0.99 estar 2.25 quarto e banheiro empregados 1.65 

J. Cavalcanti 

(p. abertas) 

(p. fechadas) 

 

0.80 

0.73 

 

jantar 

jantar 

 

2.57 

1.58 

 

banheiro empregados 

quarto 

 

1.42 

1.28 

W. V. Silva 0.72 estar 1.90 banheiro hóspedes 1.36 

E. F. Motta 0.85 estar 2.58 quarto e banheiro empregados 1.53 

P 

V. Freire Filho 0.62 jantar 2.03 banheiro principal 1.32 

G. Chianca 

(p. abertas) 

(p. fechadas) 

     

0.95 estar e estar íntimo 2.01 banheiro principal 1.27 

0.85 estar íntimo 2.02 banheiro principal 1.36 

RP 

A.P. Pereira 0.91 estar 2.07 quarto e banheiro empregados 1.29 

L. Borges 1.11 copa 2.17 banheiro principal 1.42 

D. L. Lima 0.83 jantar 2.15 banheiro principal 1.49 

C 

L. R. Farias 0.64 jantar 1.48 banheiro principal 1.18 

J. A. Amaral 0.85 jantar 2.45 quarto empregados 1.55 

P. H. Lucena 0.96 estar 2.36 quarto e banheiro empregados 1.59 

F. S. Pinto 0.74 jantar 2.39 banheiro escritório 1.39 

R. F. Urtiga 0.80 copa 2.17 banheiro empregados 1.45 

A. Lima Filho 1.00 jantar 2.42 banheiro empregados 1.30 

Amostra     1.40 

As escalas de acessibilidade apontam aspectos relativos à hierarquia dos ambientes em relação 

ao seu valor de integração (tabela 22 e apêndice 11). A sala de jantar é o ambiente mais 

integrado em 11 casas e a sala de estar em outras 6 residências. Quarto principal seguido do 

quarto de empregados se destacam como espaços mais segregados em 9 casas (47.37%). 

Considerando apenas os ambientes-chaves (apêndice 12), a ordem de integração indica que 

em 4 casas a sequência jantar<cozinha<estar<quarto principal<quarto empregados aparece, 

seguida da variação jantar<estar<cozinha<quarto principal<quarto empregados em 3 casos, e 
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estar<jantar<cozinha<quarto principal<quarto empregados e estar<jantar<quarto 

principal<cozinha<quarto empregados com 2 representantes cada uma, totalizando 12 casas 

(tabela 23)131. 

Tabela 22: Quantitativo das ordens de Integração ambientes-chave (viver mínimo). 

Ordem de Integração ambientes-chave (viver mínimo) N. casas % 

jantar < cozinha < estar < quarto principal < quarto empregados 4 21.06 

jantar < cozinha < estar = quarto principal < quarto empregados 2 10.53 

jantar < estar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 3 15.79 

jantar < estar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 5.26 

jantar < quarto principal < cozinha < estar < quarto empregados 1 5.26 

estar < jantar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 2 10.53 

estar < jantar < cozinha < quarto empregados < quarto principal 1 5.26 

estar < jantar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 2 10.53 

estar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 5.26 

quarto principal < estar < cozinha < quarto empregados < jantar 1 5.26 

cozinha < estar < quarto principal < jantar < quarto empregados 1 5.26 

Total 19 100.00 

O gráfico (figura 63) mostra a variação em linha dos valores da integração média do sistema 

viver mínimo reunidos na tabela 23. Apenas duas residências apresentam valores menores que 

1.20 e a maioria com valores entre 1.20 e 1.50 - três entre 1.20 e 1.30, quatro três entre 1.30 e 

1.40, quatro entre 1.40 e 1.50. As 6 casas restantes possuem elevados índices de segregação - 

quatro entre 1.50 e 1.60 e duas entre 1.60 e 1.70. Quando comparados os valores referentes 

aos grafos viver mínimo e exterior e viver mínimo, indicam sistemas com variações 

semelhantes, ou seja, as linhas do gráfico sobem e descem seguindo uma sequência análoga 

(figura 64). Em geral, o sistema que considera o exterior apresenta valores mais baixos de 

integração, portanto mais integrado. Apenas, três casas (G. Chianca, L. R. Farias e A. L. Filho) 

apresentam valores muito semelhantes ou iguais entre o viver mínimo e exterior e viver 

mínimo. As casas A. Carneiro e L. L. Wanderlery são a mais integrada e a menos integrada nos 

dois sistemas. 

 

 

 

                                                           
131

 Assim como na tabela que apresenta as ordens de integração dos ambientes-chave do viver mínimo e exterior 
(tabela 16, página 123), as cores foram atribuídas apenas para facilitar a “leitura” das sequências e não têm 
qualquer relação com o valor de integração. 
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Tabela 23: Média de integração das casas. 

Casas Valores médios de integração (RRA) 

 
Viver mínimo e exterior Viver mínimo 

H 
 

 A. Carneiro 1.07 1.12 

L. L. Wanderley 1.60 1.67 

M. A.Garro 1.41 1.50 

LM 

 

 

A. S. Morais 1.08 1.26 

R. P. Barreto 1.46 1.65 

J. Cavalcanti 1.29 1.42 

W. V. Silva 1.29 1.36 

E. F. Motta 1.42 1.53 

P 

 

 

V. Freire Filho 1.22 1.32 

G. Chianca 1.28 1.27 

RP 

 

 

A.P. Pereira 1.13 1.29 

L. Borges 1.38 1.42 

D. L. Lima 1.38 1.49 

C 

 

 

L. R. Farias 1.17 1.18 

J. A. Amaral 1.45 1.55 

P. H. Lucena 1.40 1.59 

F. S. Pinto 1.33 1.39 

R. F. Urtiga 1.37 1.45 

A. Lima Filho 1.30 1.30 

 

Figura 63: Integração média – “viver mínimo” por residência. Valores mais altos indicam sistemas mais 

segregados, enquanto valores mais baixos sistemas mais integrados. 
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Figura 64: Comparativo entre a Integração média do “viver mínimo e exterior” e “viver mínimo” por 

residência. Valores mais altos indicam sistemas mais segregados, enquanto valores mais baixos sistemas 

mais integrados. 

A tabela 24 apresenta os valores de integração dos espaços-chave (estar, jantar, cozinha, 

quarto principal e quarto de empregados) nas 19 residências analisadas. Em geral, estar e 

jantar são os espaços mais integrados, enquanto o quarto de empregados se destaca como 

mais segregado em todos os casos. 

Tabela 24: Valores de RRA dos ambientes-chave (viver mínimo). 

Casas Ambientes (RRA) 

 

Estar Jantar Cozinha Qto. Principal Qto. Empregados 

H 

     A. Carneiro 0.92 1.26 1.19 0.85 1.22 

L. L.Wanderley 1.05 0.99 1.32 2.01 2.46 

M. A.Garro 0.91 0.91 1.39 1.37 1.65 

LM      

A. S. Morais 1.05 0.82 0.88 1.22 1.98 

R. P. Barreto 0.99 1.14 1.32 1.78 2.25 

J. Cavalcanti 1.17 0.80 1.15 1.67 2.16 

W. V. Silva 0.72 0.83 1.10 1.32 1.88 

E. F. Motta 1.14 0.85 1.55 1.61 2.58 

P      

V. Freire Filho 1.04 0.62 0.88 1.40 2.03 

G. Chianca 0.95 1.14 1.18 1.58 1.49 

RP      

A.P. Pereira 0.91 1.02 1.40 1.11 2.07 

L. Borges 1.32 1.50 1.17 1.41 1.74 

D. L. Lima 1.41 0.83 1.02 1.41 1.65 

C      

L. R. Farias 1.01 0.64 1.12 1.35 1.44 
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J. A. Amaral 1.10 0.85 1.79 1.59 2.45 

P. H. Lucena 0.96 1.07 1.53 1.43 2.36 

F. S. Pinto 1.25 0.74 1.03 1.68 2.01 

R. F. Urtiga 1.38 1.07 1.21 1.18 1.76 

A. Lima Filho 1.40 1.00 1.04 1.40 1.98 

3.2.3. Grafo dos setores 

A setorização funcional foi (e ainda é) um axioma observado em organizações espaciais 

domésticas – geralmente adotada nas escolas de arquitetura do país desde a década de 1950 – 

como extensivamente discutido nos estudos configuracionais. A representação da organização 

espacial a partir do agrupamento de espaços em setores (grafo dos setores) - social (s), serviço 

(se), privado (p), exterior (e) e mediador (m) - busca apreender como esses grupos funcionais 

se relacionam entre si, independente do número de espaços que o sistema contém. Esse 

procedimento metodológico de classificar e agrupar as atividades domésticas representa um 

paradigma do pensamento arquitetônico moderno, o paradigma dos setores (AMORIM, 1999). 

Nas 140 residências modernas estudadas, Amorim (1997) identificou 24 tipos de grafos dos 

quais dois (tipos 5 e 7) representam 66 casos. Aplicando a mesma estratégia analítica de 

Hanson (1998) – descrevendo a organização espacial de acordo com a ordem de integração - o 

autor identificou duas ordens que apareciam em grande quantidade na amostra, s=se=m<p<e 

e s<m<se=e<p, ou seja, definem estruturas espaciais predominantes. Outros dois tipos – 6 

(m<s=se<e<p) e 13 (s=se<m<em<e=p) – aparecem em 5 e 6 casos respectivamente. Esses 

quatro tipos de grafos dos setores (5, 6, 7 e 13) correspondem a 55% de sua amostra. 

Aplicando um procedimento similar para nossa amostra, descobrimos que 17 casas analisadas 

se encaixam em um desses quatro tipos de Amorim (1997) - tipo 7 tem 9 casas, tipo 6 tem 2 

casas, tipo 5 tem 5 casas e tipo 13 tem 1 casa (figura 65). As duas casas restantes (10.53%) 

definem outro tipo que denominamos Y (tabela 25). Esse tipo possui dois mediadores: um que 

oferece uma rota alternativa interna entre social e serviço (m) e um segundo que conecta os 

setores social e íntimo (m1). Apesar das variações de acessibilidade que unem os setores, as 

posições relativas à profundidade são mantidas sugerindo um padrão: social e serviço mais 

rasos (nível 1), mediador(es) no segundo nível e íntimo no nível 3. A exceção é o tipo 13 que 

aprofunda o grafo com a introdução de um mediador externo132 - uma zona intermediária 

entre a casa e o exterior - diretamente conectado ao exterior. Essa configuração dos setores 

                                                           
132

 Segundo Amorim (1997, p.6), o mediador externo é uma área dentro do lote que reforça o controle de acesso a 
casa. Do original: “Which is [external mediator] a recessed area from the pavement, however inside the plot, 
reinforcing the control of access to the house”. 
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nos grafos justificados demonstra a importância do mediador como “maximizador” de 

profundidade e controlador de acesso, assegurando o isolamento necessário ao setor íntimo, 

bem como operando acesso indireto entre setores sociais e de serviço, nos grafos tipos 5, 6, 13 

e Y. 

 

Figura 65: Grafos dos setores das 19 residências. Os números superiores indicam as casas conforme a 

ordem estabelecida no volume 2. Os números inferiores indicam os tipos correspondentes aos de 

Amorim (1997) e a letra (Y) o tipo encontrado nesta pesquisa. 

Tabela 25: Tipos encontrados na amostra. 

Tipos Ordem de integração No. casas % % total 

5 s = se = m < p < e 5 26.31  

 

89.47 

6 m < s = se < e < p 2 10.53 

7 s < m < se = e < p 9 47.37 

13 s = se < m < em < e = p 1 5.26 

Y s < se = m < m1 = e < p 2 10.53 10.53 

Total 19 100.00 100.00 

Legenda: (s) social, (se) serviço, (p) privado, (e) exterior, (m) espaço mediador, (em) mediador externo. 

O grafo tipo 5 apresenta os setores social e serviço diretamente conectados. Esses grupos 

funcionais compartilham um mediador que possibilita duas rotas para o setor íntimo, 
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possivelmente a rota dos habitantes e dos empregados. Os grafos 6 e 13 são uma variação do 

tipo 5. O 6 repete a configuração do tipo 5, apenas não possui a conexão direta entre social e 

serviço, e o grafo 13 tem um mediador externo que isola a entrada para a casa em relação a 

rua reforçando o controle de acesso ao interior. O tipo 7 possui apenas uma conexão com o 

setor íntimo a partir do social. 

A complexidade nos grafos parece estar diretamente relacionada com a complexidade do 

programa. O maior número de espaços mediadores indica em geral maior complexidade do 

sistema espacial. Assim, quanto mais complexos são os programas, maior, em termos de 

números de elementos componentes, e mais complexo serão os grafos (AMORIM, 1999, 

p.185)133. Os grafos tipo Y - casas 13 (Edvaldo Fernandes Motta) e 15 (José Ari Gadelha do 

Amaral) -, que apresentam o maior número de elementos (6 no lugar dos 5 presentes nas 

demais casas) entre os 19 grafos, tem um mediador que liga internamente os setores social ao 

de serviço. Nas outras casas, esse acesso pode ser direto ou, no grafo tipo 6, via espaço 

mediador. 

Quanto aos tipos de espaços, o setor íntimo define um espaço tipo a, localizado nas posições 

segregadas e profundas dos grafos, diretamente conectado a um espaço mediador tipo b 

(grafos tipos 7 e Y) ou c (grafos tipos 5, 6 e 13). Os setores social e de serviço assumem 

locações rasas e definem tipos anelares c (grafos tipos 7 e 6) ou d (grafos tipos 5, 13 e Y). Em 

outras palavras, setores social e de serviço são geradores de movimento. O exterior é, 

predominantemente, um espaço c, à exceção do grafo tipo 13 que define - devido à introdução 

do mediador externo - um espaço tipo a. Esse arranjo foi gerado pela necessidade dos espaços 

sociais estarem próximos à entrada principal da casa, mas, ao mesmo tempo, distantes das 

zonas de serviço, ocupadas por empregados, a quem se destina uma entrada de serviço 

separada, responsável pela relação rasa desse setor com o exterior. Conforme demonstrado 

anteriormente (figura 57, página 120), o mediador é o espaço mais “flexível”, em termos de 

possibilidades de combinação e relação que estabelece entre os distintos setores, ou seja, 

pode assumir diversos papéis na organização espacial doméstica – isolando setores ou 

integrando todo o sistema -, atributo que Amorim (1999, p.184) denominou de “efeito 

joker”134, devido a sua capacidade de se adaptar conforme a necessidade do sistema espacial. 

                                                           
133

 Do original: “Complexity in the graphs seems to be related to the complexity of the program. The larger and more 
complex the dwellings are, the more likely to generate complex sectors' arrangements” (AMORIM, 1999, p.185). 

134
 “Efeito joker representa a propriedade de setores mediadores em assumir diferentes posições nos grafos dos 
setores”. Do original: “Joker effect represents the property of mediator sectors in assuming different positions in 
the sectors' graphs” (AMORIM, 1999, p.407). 
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A redução do sistema espacial em zonas funcionais levanta evidências quanto às propriedades 

relacionais sugeridas pelos limites dos setores. Se na residência Aloízio Carneiro (H), o setor de 

serviço tem quatro conexões com os setores vizinhos, na Luciano Leal Wanderley (H) tem 

apenas duas conexões. A borda da primeira residência é, portanto, “fluida” e altamente 

conectada, enquanto que a segunda é “precisa” e possui baixa conectividade, ou seja, os 

espaços que fazem a conexão entre os diversos setores com o de serviço definem essa função 

estrategicamente na configuração espacial. Esse aspecto pode indicar certa flexibilidade 

quanto à aproximação ou afastamento de pessoas e atividades em determinadas situações. 

Essas propriedades relacionais entre os setores indicam que setores íntimos tendem a definir 

bordas “precisas”, enquanto o setor social tende a definir bordas “fluidas”, em geral 

apresentando de quatro a cinco espaços diretamente conectados aos setores vizinhos. Nesse 

sentido, “bordas precisas” tendem a definir setores mais delimitados em si mesmos. As 

propriedades relacionais vão se refletir na integração: o setor social é predominantemente o 

mais integrado enquanto o setor privado é o mais segregado. Esse aspecto aponta que 

mudanças na configuração entre os setores tendem a produzir efeitos mais significativos no 

sistema espacial, criando novas configurações, do que mudanças na configuração entre os 

espaços do sistema, quando considerados individualmente (AMORIM, 1999, p.353). 

Em três casas - Virgínio Veloso Freire Filho (P), Rubens Paes Barreto (LM) e José Ari Gadelha do 

Amaral (C) – na ausência do terraço "externo"135, há um pequeno hall de acesso ao interior da 

casa. Estes espaços definem a mesma função dos terraços, "separar dentro-fora", marcar a 

transição público-privado. Com efeito, adotamos a mesma estratégia de categorização em 

setores funcionais para ambos os ambientes: embutimos no setor social. 

A classificação funcional de alguns espaços não deixa dúvidas quanto ao setor ao qual 

pertencem. No entanto, a sobreposição de atividades no mesmo espaço pode gerar alguma 

ambiguidade nesse processo de classificação (setor híbrido). Nesses casos, para efeito do grafo 

dos setores, seguimos a estratégia de Amorim (1999): a solução é dada pela própria 

organização espacial. Se há uma continuidade entre determinado setor e um ou conjunto de 

espaços “híbridos”, estes últimos seriam amalgamados nesse setor adjacente. É o caso da copa 

e do setor de serviço em algumas casas, por exemplo. Se, por outro lado, os espaços “híbridos” 

estão espacialmente isolados através de um espaço mediador, ele constituiria um setor 

independente. Essa é em geral, a situação dos espaços rotulados como quarto (e banheiro) de 

hóspedes. Esses ambientes, quando no térreo, geralmente se aproximam do setor social, por 
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 A residência Aloízio Carneiro também não possui terraço, mas a conexão exterior-interior é realizada 
diretamente, ou seja, sem espaços intermediários, sejam halls ou terraços, entre público e privado. 
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essa razão foram embutidos neste setor, quando se situam no pavimento superior, foram 

considerados como íntimos. A explicação para essas duas configurações denota a intenção – 

de separar ou aproximar os visitantes dos espaços de uso exclusivo da família - expressa por 

trás da organização espacial. 

Se considerarmos o setor híbrido136 - aquele que relaciona os espaços que possuem duas (ou 

mais) funções descritas na planta, conforme descrito anteriormente (página 107)- existente 

em 8 residências, os grafos apontam para um desdobramento dos tipos 5, 7 e Y (figura 66). O 

setor pode se conectar diretamente ao social, sem espaços intermediários, através do 

mediador existente entre social e íntimo ou requisitar um mediador exclusivo, diretamente 

conectado a ele e ao setor social, revelando uma tendência de isolamento (apêndice 13). Essas 

três soluções de arranjo entre os setores são observadas independentemente do tipo de grafo 

dos setores de origem (5, 7 ou Y). 

 

Figura 66: À esquerda os grafos dos setores tipos 5, 7 e Y, e à direita os grafos com setor híbrido - social 

(rosa), serviço (amarelo), privado (verde), mediador (cinza) e híbrido (azul). 

Isolando os três setores principais (social, serviço e privado) Amorim (1997) identificou dois 

genótipos – s=se<p (81 casos) e s<se<p (48 casos) – que representam 92.15% das casas 

modernas observadas no Recife. Aplicando o mesmo procedimento, observamos que o tipo Y, 

que não aparece na amostra do autor, se enquadra no mesmo genótipo definido pelo tipo 7 - 

quantitativamente o mais representativo (47.37%). Assim, foram identificados em nossa 

amostra dois genótipos idênticos aos encontrados por Amorim (tabela 26). Esses genótipos, 

contém as informações mais básicas e primárias da organização espacial dessas casas. 
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 Amorim (1997) também identificou um setor de hóspedes que representa como um segundo setor social (s1). 
Optamos por não utilizar essa estratégia, pois em diversos casos da amostra, os quartos de hóspedes agregavam 
duplas funções (escritório por exemplo). Assim não era possível enquadrar esses ambientes em uma ou outra 
categoria. 
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Tabela 26: Tipos de grafos dos setores e respectivos genótipos. 

Tipos No. casas Ordem de integração Genótipo Total % 

5 5 s = se = m < p < e    

6 2 m < s = se < e < p s = se < p 8 42.11 

13 1 s = se < m < em < e = p    

7 9 s < m < se = e < p    

Y 2 s < se = m < m1 = e < p s < se < p 11 57.89 

Total 19 100.00 

Legenda: (s) social, (se) serviço, (p) privado, (e) exterior, (m) espaço mediador, (em) mediador externo. 

A ordem de integração dos setores - setor social como mais ou tão integrado como o setor de 

serviço e setor o íntimo mais segregado - reforça a ideia de uma “alma sintática”, ou seja, essas 

casas compartilham o mesmo princípio de organização espacial das atividades doméstica, que 

não parece corresponder à formação de sua caixa mural. As variações dos genótipos 

assemelham-se independentemente do caso ser rotulado como verdadeiro “legado moderno 

brasileiro” ou “híbrido”. O que isso indica? Que, os invólucros construídos das casas que 

compõem a amostra não representam suas configurações espaciais, conteúdo e continente 

portanto, não revelam relações de correspondência. Com efeito, aspectos da organização 

espacial moderna operam na concepção das casas, sobrepondo-se aos parâmetros de ordem 

plástica. 

Esse aspecto pode ser observado na comparação entre as categorias e os tipos encontrados 

nos grafos de setores (tabela 27). Os tipos 5 e 7 que parecem representar as organizações 

espaciais mais típicas do moderno brasileiro ou “os modelos de modernidade” (AMORIM, 

1997)137, reunindo suas principais características topológicas, estão presentes, seja um ou os 

dois tipos simultaneamente, em todas as categorias. O tipo 7 é o único que está presente em 

todas as categorias. É importante notar que as três residências “híbridas” (H) analisadas se 

enquadram nesses tipos 5 e 7 e, consequentemente, nos dois genótipos identificados nesta 

amostra. Esse achado pode nos indicar algumas conclusões preliminares: (1) no caso das 

“coloniosas”, a caixa mural é um “modismo” dos anos 1970, e (2) que a difusão do modo de 

morar moderno é mais abrangente do que se pensava inicialmente - ao observar apenas o 

invólucro das residências. Se a representação da organização espacial através dos setores 

retrata a formulação mais primária e básica da organização espacial doméstica, podemos dizer 

que essas casas podem ser consideradas modernas. 

A categoria C é a que apresenta a maior variação de tipos (2 casas do tipo 5, 1 casa do tipo 6, 2 

casas do tipo 7 e 1 casa do tipo Y), o que parece indicar que essas casas tendem realmente a 
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 Do original: “In sum, they [types 5 and 7] are the models of modernity” (AMORIM, 1997, p.12). 
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encontrar soluções para o problema climático, interferindo em determinados aspectos da 

definição da organização espacial. Aspecto que ainda precisa ser investigado mais a fundo. 

Tabela 27: Quantitativo dos tipos por categoria. 

Categorias Tipos N. casas 

Residências “Híbridas” (H) 5, 7 3 

Legado Moderno (LM) 6, 7 e Y 5 

Arquitetura Paulista (P) 7, 13 2 

Racionalização e Pré-fabricação (RP) 5, 7 3 

Adequação ao Clima (C) 5, 6, 7, Y 6 

 

3.3. FORMA versus ESPAÇO ou FORMA e ESPAÇO? 

A análise dos sistemas “viver mínimo e exterior”, “viver mínimo” e “setores” individualmente 

possibilitou a observação da configuração espacial das residências sob três perspectivas 

distintas: (1) de sua relação com o exterior; (2) da estrutura espacial interna; (3) dos arranjos 

entre setores funcionais seguindo o modelo descrito por Amorim (1997). Apesar das 

diferenças que definem cada sistema, as características que configuram a organização de cada 

casa apresentam semelhanças que parecem ser independentes do aspecto plástico do 

invólucro arquitetônico. Essa afirmação é embasada nos dados sintáticos já discutidos. 

Buscamos apresentar ao longo das análises, as características sintáticas da amostra 

independente da categorização. Através dessa estratégia de sistematização de dados, 

descrevemos as propriedades da amostra como um todo, para posteriormente identificar nas 

características individuais a existência de categorias espaciais semelhantes ou não àquelas 

descritas por Araújo (2010a)138. 

No início deste estudo levantamos a hipótese de que a organização espacial das residências 

“híbridas”, apesar da embalagem “estilizada”, não se distingue das práticas estabelecidas pela 

arquitetura moderna, sendo, portanto semelhante às demais categorias legitimadas como 

descendentes da produção moderna brasileira. Para confirmar ou refutar essa questão e 

responder as inquietações apontadas inicialmente, a partir desse momento iremos comparar a 

configuração espacial das residências, a partir dos resultados obtidos com as análises 

sintáticas, e as categorias, especialmente aquelas pertencentes aos cânones modernos 
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 Cabe enfatizar que a pesquisa de Araújo (2010a) possui objetivos e métodos distintos desta, portanto, não 
estamos desacreditando ou contrapondo seus achados, apenas trazendo uma nova abordagem para residências 
analisadas. 
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brasileiros (LM, C, RP e P) versus aquela que formalmente representa os conceitos de uma 

arquitetura tida herdeira do passado “colonial” (H). 

Separando os grafos em função das cinco categorias, observamos profundidades que variam 

de 5 a 9 níveis (tabela 28). A categoria H apresenta nos dois sistemas o mesmo intervalo de 

profundidade. As categorias P e C são as mais profundas da amostra, apesar da primeira 

agrupar as casas com as menores áreas construídas (61.3% possuem de 100.00-249.00 m2). Em 

geral, as categorias se aprofundam um ou dois níveis no sistema viver mínimo, e RP agrupa os 

grafos mais profundos. 

Tabela 28: Níveis de profundidade dos grafos por categoria. 

Categorias Viver mínimo e exterior Viver mínimo 

Residências “Híbridas” (H) 5 – 7 5 – 7 

Legado Moderno (LM) 5 – 8 6 – 8 

Arquitetura Paulista (P) 6 – 9 5 – 7 

Racionalização e Pré-fabricação (RP) 5 – 9 6 – 9 

Adequação ao Clima (C) 6 – 9 6 – 8 

Podemos observar mais detalhadamente a relação entre os setores e os níveis de 

profundidade. A tabela 29 aponta para o aprofundamento do serviço à medida que o exterior 

é excluído (viver mínimo). Nesse sistema, o setor de serviço é o mais profundo em 50% da 

amostra, seguido de setor íntimo e setor social. Em 4 casos, íntimo e serviço têm o mesmo 

nível de profundidade e nos 7 casos restantes o íntimo é o mais profundo. Considerando o 

espaço público (exterior), o setor íntimo se aprofunda – em 17 casas é o mais profundo - e o 

setor de serviço se aproxima do exterior por possuírem conexões diretas. Em H o setor social é 

mais raso que nas outras categorias, mas em relação a serviço e íntimo assemelha-se ao 

conjunto. 

Tabela 29: Níveis de profundidade dos setores por categoria. 

Categorias Viver mínimo e exterior  Viver mínimo 

social serviço íntimo  social serviço íntimo 

H 2, 4 2 4, 5, 5 5, 7, 6  1, 4, 1 4, 7, 5 5, 6, 5 

LM 5, 3, 5, 4, 5 4, 3, 4, 3, 3 4, 7, 6, 6, 8  4, 2, 5, 3, 4 8, 7, 5, 5, 8 3, 6, 6, 5, 7 

P 4, 6 3, 6 6, 9  3, 4 5, 5 5, 7 

RP 3, 4, 4 3, 3, 4 5, 8, 9  2, 3, 4 6, 6, 7 5, 9, 9 

C 5, 6, 4, 3, 3, 7 4, 5, 2, 4, 4, 5 7, 9, 7, 6, 7, 7  4, 4, 4, 4, 4, 6 6, 8, 6, 6, 7, 8 6, 7, 6, 7, 8, 6 
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A reclusão desejada da família e do indivíduo – que parece urgir na sociedade contemporânea 

- tem suas origens na casa moderna através do isolamento dos ambientes destinados ao 

convívio doméstico, mesmo em edifícios térreos, seja em blocos distintos seja em um setor 

separado do social por uma sequência de circulações horizontais, ou diretamente através dos 

pavimentos. À medida que as atividades realizadas se tornam mais íntimas, os espaços 

aparecem mais segregados, em níveis mais profundos no grafo e sem conexões internas ou 

diretas com outros setores. 

Comparando as médias de integração das categorias nos sistemas viver mínimo e exterior e 

viver mínimo (tabela 30), as casas H e C apresentam valores pouco acima da média da amostra 

(1.31), e aquelas pertencentes às categorias P e RP pouco abaixo da média da amostra. A única 

categoria que possui exatamente a mesma média de integração da amostra é LM. No sistema 

viver mínimo, H e LM apresentam valores bem próximos entre si e pouco acima da média da 

amostra (1.40). RP tem a mesma média integração da amostra, e P, assim como no sistema 

que considera o exterior, as médias mais baixas entre as cinco categorias (casas mais 

integradas). 

O gráfico abaixo ilustra esses dados (figura 67). Observamos uma tendência crescente dos 

valores médios em todas as categorias, indicando que quando considerado o exterior, as 

médias de integração são mais baixas e, portanto, que as casas são mais integradas. Assim 

como amplamente descrito na literatura, nessa amostra o exterior é um elemento integrador 

determinante na organização espacial da casa moderna, à medida que oferece rotas 

alternativas, fora dos perímetros da edificação, para espaços que não “devem” - mediante 

exigências sociais - ter acesso direto a partir do interior. No primeiro sistema, H se destaca 

como categoria que apresenta as maiores médias de segregação e LM, RP e C com medidas 

próximas a 1.31 (média da amostra). O alto valor de segregação de H é evidenciado porque 

essa categoria reúne a casa mais segregada (L. L. Wanderley) da amostra, elevando o índice da 

categoria em geral. No entanto, no sistema interno, LM e H se aproximam como as mais 

segregadas, e P tem as menores médias de integração, indicando que são as casas mais 

integradas (apêndice 14). 
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Tabela 30: Médias de integração das categorias. 

Categorias Média de Integração 

Viver mínimo e exterior Viver mínimo 

H 1.36 1.43 

LM 1.31 1.44 

P 1.25 1.30 

RP 1.30 1.40 

C 1.34 1.41 

Média da amostra 1.31 1.40 

 

Figura 67: Integração média por categoria nos sistemas “viver mínimo e exterior” e “viver mínimo”. 

Nas ordens de integração dos ambientes-chaves identificadas nos dois sistemas, pelo menos 

uma casa H define as sequências quantitativamente mais representativas, aquelas que 

agrupam mais de uma casa: jantar<estar<cozinha<exterior<quarto principal<quarto 

empregados (viver mínimo e exterior) e jantar<estar<cozinha<quarto principal<quarto 

empregados (viver mínimo). No sistema viver mínimo e exterior apenas 3 (uma H e duas 

LM) casas constituem uma mesma expressão, as outras 16 casas possuem ordens de 

integração únicas (tabela 31), e no sistema viver mínimo, foram encontradas 11 expressões, 

das quais 4 agrupam 11 residências (tabela 32). 
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Tabela 31: Ocorrência das ordens de Integração ambientes-chave por categoria (viver mínimo e 

exterior). 

Ordem de Integração ambientes-chave (viver mínimo e exterior) N. casas Categorias 

jantar < estar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 3 
[1] H 

[2] LM 

jantar < estar < cozinha < exterior < quarto empregados< quarto principal 1 C 

jantar < estar = cozinha < quarto principal < exterior < quarto empregados 1 C 

jantar < estar < exterior < cozinha < quarto principal < quarto empregados 1 LM 

jantar < estar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 C 

jantar < cozinha < estar < exterior < quarto principal < quarto empregados 1 RP 

jantar < cozinha < estar = exterior < quarto principal < quarto empregados 1 P 

jantar < cozinha < exterior < estar < quarto principal < quarto empregados 1 C 

jantar < cozinha < exterior < quarto principal < estar < quarto empregados 1 C 

estar < jantar < exterior < cozinha < quarto principal < quarto empregados 1 LM 

estar < jantar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 C 

estar < jantar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 1 LM 

estar < jantar < cozinha < quarto empregados < quarto principal < exterior 1 P 

estar < exterior < jantar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 RP 

estar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 H 

estar = quarto principal < exterior < cozinha < jantar < quarto empregados 1 H 

cozinha < exterior = estar < quarto principal < jantar < quarto empregados 1 RP 

Tabela 32: Ocorrência das ordens de Integração ambientes-chave por categoria (viver mínimo). 

Ordem de Integração ambientes-chave (viver mínimo) N. casas Categorias 

jantar < cozinha < estar < quarto principal < quarto empregados 4 [2] LM, P, C 

jantar < cozinha < estar = quarto principal < quarto empregados 1 RP, C 

jantar < estar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 3 H, LM, C 

jantar < estar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 C 

jantar < quarto principal < cozinha < estar < quarto empregados 1 C 

estar < jantar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 2 LM 

estar < jantar < cozinha < quarto empregados < quarto principal 1 P 

estar < jantar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 2 RP, C 

estar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 1 H 

quarto principal < estar < cozinha < quarto empregados < jantar 1 H 

cozinha < estar < quarto principal < jantar < quarto empregados 1 RP 

A ordem de integração não evidenciou relações de reciprocidade entre categoria e 

organização espacial, por exemplo no sistema viver mínimo e exterior, as cinco casas 

pertencentes a LM revelam 4 sequências distintas. Nesse sentido, as expressões indicam que 

alguns aspectos topológicos independem das categorias: salas de estar e jantar são em 18 
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casas os ambientes mais integrados, e quarto de empregados e o quarto principal ocupam as 

posições mais segregadas na lógica espacial doméstica, evidenciando o distanciamento entre 

patrões-empregados - situados em polaridades distintas da casa - e, que a premissa da 

individualidade se intensifica. O isolamento relativo do quarto de empregados, muitas vezes 

situado fora dos perímetros da habitação apresentando maior número de conexões com áreas 

externas que internas, é uma circunstância solidamente estabelecida no espaço doméstico 

brasileiro. Considerando a integração de alguns ambientes da amostra (tabela 33), nos dois 

sistemas, a sala de jantar – e/ou a copa quando existente - enquanto espaços que 

desempenham papéis estrtuturadores na organização espacial das casas, apresentam medidas 

de integração abaixo de 1.00 (0.92 e 0.95)139. 

Tabela 33: Valores de RRA dos ambientes-chave. 

Casas Viver mínimo e exterior (RRA) 
 

Viver mínimo (RRA) 

 
Estar Jantar Cozinha 

Qto. 
principal 

Qto. 
empregados Exterior 

 

Estar Jantar Cozinha 
Qto. 

principal 
Qto. 

empregados 

H 

      

 
     

A. Carneiro 0.83 1.17 1.15 0.83 1.19 0.88  0.92 1.26 1.19 0.85 1.22 

L. L.Wanderley 1.00 0.95 1.27 1.97 2.36 1.31  1.05 0.99 1.32 2.01 2.46 

M. A.Garro 0.84 0.84 1.36 1.33 1.58 1.29  0.91 0.91 1.39 1.37 1.65 

LM             

A. S. Morais 0.82 0.80 0.87 1.22 1.44 0.93  1.05 0.82 0.88 1.22 1.98 

R. P. Barreto 0.87 1.08 1.24 1.68 2.11 1.18  0.99 1.14 1.32 1.78 2.25 

J. Cavalcanti 1.06 0.71 1.08 1.59 1.77 1.20  1.17 0.80 1.15 1.67 2.16 

W. V. Silva 0.70 0.81 1.04 1.31 1.70 1.08  0.72 0.83 1.10 1.32 1.88 

E. F. Motta 0.98 0.83 1.39 1.61 2.24 1.33  1.14 0.85 1.55 1.61 2.58 

P             

V. Freire Filho 1.00 0.60 0.87 1.40 1.71 1.00  1.04 0.62 0.88 1.40 2.03 

G. Chianca 0.88 1.09 1.20 1.67 1.46 1.67  0.95 1.14 1.18 1.58 1.49 

RP             

A.P. Pereira 0.81 0.99 1.34 1.03 1.59 0.91  0.91 1.02 1.40 1.11 2.07 

L. Borges 1.26 1.45 1.12 1.41 1.65 1.26  1.32 1.50 1.17 1.41 1.74 

D. L. Lima 1.28 0.79 0.97 1.39 1.52 1.38  1.41 0.83 1.02 1.41 1.65 

C             

L. R. Farias 0.92 0.65 1.08 1.39 1.36 1.33  1.01 0.64 1.12 1.35 1.44 

J. A. Amaral 0.99 0.83 1.68 1.60 2.04 1.50  1.10 0.85 1.79 1.59 2.45 

P. H. Lucena 0.84 1.03 1.39 1.34 1.82 1.22  0.96 1.07 1.53 1.43 2.36 

F. S. Pinto 1.19 0.71 1.02 1.67 1.91 1.12  1.25 0.74 1.03 1.68 2.01 

R. F. Urtiga 1.25 1.09 1.15 1.19 1.60 1.17  1.38 1.07 1.21 1.18 1.76 

A. Lima Filho 1.24 1.01 1.24 1.47 1.70 1.61  1.40 1.00 1.04 1.40 1.98 

Média 

Amostra 0.99 0.92 1.18 1.43 1.72 1.23  1.09 0.95 1.22 1.44 1.96 
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 Para dados quantitativos dos demais ambientes ver apêndice 15. 
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Os gráficos abaixo demonstram os valores de integração dos ambientes-chaves de cada casa 

separados por categorias e a média de RRA da amostra (19 casas) que segue a sequência 

jantar<estar<cozinha<exterior<quarto principal<quarto empregados, ou seja, os gráficos 

expõem o perfil morfológico da amostra, indicando uma tendência quanto à organização 

espacial (figura 68). Nesse sentido, esses gráfico representam graficamente a ordem de 

integração das casas. Observamos que em H, as casas A. Carneiro e L. L. Wanderley destoam 

para mais ou para menos da média da amostra, principalmente nos valores de quartos 

principal e de empregados. Em LM e C, os ambientes apresentam variações muito semelhantes 

às da amostra. As duas residências pertencentes a categoria P têm valores de integração que 

variam quando comparadas a amostra. Em RP a sala de jantar na casa L. Borges (muito 

segregada) e o quarto principal na A. P. Pereira (muito integrado) são os casos que apresentam 

os valores mais divergentes em relação a amostra. 

      

      

 
Figura 68: Gráficos por categoria dos valores de RRA dos ambientes-chaves (viver mínimo e exterior). Valores 

mais altos indicam ambientes mais segregados, enquanto valores mais baixos, ambientes mais integrados. 
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Se o mesmo exercício comparativo for aplicado ao sistema viver mínimo, percebemos que em 

geral, os valores de RRA, e consequentemete as variações observadas em linha, se aproximam 

mais da média da amostra (figura 69). No entanto, algumas observações do viver mínimo e 

exterior podem ser feitas aqui: nos valores dos quartos principal e de empregados, as casas H 

(A. Carneiro e L. L. Wanderley) destoam para mais ou para menos da média da amostra mas 

mantem a sequência quarto principal<quarto de empregados. Em RP a sala de jantar na casa L. 

Borges é mais segregada do que a média para esse ambiente. 

      

      

 

Figura 69: Gráficos por categoria dos valores de RRA dos ambientes-chaves (viver mínimo). Valores mais 

altos indicam ambientes mais segregados, enquanto valores mais baixos, ambientes mais integrados. 

A análise dos grafos justificados mostra aspectos que já foram encontrados em outros estudos 

de casas modernas brasileiras, alguns dos quais herdados de habitações pré-modernas 

(coloniais e ecléticas). Estruturas com espaços internos interligados através do exterior – 
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situação comum a todos os casos da amostra - são características encontradas que parecem 

ser recorrentes nos lares brasileiros desde o século XIX (TRIGUEIRO, 1994). Existe uma forte 

relação de permeabilidade e conexões das áreas social e serviço com os espaços externos. As 

polaridades externo-interno e interno-íntimo na interface família-visitantes-empregados 

parecem impor as regras sociais dominantes ao arranjo espacial das casas. Esses esquemas 

funcionais estabelecem a configuração espacial observada nas residências. O que se percebe é 

que as práticas modernas continuam nos anos 1970, estabelecendo as regras do arranjo 

espacial. 

O que parece começar a mudar esse panorama é a inserção de uma classe média que passa a 

ter acesso aos serviços de arquitetura. Esses novos clientes, mais presentes nas tarefas 

domésticas, demandam soluções espaciais mais adequadas a essa realidade - residências (e 

modos de vida) mais práticos, onde há menor número de empregados e, principalmente, 

empregados-moradores. Essa diferença é facilmente perceptível se observamos as residências 

Potengi Holanda de Lucena e Romualdo Francisco Urtiga ou José Ari Gadelha do Amaral. A 

primeira bastante compacta, contém apenas os espaços mínimos do programa residencial, 

enquanto as duas últimas gozam de um número maior de espaços, exigindo configurações 

mais complexas. No entanto, mesmo mediante essas diferenças sociais expressas na estrutura 

espacial, fica evidente que as soluções configuracionais, portanto topológicas, expressas nos 

grafos justificados (figura 70), são semelhantes entre si e manifestam a intenção de separar 

moradores e empregados por meio de espaços intermediários, enfatizando que algumas 

regras sociais se impõem sob diversas condições socioeconômicas. 

 

Figura 70: Residências P. H. Lucena, R. F. Urtiga e José Ari G. Amaral, respectivamente. 

A setorização funcional observada na configuração espacial das 19 residências aponta para 

aspectos comuns nos grafos no modo como os setores se articulam independente da intenção 

plástica da caixa mural. “Casas que funcionem adequadamente devem ser organizadas em 

setores distintos (social, serviço, privado), articulados entre si para garantir uma perfeita 

ordem nas atividades cotidianas” (AMORIM, 2008, p.318). As categorias sociais estão bem 
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definidas em galhos distintos ora isolados ora conectados através da área externa. Os espaços 

sociais exercem a função de ligar os setores mais conflitantes da casa (íntimo e serviço), 

definindo um papel de setor de transição. É exatamente a relação de acessos, controle e 

(des)encontros entre patrão-empregado que irá marcar a conexão desses espaços: espaços 

que “podem” oferecer essa interface se aproximam, aqueles que não, se distanciam. 

A relação de distanciamento topológico do setor de serviço com os demais cômodos internos 

pode ser justificada a partir do discurso da eficiência funcional, mas é evidente que a 

separação física entre os percursos revela uma intenção social independente de como a casa é 

classificada. Assim, a casa reproduz padrões sociais, impondo ao espaço doméstico uma 

complexidade de circulações materializando a distância entre patrões e empregados. 

A comparação entre as residências demonstra que, conforme apontam alguns autores 

(AMORIM, 2008, GRIZ; AMORIM; LOUREIRO, 2008), essa característica herdada das habitações 

pré-modernas brasileiras apresenta resquícios nas casas dos anos 1970. De um lado, 

moradores situados nos níveis mais profundos e, portanto mais segregados, dos grafos, de 

outro, empregados também segregados, mas no outro extremo do complexo espacial140, 

considerando a distância topológica - em 89.5% das casas, quarto e banheiro de empregados 

são mais segregados que a média de integração da amostra. 

Outro aspecto evidenciado é a posição dos visitantes na dinâmica residencial. Os espaços 

sociais que agregam a interação visitante-morador se situam nos níveis mais rasos dos grafos 

indicando sua proximidade com o espaço público em oposição à intimidade familiar. 

A eliminação dos espaços externos representou alterações significativas nas conexões do 

sistema viver mínimo expressas no formato dos grafos. Percebe-se que a partir da mudança 

das partes componentes da estrutura espacial, as relações entre elas se modificam alterando a 

configuração do sistema. Os anéis desaparecem ou diminuem significativamente (perda da 

distributividade) e os galhos se isolam em setores claramente definidos, representando de um 

lado a relevância da integração exterior-interior para a arquitetura moderna e, de outro, o 

controle de acessibilidade que determinados espaços-chave exercem sobre a circulação 

interna. No entanto, a mudança mais significativa está na função das circulações horizontais. 

Nesse sistema, corredores ganham destaque na lógica espacial interna, como espaços 

articuladores que conectam os demais. 

                                                           
140

 Em algumas estruturas, quando consideramos o exterior, muitas vezes a dependência de empregados se 
aproxima topologicamente mais do espaço público do que do quarto do casal. 
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Os aspectos citados acima revelam que não foram encontrados indícios que pudessem propor 

uma categorização baseada na configuração espacial. Não foram, portanto, identificadas 

relações de reciprocidade entre invólucro construído e organização espacial. As disparidades e 

semelhanças parecem ser independentes do rótulo (LM, P, RP, C ou H). Assim, identificamos 

que a constituição da configuração espacial moderna independe da superfície construída das 

residências. 

Retomando o quadro apresentado no primeiro capítulo (quadro 1) podemos comparar as 

características espaciais da casa moderna brasileira apontadas pela bibliografia pesquisada e 

os resultados da análise sintática da amostra. Nesse sentido, foi possível identificar muitas 

continuidades e algumas mudanças que podem revelar, a partir de novas demandas sociais 

ainda em emergência, o “desenvolvimento” dos esquemas espaciais modernos propostos nas 

décadas anteriores. Parece manifestar com maior evidência a segregação do indivíduo, que 

aparece na figura do casal, cujos quartos, mais segregados, começam a agregar novos espaços 

(closet, banheiro) articulados a partir de um hall que tem papel de espaço de transição, 

aprofundando ainda mais o complexo. Outro aspecto é o destaque às salas de TV, que 

aparecem no pavimento térreo em cinco residências, e as salas íntimas, geralmente situadas 

no segundo pavimento, em outras cinco, compondo dez casas da amostra (quadro 2). 

Quadro 2: Comparativo entre as características espaciais da casa moderna e a amostra (19 casas). 

CASA MODERNA BRASILEIRA AMOSTRA (ANOS 1970) 

Organização espacial definida em setores funcionais (paradigma 

dos setores): método de estruturação dos espaços domésticos 

embasado por práticas sociais 

(AMORIM, 1997; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.39; 

MARQUES, TRIGUEIRO, 2004) 

Idem 

Arranjo espacial que enfatiza a separação entre moradores, 

visitantes e empregados (ordens hierárquicas distintas) 

(AMORIM, 1997, p.11; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.39) 

Idem 

Oposição entre informalidade (setor social francamente aberto – 

continuidade espacial) e formalidade (restrição ao setor íntimo – 

alto controle de acesso) 

(AMORIM, 2008, p.317) 

Idem 

Multiplicidade de acessos espaço público → interior 

(AMORIM, 1997, p.9; COSTA, 2001, p.83; TRIGUEIRO, 1994) 

Idem 
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Individualismo como valor central das sociedades ocidentais 

modernas: sujeito social identificável, reconhecido em seus 

direitos civis e personalizado no espaço que ocupa na esfera 

doméstica 

(GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38-39) 

Início do processo de 

individualização observado com 

mais ênfase nas casas 

contemporâneas (FRANÇA, 2001): 

quartos, geralmente os de casal, 

cada vez mais constituindo 

complexos autônomos (abarcando 

mais atividades além do repouso 

noturno); e nas casas de maior área 

construída os demais quartos 

compõem suítes 

Forte conexão interior-exterior: criação de rotas alternativas de 

movimento (anéis) 

(AMORIM, 2008, p.316-317; TRIGUEIRO, 1994) 

Idem 

Sala única: salas de estar e jantar constituem um espaço único - 

comer, estar e receber se desenvolvem em espaços contíguos e 

abertos 

(AMORIM, 2008, p.314; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38) 

Idem 

Desaparecimento do ambiente de uso exclusivo da família: 

recepção e convívio familiar ocorrem no mesmo ambiente – 

reflexo das transformações sociais 

(AMORIM, 2008, p.315) 

Salas íntimas e de TV separam 

recepção e convívio familiar, e 

amortecem o contato visitantes-

moradores 

Setor social passa a ter duplo papel: reunir a família e receber 

visitantes 

(GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38) 

Idem 

Diversidade dos roteiros sociais (dinâmica espacial): modelo social 

mais democrático 

(AMORIM, 2008, p.315; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.37) 

Idem 

Com exceção da sala única (que definem dois espaços convexos, 

estar e jantar) os demais ambientes são convexos (herança das 

casas pré-modernas) 

(AMORIM, 2008, p.316) 

Idem 

Setor social raso em relação à rota do visitante: resguarda a 

intimidade familiar a partir da separação do visitante (estranho) 

(AMORIM, 1997, p.11-12; TRIGUEIRO, 1994) 

Idem 
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Isolamento (profundidade) dos espaços íntimos por meio de 

artifícios espaciais (espaços de transição e/ou mediadores), em 

especial do quarto de casal: privacidade do indivíduo 

(AMORIM, 2001b, p.15; GRIZ, AMORIM, LOUREIRO, 2008, p.38-39; 

MARQUES, TRIGUEIRO, 2004) 

Aumento do isolamento, 

especialmente do quarto principal 

(casal), através do encadeamento 

de circulações que controlam 

acessos - todas as casas possuem 

espaço(s) mediador(es) entre social 

e íntimo 

Isolamento (profundidade) da dependência de empregados 

(acessos internos individualizados): reflexo da posição dos 

empregados na sociedade (resquícios da sociedade patriarcal) 

(TRIGUEIRO, 1994) 

Idem 

Setor social e serviço como geradores de movimento (fazem parte 

do sistema gerador de movimento a nível global, integrando a 

casa) e setor íntimo como ocupacional (quartos como unidades 

espaciais para descansar, dormir ou estudar) 

(AMORIM, 1997, p.12) 

Idem 

Espaços mediadores maximizam profundidades 

(AMORIM, 1997, p.12) 

Idem 
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Assim como não há uma resposta comum para a pergunta “em que momento exato se origina 

a arquitetura moderna?” não há consenso sobre a primeira casa a expressar o conjunto de 

princípios reguladores que definem a modernidade, mas, é certo que essas obras pioneiras 

carregam em sua estrutura a carga de ideias e convicções próprias ao período141. 

Segundo Weston (2011, p.13), as primeiras casas que expressam “minimamente” os princípios 

modernos foram construídas nos Estados Unidos por Frank Lloyd Wright ainda na primeira 

década do século XX (Casas Ward Willits, 1901 e Robie House, 1909, Chicago), e se destacavam 

pela continuidade do espaço interno anulando as tradicionais barreiras espaciais e ausência de 

ornamento das fachadas. Esse descolamento entre espaço e invólucro construído, se 

manifesta nesse contexto inicial citado por Weston (2011) como a materialização da afirmação 

da arquitetura moderna perante a nova realidade social. A preocupação com a modernidade 

além ou restrita à caixa mural já era demonstrada em algumas construções classificadas 

                                                           
141

 Alguns autores - Benévolo (1989) e Pevsner (2001), por exemplo - apontam a Red House (Philip Webb, 1859) 
como a primeira casa que incluiu em sua concepção os princípios fundamentais que culminaram no Movimento 
Moderno pela rejeição ao Ecletismo e à ornamentação. No entanto, Weston (2011, p.31) aponta que essa casa, e 
outras construídas na mesma época, remontam uma visão mais próxima “aos ideais Arts & Crafts do que às 
potencialidades da produção industrial”, mas não descarta a importância da Red House como um momento-chave 
para a renovação que viria a seguir. 
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como modernas: “[...] como muitas outras, conquistava a aparência moderna através de 

extensos envidraçados com janelas de canto, e não pelo projeto, ainda relativamente 

convencional” (WESTON, 2011, p.54). Situação semelhante irá se apresentar em diversos 

momentos, em que novos problemas são enfrentados e possibilidades expressivas são 

testadas. 

Será que podemos realmente classificar essas primeiras casas como modernas e incluí-las no 

rol das casas modernas? Ou ainda, será que o interior ainda conservador anula a 

“modernidade” da casa? Esses questionamentos se aproximam do tema aqui dissertado, à 

medida que investigamos a existência de uma organização espacial moderna por trás do rótulo 

de residência “híbrida”. Contudo, se não podemos comparar esse período de introdução da 

arquitetura moderna com a realidade dos anos 1970, cada qual com suas especificidades, em 

termos de expressões plásticas e possibilidades técnicas e, consequentemente espaciais, 

podemos ao menos relacionar os dois momentos no contexto de afirmação de uma linguagem 

de arquitetura. 

A produção arquitetônica dos anos 1970 no Brasil, de acordo com a complexa conjuntura 

nacional, foi marcada pela perda da aparente coesão que assinalava a arquitetura moderna 

brasileira - responsável por construir a imagem oficial e canônica da produção dos anos 1930-

1960 - a partir de questionamentos e mudanças vinculados à ideia de uma crise deflagrada a 

partir de finais dos anos 1960, que repercutiram e se materializaram através da pluralidade de 

expressões. A heterogeneidade dessa produção - período que se convencionou chamar de pós-

Brasília - aponta para uma série de experiências que em relação ao invólucro expõe, de um 

lado, o continuísmo da linguagem moderna das décadas anteriores e, de outro, construções 

que indicavam uma tentativa de modificar esse vocabulário, inclusive adotando elementos do 

passado colonial, muitas vezes reinterpretados de modo equivocado e/ou como “modismo”. 

Este estudo propôs uma análise configuracional da organização espacial de dezenove 

residências construídas nos anos 1970 na cidade de João Pessoa, com o objetivo de revelar as 

propriedades topológicas intrínsecas ao sistema de barreiras e permeabilidades que configura 

o espaço. Assumindo o cenário plural que caracteriza o período, nossa busca se baseou em 

investigar a correspondência entre tipos de estrutura espacial e tipos de caixa mural, ou seja, 

se a intenção plástica representa (ou determina) de algum modo a organização espacial de 

residências de João Pessoa. Nesse sentido, procuramos demonstrar que a modernidade pode 

ir além da superfície construída das embalagens arquitetônicas na medida em que a caixa 

mural (continente) e a estrutura do espaço contido podem não ser correspondes entre si, 

indicando que invólucro construído e espaço são duas dimensões distintas da arquitetura. 
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Não podemos nos esquecer de que é possível uma residência ‘moderna’ 

com o emprego de materiais e técnicas tradicionais, tendo em vista 

justamente novas concepções de espaço [...] – agora não mais a 

estanqueidade dos velhos compartimentos encarreirados, mas uma certa 

continuidade nas visuais sucessivas que venham a permitir perspectivas 

inesperadas e circulação entre áreas de atividades diversas [...]. 

A modernidade, então, deve ter início é na concepção [espacial] ou na 

adoção de novos programas de necessidade a serem satisfeitos por 

arquiteturas as mais variadas neste Brasil multifacetado, conforme as 

disponibilidades de cada um (LEMOS, 1989b, p.76) (grifo nosso). 

Questões foram levantadas inicialmente no sentido de investigar se as embalagens, 

identificadas por Araújo (2010a) em cinco categorias - legado moderno brasileiro, arquitetura 

paulista, experiências de racionalização e pré-fabricação, experiências de adequação ao clima 

e residências “híbridas” - estão limitadas à fachada ou correspondem a variações de modos de 

modernidade expressos por trás da caixa mural. 

Estudos sobre a casa brasileira apontam que continuidade espacial e alta visibilidade em 

contraste ao controle de acessibilidade caracterizam as residências modernas. Apesar dos 

padrões de mudanças demonstrados no quadro espacial da casa moderna, alguns padrões 

muito fortes da organização espacial foram herdados das habitações pré-modernas (coloniais 

e ecléticas) e permanecem inalterados, sinalizando a oposição espacial entre as comunidades 

de moradores - família e empregados - e entre estes e os visitantes. 

O discurso funcionalista moderno dos anos 1920 difundiu a ideia de que, no mesmo sentido 

das cidades, a casa precisava “funcionar adequadamente”. Essa premissa encontra forte 

ressonância no Brasil, sendo traduzida no parcelamento do sistema espacial em setores 

funcionais. Esse princípio de desenho aliado ao modo como os setores são estruturados com 

referência aos parâmetros climáticos de ventilação e insolação, podem ser considerados como 

os principais mandamentos da configuração espacial das casas modernas, bem como a 

principal distinção entre estas e suas antecessoras. 

A posição relativa do quarto dos empregados – claramente separados daqueles usados pela 

família e visitantes - como um dos mais ou o espaço mais segregado é uma circunstância 

solidamente estabelecida no espaço doméstico brasileiro desde os tempos coloniais. A 

interação (ou proximidade) entre família e visitantes que ocorria em vários pontos - com 

quartos se abrindo diretamente para salas de estar e jantar ou conectando-se uns aos outros - 

em casas pré-modernas, literalmente desapareceu após a década de 1950. O espaço usado 

para comer como o espaço mais acessível e de transição é também uma herança de longa 

data, datando de meados do século XIX em algumas esferas sociais e do início do século XX 
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quase em todas as regiões no país. A posição bem integrada da cozinha, bem como a 

segregação do quarto principal, no entanto, são aspectos que surgiram com o modernismo e 

estão se tornando cada vez mais evidentes. Além disso, setor privado se isola cada vez mais, 

atingindo níveis de segregação semelhantes aos espaços de serviço – especialmente a 

dependência de empregados. Essa particularidade aponta para novos requisitos de 

privacidade, não só da família, mas também entre seus membros. Esses aspectos 

característicos da casa moderna brasileira estão presentes na produção residencial dos anos 

1970 em João Pessoa independente da superfície construída. 

Nesse sentido, nossos achados indicam que apesar da aparência externa variada, as 

estratégias espaciais percebidas na estrutura de barreiras e permeabilidade se assemelham. A 

comparação entre essas residências não corresponde a uma mudança significativa no contexto 

da organização espacial, de modo que as relações encontradas entre invólucro construído e 

espaço não são diretas, intrínsecas. A pluralidade da superfície construída revela “expressões 

epidérmicas” que parecem não se aprofundar no espaço. Assumimos, portanto que caixas 

murais distintas podem guardar configurações espaciais semelhantes. 

A análise sintática apontou que as residências chamadas de “híbridas”, aquelas que 

apresentam um aparente deslocamento dos preceitos modernos em prol de uma retomada 

dos elementos “coloniais”, possuem organizações espaciais cujas características convergem 

com as demais categorias analisadas, aquelas que compõem expressões legitimadas da 

arquitetura moderna. Os resultados mostram que aspectos estéticos não foram capazes de 

influenciar os sistemas espaciais, assim como não os refletem. Nesse sentido, podemos 

entender que os “tipos” não conseguem descolar-se do modo corrente de “organizar o 

espaço” ou de “construir o edifício”. De fato, no âmbito da organização espacial, pouco 

importa se uma casa é formalmente identificada como moderna ou “coloniosa”. A aparência 

das residências “híbridas” não parece ser respaldada por aspectos pragmáticos e específicos 

da organização espacial. Podemos, portanto afirmar que espacialmente essas residências 

apresentam características modernas, e representam ainda – nos termos dos grafos dos 

setores – “modelos de modernidade” (AMORIM, 1997). 

A arquitetura moderna transformou definitivamente os esquemas espaciais precedentes, 

constituindo um modelo de concepção abstrato que poderia ser a “base” para caixas murais 

distintas - inclusive essa era a proposta do projeto moderno, um mesmo programa e uma 

mesma estrutura espacial podiam corresponder a diferentes resultados plásticos (dependendo 

da cultura, dos materiais, recursos estruturais, tecnológicos, etc.). De modo que sua fisionomia 

externa pode se relacionar com modelos historicistas, mas abarcar uma organização espacial 
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tipicamente moderna, em sua concepção. Acreditamos que, apesar da diversidade da 

produção, a assimilação dos esquemas espaciais modernos já estava consolidada como prática 

projetual e foram aplicados independentes da intenção plástica, revelando o descolamento 

entre invólucro construído e espaço. Nesse sentido, as casas analisadas demonstraram que na 

década de 1970 as premissas de concepção espacial difundidas nas escolas de arquitetura em 

todo país nas décadas anteriores resultantes da aceitação e da interpretação dos princípios 

modernos, permanecem tão fortes ou ainda mais fortes, talvez, do que nos anos anteriores. 

O fato é que a organização espacial responde mais lentamente às mudanças ou aos 

“modismos” do que o invólucro construído. Esse aspecto está intimamente ligado à dimensão 

social que guarda o espaço. Em outras palavras, modos de vida estão menos suscetíveis a 

mudanças, à medida que dependem de transformações na estrutura de valores sociais, que 

são incorporadas com menor agilidade às residências. 

Supomos que outros elementos interferem mais em alguns aspectos da organização espacial 

do que a intenção plástica. Essa afirmação se refere à identificação de algumas estratégias 

espaciais que podem estar associadas à condição socioeconômica da família e não à estética 

construtiva propriamente; a dimensão topológica dos grafos parece ser fortemente 

relacionada a essa condição. O número de espaços de transição, por exemplo, principalmente 

aqueles que separam os setores social e íntimo, aumenta proprocionalmente ao estrato social, 

revelando uma tendência à maior segregação da família nessas residências. Ainda nas casas 

mais abastadas, observa-se possibilidades de conexões alternativas – às vezes externas ao 

edifício - entre setor serviço e íntimo, indicando rotas que podem ser utilizadas 

cotidianamente na realização das atividades domésticas para evitar o acesso dos empregados 

à área social e, consequentemente, encontros não programados entre patrões e empregados. 

Outro aspecto que pode ser evidenciado pela posição socioeconômica da família é o número 

de espaços que compõem determinado sistema espacial. Casas pertencentes às famílias mais 

abastadas apresentam geralmente programas mais complexos, exigindo espaços de usos mais 

especializados, indicando que mais espaço físico exige menos superposição de atividades. 

Nesses casos, foram observadas casas com rótulos específicos – estar social, sala de jantar e 

sala de almoço, biblioteca, sala de som, sala de música - especialmente naquelas com maior 

área construída. Aspectos que ainda precisam ser investigados com mais profundidade. 

A diversidade de expressões da amostra pode apontar outras variáveis não analisadas neste 

estudo que parece estar mais relacionada à influência do proprietário como agente 

fundamental no processo de definição da aparência do edifício, enquanto expressão da 
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personalidade de seus moradores: (1) “gosto” pessoal do cliente, ou seja, resposta ao desejo 

do que para ele representa uma casa, ou (2) a um “modismo” arquitetônico vigente na época 

que envolveu tanto arquitetos como clientes, ou ainda, (3) influência do próprio arquiteto na 

concepção (esta última nos parece a menos viável) - ou os três fatores, interferindo em 

proporções distintas caso a caso. O confronto entre essas influências e demandas talvez 

fundamente a explicação para o fenômeno; uma resposta a uma demanda específica em 

determinado contexto. 

Essas possibilidades combinatórias entre variáveis que mesclam características 

configuracionais, aspectos sociais e desejo dos clientes apontam para as possíveis causas do 

quadro identificado por Araújo (2010a) da produção arquitetônica de João Pessoa dos anos 

1970. No entanto, é necessário reforçar e, sobretudo admitir o caráter especulativo dessas 

proposições. 

Por se tratar de uma pequena seleção do contexto de arquitetura residencial moderna nos 

anos 1970 em João Pessoa, sabia-se desde o início (e nem era essa nossa intenção) que não 

seria possível generalizar os achados aqui obtidos e tomar esses resultados como conclusivos. 

Eles apontam, no entanto, um começo, uma nova abordagem para a interpretação e 

compreensão dessa produção. 

Esta pesquisa propôs um aprofundamento e um campo de investigação capaz de desvendar 

evidências não reveladas sobre a produção de arquitetura residencial moderna tardia nacional 

e local. Acredita-se que a continuação desta e outras pesquisas - a partir de objetivos e 

enfoques diversos, pode indicar novas reflexões acerca do tema levantado. A ampliação do 

número de exemplares analisados poderá confirmar em que medida os achados 

correspondem ao conjunto residencial dos anos 1970 de João Pessoa. Este estudo também 

evidenciou a existência de uma importante base de dados que pode (e deve) ser explorada 

mais profundamente como fonte de pesquisa capaz de lançar luz sobre a arquitetura 

doméstica e modos de vida na década de 1970. 

Em diversos momentos ao longo desta pesquisa, algumas questões foram levantadas. Elas 

indicam possíveis objetos de investigações posteriores e apontam aspectos importantes sobre 

a arquitetura residencial de João Pessoa que merecem ser investigados: 

(1) Em que medida esse fenômeno, de adoção de uma estética de referências 

“coloniais” na composição do invólucro construído, associada a uma organização 

espacial moderna, pertenceria a um cenário maior, nacional? 
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(2) As experiências “híbridas” identificadas na produção residencial moderna de João 

Pessoa se deram com maior intensidade no Nordeste brasileiro, como afirmam 

alguns pesquisadores? 

(3) Retomando a colocação de Pereira (2008, p.94) de que a aparência “coloniosa” de 

algumas casas modernas dos anos 1970 não pode “ser justificada exclusivamente 

com base nas solicitações do cliente”, valeria a pena investigar outras motivações 

que levaram à produção nesse momento de casas “híbridas”. 

(4) Em que medida as casas que não “se encaixam” nos genótipos encontrados 

(fenótipos) definem produções experimentais da arquitetura local? 

Acreditamos (e buscamos demonstrar) ser preciso aprofundar o conhecimento sobre o espaço 

doméstico, seja através de estudos de natureza configuracional, seja através de outras 

metodologias que apontem para a mesma necessidade: olhar para o espaço. 
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APÊNDICE 1 

TABELA A - NÚMERO DE ESPAÇOS POR RÓTULO 

 
Número de ambientes (por rótulos) 

No. Residência Ano CD Arquiteto(s) Bairro 
Área construída 
(m2) Pav. Qto. 

Qto. 
P. Qto.H. 

WC 
T 

WC 
i. Estar Jantar 

Lav/WC 
social 

Gabinete/ 
Biblioteca 

Copa/ 
Sl.Almoço Cozinha Q.Emp. 

RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H) 

1 Valdes Cunha Cavalcanti 1975 58 
Gláucia Cavalcanti 
Anunciação Manaíra 205.00 1 2 1 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 

2 Antonio Ibraildo de Araújo 1975 61 Pedro Abrahão Dieb 
Bairro dos 
Estados 462.00 1 0 3 1 6 3 1 1 1 0 1 1 2 

3 Pedro Madeira de Melo 1976 27 Mário Glauco di Láscio Cabo Branco 331.60 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 0 1 2 

4 Antônio Queiroga Lopes 1976 29 

Getúlio Pereira Nóbrega / 
Luiz Nazário Medeiros 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 312.45 1 2 1 0 4 2 1 1 1 1 1 1 2 

5 Aloízio Carneiro 1976 31 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 238.88 1 3 1 0 4 3 1 1 0 0 1 1 1 

6 Severino de Assis Júnior 1976 41 Tertuliano Dionísio Torre 346.00 2 0 4 0 6 4 1 1 1 0 1 1 1 

7 E. Gerson Construções LTDA. 1976 55 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha Tambaú 334.86 2 2 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

8 Pedro Crispim de Andrade 1977 1 
José Luciano Agra de 
Oliveira Brisamar 390.75 1 3 1 0 4 2 1 1 1 0 0 1 1 

9 Luciano Leal Wanderley 1977 23 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Manaíra 261.00 2 0 2 1 5 2 1 1 1 0 0 1 1 

10 Construtora E. Gerson 1977 40 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha Tambaú 207.67 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

11 Austregésilo de Freitas 1977 43 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Tambauzinho 162.00 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

12 
Antonio Cristóvão de Araújo 
Silva 1977 45 Mário Glauco di Láscio 

Bairro dos 
Estados 654.40 2 0 4 0 6 4 1 1 1 1 1 2 1 

13 Fabiano Cavalcanti de Melo 1977 48 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 132.80 2 2 1 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 

14 Geraldo José de Santana 1977 50 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 371.60 2 0 3 1 6 4 1 1 1 0 1 1 2 

15 Vicente Rocco 1977 52 Tertuliano Dionísio Brisamar 480.00 1 0 3 0 5 3 2 1 1 1 1 1 2 

16 Regina Von Söhsten 1977 56 

Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha / Edmundo Ferreira 
Barros Bairro dos Ipês 244.90 2 - - - - - - - - - - - - 
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17 Celeida F. Monteiro Galvão 1977 57 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Torre 152.08 1 - - - - - - - - - - - - 

18 Max Borges Seager 1977 58 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha 

Bairro dos 
Estados 378.85 1.5 2 1 0 6 2 1 1 1 1 0 1 4 

19 Mário Ângelo Cahino 1978 26 
José Antonio Hawatt / 
Aloísio Figueiredo 

Bairro dos 
Estados 597.50 2 0 3 0 6 3 1 1 0 0 1 1 2 

20 Carlos Lira Maranhão 1978 28 Mario Gouveia Borba Cabo Branco 305.46 1 1 2 1 5 2 1 1 1 1 0 1 2 

21 
Maria Auxiliadora Martins 
Maroja Garro 1978 35 

Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 297.97 1.5 2 1 0 3 2 1 0 0 0 1 1 1 

22 Walter Vieira Toledo 1978 38 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Expedicionários 220.00 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 0 1 1 

23 Fernando Carneiro da Cunha 1978 52 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha Cabo Branco 623.66 2 2 2 1 5 3 1 1 1 0 1 1 1 

24 José Gabínio de Farias 1979 12 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Jardim IPEP 213.26 1 2 1 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 

25 Marco Aurélio Mayer Duarte 1979 13 Mário Glauco di Láscio Tambauzinho 207.35 1 2 1 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 

26 Maria Ângela Souto 1979 14 Amaro Muniz Castro Cabo Branco 162.83 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

27 Paulo José de Souto 1979 15 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Jardim IPEP 226.00 2 2 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 

28 Everaldo de Oliveira Belmont 1979 38 
Nilo Roberto Aragão dos 
Santos Manaíra 304.81 2 2 1 0 4 2 1 1 1 1 1 1 1 

29 Edvaldo de Góes 1979 52 Pedro Abrahão Dieb 
Jardim 13 de 
Maio 170.50 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP) 

1 José Iran de Lacerda 1975 59 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 351.12 1.5 2 1 0 5 2 1 1 2 1 1 1 1 

2 Manoel Espinar Guerra 1976 20 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 221.46 1 2 2 0 5 3 1 1 1 1 1 1 1 

3 Antonio de Pádua G. Pereira 1976 29 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Tambauzinho 220.00 1.5 2 1 0 3 2 1 1 0 1 1 1 1 

4 Antonio de Pádua Carvalho 1977 8 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Miramar 480.82 3.5 1 2 0 4 3 2 1 1 0 0 1 0 

5 Lino Borges 1977 4 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 245.14 2 0 3 1 6 3 1 1 1 0 1 1 1 

6 Irene Dias Cavalcante 1977 6 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Cabo Branco 152.00 1 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 1 1 

7 Maria Solange Fonseca Maia 1977 25 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Expedicionários 331.74 2 0 3 0 6 3 1 1 2 0 0 1 1 

8 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 1978 1 

Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Bessa 235.00 2 2 1 1 5 2 1 1 1 0 0 1 1 
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9 Damião Leite Lima 1978 16 Tertuliano Dionísio Tambaú 248.70 1.5 2 1 1 5 3 1 1 1 1 0 1 1 

10 
Maria Zélia Mesquita de 
Carvalho 1978 35 

Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Manaíra 546.00 3 0 3 0 5 3 1 1 1 0 1 1 1 

11 Antonio Aldenor de Holanda 1978 ? 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Tambaú - - - - - - - - - - - - - - 

12 Marco Marsicano 1979 24 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 334.00 2 2 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM) 

1 Luiz Sálvio Galvão Dantas 1975 53 
Maria Graziela de Almeida 
Dantas Cabo Branco 278.00 2 2 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

2 Geraldez Tomaz 1975 57 
Maria Graziela de Almeida 
Dantas Tambaú 334.44 2 0 3 1 5 3 2 1 1 1 1 1 1 

3 Francisco Xavier 1975 60 Mário Glauco di Láscio Tambaú 385.00 2 3 1 0 5 3 1 1 1 1 1 1 1 

4 Bráulio Pereira Lins 1975 61 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 183.60 1 2 1 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 

5 Antonio da Silva Morais 1975 62 
Antonio José do Amaral e 
Silva 

Bairro dos 
Estados 224.60 1 2 0 0 3 1 2 1 1 1 0 1 1 

6 José Guentch Ogloiuan 1976 5 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Bessa 439.25 2 2 2 0 6 3 1 1 1 1 1 1 2 

7 Gunther Scherer Wahling 1976 6 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Manaíra 372.47 2 1 2 0 5 3 2 1 1 0 1 1 2 

8 Geraldo Teixeira de Carvalho 1976 7 Rômulo Sérgio Carvalho Torre 383.80 2 2 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Diógenes dos Santos Souza 
Júnior 1976 42 Mário Glauco di Láscio 

Bairro dos 
Estados 179.18 1.5 2 1 0 4 2 1 1 1 1 1 1 1 

10 Antonio de Souza França 1976 44 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Cabo Branco 549.82 2 - - - - - - - - - - - - 

11 
Maria Graziela de Almeida 
Dantas 1977 2 

Maria Graziela de Almeida 
Dantas 

Bairro dos 
Estados 140.00 2 2 1 0 4 2 1 1 1 0 0 1 1 

12 José Juvêncio de Almeida Filho 1977 19 

Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha / Edmundo Ferreira 
Barros Manaíra 478.60 2 0 3 1 6 3 2 1 1 1 0 1 1 

13 E. Gerson Construções LTDA. 1977 28 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha Tambaú 217.37 1 2 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

14 Reginaldo F. Cavalcanti 1977 30 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Bessa 212.88 2 0 2 0 4 2 1 1 1 0 1 1 1 

15 
Lynaldo Cavalcanti de 
Albuquerque 1977 34 

Flávio Tolentino de 
Carvalho Miramar 510.00 2 0 4 1 8 3 2 1 1 1 1 1 2 

16 Pedro Tomé Arruda 1977 36 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha Cabo Branco 572.09 2 0 3 1 5 3 2 1 0 1 1 1 1 

17 Rubens Paes Barreto 1977 37 Régis de Albuquerque Manaíra 225.11 1 2 1 0 4 2 1 1 1 0 0 1 1 
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Cavalcanti 

18 Delmiro Fernandes Maia Filho 1977 42 
Maria Graziela de Almeida 
Dantas Cabo Branco 483.00 2.5 0 3 1 5 3 2 1 1 1 0 1 1 

19 Ary Carneiro Vilhena 1977 43 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Tambauzinho 172.32 1 2 1 0 4 2 1 1 1 0 0 1 1 

20 
Antonio Maria Amazonas 
Macdowell 1977 44 

Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha / Zamir Sena Caldas 

Bairro dos 
Estados 602.25 2 3 2 0 6 3 2 1 1 1 1 1 2 

21 Carlos Alberto Rodrigues Simões 1977 49 Pedro Abrahão Dieb Cabo Branco 341.67 2 0 3 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 

22 Geraldo Teixeira de Carvalho 1977 50 Pedro Abrahão Dieb Pedro Gondim 405.80 1 2 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 

23 Hermano José da Silveira Farias 1977 51 
Maria Graziela de Almeida 
Dantas Miramar 443.23 2 2 2 0 5 3 1 1 1 0 1 1 2 

24 Luis Gonzaga Rodrigues 1978 13 Mário Glauco di Láscio 
Bairro dos 
Estados 208.00 1 2 2 0 4 3 1 1 0 1 0 1 1 

25 Hermano Costa Araújo 1978 18 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha Manaíra 387.71 2 4 1 0 5 2 2 1 1 0 0 1 1 

26 José da Guia Ferreira Nóbrega 1978 22 
William Bernardo Sampaio 
Mendes Manaíra 198.40 1.5 2 1 0 3 2 2 1 0 0 0 1 1 

27 Aécio Pereira Lima 1978 47 

Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha / Edmundo Ferreira 
Barros Cabo Branco 362.35 2 1 2 1 5 3 1 1 1 0 1 1 1 

28 Acácio Colaço de Caldas Barros 1978 49 
Hugo Miguel Gimenez 
Salinas Cabo Branco 273.00 2.5 1 2 1 5 3 1 1 1 0 0 1 1 

29 Henrique Gil Nunes Maia 1978 51 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Tambauzinho 306.37 2 2 1 0 4 2 2 1 1 1 1 1 1 

30 Túlio Augusto Neiva Morais 1978 52 

Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha / Edmundo Ferreira 
Barros 

Bairro dos 
Estados 256.69 1 0 3 0 5 3 1 1 1 0 0 1 1 

31 
Aristóteles Magalhães Lobo 
Cordeiro 1979 9 

Aristóteles Magalhães Lobo 
Cordeiro Manaíra 127.00 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 

32 Ezilda Prestes Rocha 1979 10 
José Luciano Agra de 
Oliveira Manaíra 344.00 2 2 1 0 4 2 2 1 1 0 1 1 1 

33 Jacy Cavalcanti 1979 11 Edmundo Ferreira Barros Tambaú 287.00 2 4 1 2 4 2 1 1 1 0 0 1 1 

34 Juventino Figueira Borges 1979 12 Amaro Muniz Castro Cabo Branco 201.00 1 2 1 0 5 2 2 1 1 1 0 1 1 

35 Maria Jaydeth M. Leite 1979 14 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Torre 235.50 2 0 2 1 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

36 William Veloso da Silva 1979 15 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Tambaú 250.04 2 2 1 1 5 2 1 1 1 0 0 1 1 

37 Edvaldo Fernandes Motta 1979 40 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 213.08 2 0 3 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 
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38 Anibal Peixoto Filho 1979 46 Amaro Muniz Castro Torre 347.00 2 0 3 1 6 3 1 1 1 0 0 1 1 

ARQUITETURA PAULISTA (P) 

1 Paulo Germano Cavalcanti 1976 27 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Cabo Branco 189.00 2 2 1 0 3 2 2 1 0 0 1 1 1 

2 Laureano Casado da Silva 1977 34 Mário Glauco di Láscio Miramar 550.20 2 0 3 1 6 3 2 1 1 1 2 1 1 

3 Múcio Antonio S. Souto 1978 36 Mário Glauco di Láscio Cabo Branco 421.75 2 0 3 0 6 3 2 1 1 1 0 1 2 

4 Virgínio Veloso Freire Filho 1979 15 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 270.00 2.5 2 1 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 

5 Haroldo Coutinho de Lucena 1979 33 Expedito Arruda Bessa 430.10 2 2 2 0 4 3 2 1 1 0 1 1 0 

6 Gualberto Chianca 1979 55 Expedito Arruda Manaíra 283.74 2.5 2 1 0 4 2 1 1 1 0 1 1 1 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C) 

1 Rinaldo de Souza e Silva 1975 53 

Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga 
do Amaral Tambauzinho 237.00 1 - - - - - - - - - - - - 

2 Luiz Régis Pessoa de Farias 1975 59 

Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga 
do Amaral 

Bairro dos 
Estados 245.30 2 2 1 0 4 2 1 1 1 0 1 1 1 

3 João Wanderley 1975 60 

Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga 
do Amaral Tambaú 195.46 2 3 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 

4 Noemia Beltrão 1976 2 

Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga 
do Amaral Manaíra 165.50 1 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 

5 Manoel Domingos Sobreira 1976 3 Vera Pires Viana Tambaú 202.63 1 - - - - - - - - - - - - 

6 Marco Aurélio Mayer Duarte 1976 3 
Renato Azevedo / Vilna 
Serpa 

Bairro dos 
Estados 188.50 1 - - - - - - - - - - - - 

7 José Maria de Araújo Dantas 1976 4 

Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga 
do Amaral Cabo Branco 250.00 1 2 1 0 4 2 1 1 1 0 1 1 1 

8 José Ari Gadelha do Amaral 1976 5 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 266.00 1 3 1 0 4 2 2 1 1 1 1 1 1 

9 Artur Gonsalves Ribeiro 1976 8 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti 

Bairro dos 
Estados 316.00 1 - - - - - - - - - - - - 

10 José de Andrade Melo 1976 22 

Ronaldo Negromonte S. 
Macedo / Antonio Eduardo 
M. de Aquino Manaíra 132.20 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

11 Luís Carlos Carvalho 1976 23 
Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga Tambaú 185.00 2 2 1 0 4 2 1 1 0 1 0 1 1 
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do Amaral 

12 Marinaldo Barbosa 1976 26 

Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga 
do Amaral Bessa 278.62 1 2 1 1 5 2 2 1 1 0 0 1 1 

13 Potengi Holanda de Lucena 1976 30 

Antonio José do Amaral e 
Silva / Maria Berenice Fraga 
do Amaral Manaíra 220.70 2 2 1 1 4 2 1 1 1 0 0 1 1 

14 Francisco de Sales Pinto 1976 32 
Régis de Albuquerque 
Cavalcanti Cabo Branco 214.58 2 2 1 0 5 2 1 1 1 1 0 1 1 

15 Francisco dos Reis Lisboa Neto 1977 7 
Maria do Carmo Dantas 
Padilha Cabo Branco 188.00 2 0 2 1 5 2 1 1 1 0 0 1 1 

16 Anderson de Figueiredo Diniz 1977 32 

Amaro Muniz Castro / 
Armando Ferreira de 
Carvalho Brisamar 439.94 2 3 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

17 E. Gerson Construções 1977 39 
Carlos Alberto Carneiro da 
Cunha Cabo Branco 212.42 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

18 E. Gerson Construções 1978 9 Edmundo Ferreira Barros Tambauzinho 162.80 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

19 Gilson Aquino da Silva 1978 10 
Antonio José do Amaral e 
Silva 

Cristo 
Redentor 309.00 1 3 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 1 

20 Edísio Souto 1978 17 

Amaro Muniz Castro / 
Armando Ferreira de 
Carvalho Cabo Branco 412.24 1 2 2 0 7 3 1 1 1 0 1 1 3 

21 Maria do Socorro Diniz 1978 25 
Maria Graziela de Almeida 
Dantas Cabo Branco 328.00 2 3 1 0 4 3 1 0 0 0 1 1 1 

22 José Cassildo Pinto 1979 11 Jonas Arruda Silva Tambaú 326.80 1 2 2 0 4 3 1 1 0 0 1 1 1 

23 Romualdo Francisco Urtiga 1979 21 Amaro Muniz Castro 
Bairro dos 
Estados 270.00 1.5 0 4 0 6 4 1 1 1 1 1 1 1 

24 Marcos Marinho da Costa 1979 24 Marcos Marinho da Costa Manaíra 200.00 2 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 

25 Jair Cunha 1979 33 

Carmem Mayrinck / Vera 
Pires Viana / Clara Calabria 
/ Liza Stacishin 

Bairro dos 
Estados 308.13 2.5 0 3 0 4 2 1 1 1 0 1 1 1 

26 Teones Barbosa de Lira 1979 37 Amaro Muniz Castro 
Bairro dos 
Estados 198.00 1 2 1 1 4 2 2 1 1 0 0 1 1 

27 Emile Pronk 1979 39 Emile Pronk 
Cristo 
Redentor 150.00 1 3 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

28 Silvio Pelico Porto Filho 1979 41 Madalena Zácara Manaíra 180.00 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

29 Amaro Muniz Castro 1979 46 Amaro Muniz Castro Manaíra 180.00 1 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 

30 Alcindo Lima Filho 1979 47 Amaro Muniz Castro Manaíra 212.20 2 2 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 1 
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31 Fábio Mariz Maia 1979 48 Amaro Muniz Castro Expedicionários 334.00 2 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 

 

LEGENDA 

No. – Número da residência 

CD – CD-ROM em que o projeto está armazenado na base de dados (ARAÚJO, 2010c) 

Pav. – Pavimento(s) 

Qto. – Quarto(s) 

Qto. P. – Quarto(s) principal(is) 

Qto. H. – Quarto(s) hóspedes 

WC T. – Banheiros totais (somatório dos banheiros dos setores social, serviço e íntimo) 

WC. i. – Banheiros do setor íntimo 

Q. Emp - Quarto(s) empregados 
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APÊNDICE 2 

TABELA B - DISTRIBUIÇÃO DE AMBIENTES POR FUNÇÃO E NÚMERO DE ESPAÇOS POR FUNÇÃO 

 
Número de Espaços/função Distribuição função por cômodos 

No. Residências Total Funcionais Transição Social Íntimo Serviço Hóspedes Híbridos Rótulo espaços híbridos 

RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H) 

1 Valdes Cunha Cavalcanti 20 16 4 4 6 6 0 0 - 

2 Antonio Ibraildo de Araújo 31 26 5 6 7 10 2 1 Copa 

3 Pedro Madeira de Melo 25 22 3 4 5 10 2 1 Gabinete 

4 Antônio Queiroga Lopes 31 24 7 4 9 8 0 3 Gabinete, copa e terraço serv. 

5 Aloízio Carneiro 26 23 3 3 11 7 0 2 Copa e sala TV 

6 Severino de Assis Júnior 32 25 7 4 14 5 0 2 Copa e terraço 

7 E. Gerson Construções LTDA. 22 18 4 4 7 6 0 1 Gabinete 

8 Pedro Crispim de Andrade 29 24 5 5 11 7 0 1 Estar íntimo 

9 Luciano Leal Wanderley 23 19 4 4 6 6 3 0 - 

10 Construtora E. Gerson 17 13 4 3 5 5 0 0 - 

11 Austregésilo de Freitas 17 15 2 3 6 6 0 0 - 

12 Antonio Cristóvão de Araújo Silva 42 34 8 10 14 8 0 2 Gabinete e Sala almoço 

13 Fabiano Cavalcanti de Melo 20 15 5 3 5 5 2 0 - 

14 Geraldo José de Santana 34 27 7 4 11 6 4 2 Sala íntima e copa 

15 Vicente Rocco 35 27 8 5 10 10 0 2 Copa e biblioteca 

16 Regina Von Söhsten - - - - - - - - - 

17 Celeida F. Monteiro Galvão - - - - - - - - - 

18 Max Borges Seager 33 25 8 4 7 11 0 3 Gab./WC e adega 

19 Mário Ângelo Cahino 25 18 7 2 8 7 0 1 Copa 

20 Carlos Lira Maranhão 23 20 3 4 8 7 0 1 Gabinete/hóspedes 

21 Maria Auxiliadora Martins Maroja Garro 21 18 3 2 8 7 0 1 Copa 
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22 Walter Vieira Toledo 20 18 2 5 5 5 2 1 Gabinete 

23 Fernando Carneiro da Cunha 28 23 5 4 10 7 1 1 Copa 

24 José Gabínio de Farias 21 19 2 3 9 6 0 1 Gabinete 

25 Marco Aurélio Mayer Duarte 19 17 2 4 5 7 0 1 Gabinete 

26 Maria Ângela Souto 22 18 4 4 6 8 0 0 - 

27 Paulo José de Souto 21 17 4 4 7 5 0 1 Garagem 

28 Everaldo de Oliveira Belmont 25 19 6 4 9 5 0 1 Gabinete 

29 Edvaldo de Góes 24 19 5 4 7 6 1 1 Gabinete 

RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP) 

1 José Iran de Lacerda 26 24 2 4 10 7 0 3 Copa, Gabinete/lavabo 

2 Manoel Espinar Guerra 29 24 5 4 14 5 0 1 Copa 

3 Antonio de Pádua G. Pereira 22 18 3 3 8 5 0 2 Copa e gabinete 

4 Antonio de Pádua Carvalho 23 18 5 4 10 3 0 1 Sala TV 

5 Lino Borges 28 23 5 4 9 6 2 2 Copa e sala TV 

6 Irene Dias Cavalcante 18 14 4 2 7 5 0 1 Copa 

7 Maria Solange Fonseca Maia 24 20 4 4 7 7 0 2 Sala íntima/terraço 

8 Régis de Albuquerque Cavalcanti 24 19 5 4 6 6 3 0 - 

9 Damião Leite Lima 28 24 4 6 8 7 2 1 Escritório 

10 Maria Zélia Mesquita de Carvalho 30 27 3 8 10 8 0 1 Copa 

11 Antonio Aldenor de Holanda - - - - - - - - - 

12 Marco Marsicano 24 20 4 4 9 6 0 1 Gabinete 

LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM) 

1 Luiz Sálvio Galvão Dantas 21 16 5 3 8 5 0 0 - 

2 Geraldez Tomaz 31 23 8 4 11 5 1 2 Estar/varanda íntima 

3 Francisco Xavier 26 23 3 4 9 8 0 2 Almoço e gabinete 

4 Bráulio Pereira Lins 26 19 7 3 8 7 0 1 Gabinete 

5 Antonio da Silva Morais 21 18 3 6 3 8 0 1 Atelier 
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6 José Guentch Ogloiuan 32 26 6 5 10 8 0 3 Copa e Gabinete/WC 

7 Gunther Scherer Wahling 38 28 10 6 14 6 0 2 TV e copa 

8 Geraldo Teixeira de Carvalho 30 24 6 5 8 7 2 2 Copa e Gabinete 

9 Diógenes dos Santos Souza Júnior 29 21 8 6 8 6 0 1 Copa 

10 Antonio de Souza França - - - - - - - - - 

11 Maria Graziela de Almeida Dantas 17 14 3 3 6 5 0 0 - 

12 José Juvêncio de Almeida Filho 32 26 6 5 10 8 1 2 Estar íntimo e biblioteca 

13 E. Gerson Construções LTDA. 19 16 3 5 5 5 0 1 Gabinete 

14 Reginaldo F. Cavalcanti 19 16 3 4 7 4 0 1 Copa 

15 Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque 35 29 6 5 13 8 2 1 Gabinete 

16 Pedro Tomé Arruda 33 24 9 5 10 5 2 2 Estar e jantar íntimo 

17 Rubens Paes Barreto 23 20 3 4 9 6 0 1 Sala TV 

18 Delmiro Fernandes Maia Filho 37 30 7 4 10 14 1 1 Sala TV 

19 Ary Carneiro Vilhena 20 15 5 4 6 5 0 0 - 

20 Antonio Maria Amazonas Macdowell 33 26 7 6 11 8 0 1 Gabinete 

21 Carlos Alberto Rodrigues Simões 27 23 4 5 9 5 2 2 Estar íntimo e gabinete 

22 Geraldo Teixeira de Carvalho 32 24 8 5 7 7 2 3 Gabinete/WC e copa 

23 Hermano José da Silveira Farias 26 21 5 3 10 7 0 1 Copa 

24 Luis Gonzaga Rodrigues 18 17 1 3 7 6 0 1 Gabinete 

25 Hermano Costa Araújo 31 24 7 4 10 8 0 2 Estar/terraço íntimo 

26 José da Guia Ferreira Nóbrega 23 18 5 4 6 7 0 1 Mezanino 

27 Aécio Pereira Lima 23 20 3 4 9 6 1 0 - 

28 Acácio Colaço de Caldas Barros 33 24 9 5 10 7 2 0 - 

29 Henrique Gil Nunes Maia 25 20 5 4 8 6 0 2 Estar íntimo e copa 

30 Túlio Augusto Neiva Morais 20 16 4 4 6 6 0 0 - 

31 Aristóteles Magalhães Lobo Cordeiro 12 10 2 1 4 5 0 0 - 

32 Ezilda Prestes Rocha 25 19 6 5 7 6 0 1 Copa 
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33 Jacy Cavalcanti 27 22 5 5 9 5 2 1 Saleta costura 

34 Juventino Figueira Borges 20 17 3 3 5 6 0 3 Estar íntimo e escritório/WC 

35 Maria Jaydeth M. Leite 17 15 2 4 6 4 0 1 Gabinete/hóspedes 

36 William Veloso da Silva 24 20 4 4 8 6 2 0 - 

37 Edvaldo Fernandes Motta 28 23 5 4 11 5 0 3 Copa, escritório/hóspede e sala TV 

38 Anibal Peixoto Filho 25 20 5 4 9 6 1 0 - 

ARQUITETURA PAULISTA (P) 

1 Paulo Germano Cavalcanti 20 16 4 5 5 5 0 1 Copa 

2 Laureano Casado da Silva 33 27 6 3 14 7 1 2 Gabinete e refeições/estar ínt. 

3 Múcio Antonio S. Souto 31 26 5 5 9 10 0 2 Gabinete e estar íntimo 

4 Virgínio Veloso Freire Filho 21 14 7 3 5 5 0 1 Gabinete 

5 Haroldo Coutinho de Lucena 29 23 6 4 13 4 0 2 Copa e estar íntimo 

6 Gualberto Chianca 26 19 7 6 8 4 0 1 Copa 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C) 

1 Rinaldo de Souza e Silva - - - - - - - - - 

2 Luiz Régis Pessoa de Farias 28 23 5 6 8 7 0 2 Copa, sala costura 

3 João Wanderley 15 14 1 4 5 4 0 1 Quarto térreo 

4 Noemia Beltrão 17 14 3 2 6 5 0 1 Sala íntima 

5 Manoel Domingos Sobreira - - - - - - - - - 

6 Marco Aurélio Mayer Duarte - - - - - - - - - 

7 José Maria de Araújo Dantas 20 18 2 4 5 8 0 1 Copa 

8 José Ari Gadelha do Amaral 33 27 6 6 12 7 0 2 Copa e gabinete 

9 Artur Gonsalves Ribeiro - - - - - - - - - 

10 José de Andrade Melo 14 13 1 3 5 5 0 0 - 

11 Luís Carlos Carvalho 18 15 3 2 5 5 0 3 Escritório, WC e Oficina 

12 Marinaldo Barbosa 22 19 3 5 6 6 1 1 Estar íntimo 

13 Potengi Holanda de Lucena 20 17 3 4 7 5 1 0 - 
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14 Francisco de Sales Pinto 25 21 4 4 7 7 0 3 Escritório, banheiro e sala TV 

15 Francisco dos Reis Lisboa Neto 21 16 5 4 4 6 2 0 - 

16 Anderson de Figueiredo Diniz 27 21 6 6 9 5 0 1 Escritório 

17 E. Gerson Construções 13 10 3 3 5 5 0 0 - 

18 E. Gerson Construções 13 10 3 3 5 5 0 0 - 

19 Gilson Aquino da Silva 19 16 3 3 6 5 0 2 Estudos e varanda 

20 Edísio Souto 28 24 4 4 12 7 0 1 Copa 

21 Maria do Socorro Diniz 25 20 5 2 10 7 0 1 Copa 

22 José Cassildo Pinto 29 23 6 3 9 9 0 2 Estar íntimo e copa 

23 Romualdo Francisco Urtiga 26 23 3 5 10 6 0 2 Escritório e copa 

24 Marcos Marinho da Costa 17 14 3 2 6 5 0 1 Mezanino 

25 Jair Cunha 21 17 4 4 7 5 0 1 Copa 

26 Teones Barbosa de Lira 23 20 3 4 7 7 1 1 Estar íntimo 

27 Emile Pronk 13 13 0 3 5 4 0 1 Escritório 

28 Silvio Pelico Porto Filho 16 13 3 3 5 5 0 0 - 

29 Amaro Muniz Castro 17 15 2 2 7 5 0 1 Terraço 

30 Alcindo Lima Filho 22 17 5 4 8 5 0 0 - 

31 Fábio Mariz Maia 24 19 5 4 5 6 2 2 Escritório e copa 
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APÊNDICE 3 – TABELA CATEGORIAS E RESIDÊNCIAS SELECIONADAS 

 

Categorias 
No. 
casas % 

 
Residências 

 
Ano 

 
Arquiteto(s) 

 
Bairro 

Área 
Constr. (m2) 

H 

 

03 

 

15.79 

 

Aloízio Carneiro 

Luciano Leal Wanderley 

Maria Auxiliadora M. Maroja Garro 

1976 

1977 

1978 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

B. dos Estados 

Manaíra 

B. dos Estados 

238.88 

261.00 

297.97 

LM 

 

 

05 

 

 

26.31 

 

 

Antonio da Silva Morais 

Rubens Paes Barreto 

Jacy Cavalcanti 

William Veloso da Silva 

Edvaldo Fernandes Motta 

1975 

1977 

1979 

1979 

1979 

Antonio Jose do Amaral e Silva 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Edmundo Ferreira Barros 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

B. dos Estados 

Manaíra 

Tambaú 

Tambaú 

B. dos Estados 

224.60 

225.11 

287.00 

250.04 

213.08 

P 

 

02 

 

10.53 

 

Virgínio Veloso Freire Filho 

Gualberto Chianca 

1979 

1979 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Expedito Arruda 

B. dos Estados 

Manaíra 

270.00 

283.74 

RP 

 

03 

 

15.79 

 

Antonio de Pádua G. Pereira 

Lino Borges 

Damião Leite Lima 

1976 

1977 

1978 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Tertuliano Dionísio 

Tambauzinho 

B. dos Estados 

Tambaú 

220.00 

245.14 

248.70 

C 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

31.58 

 

 

 

 

Luiz Régis Pessoa de Farias 

 

José Ari Gadelha do Amaral 

Potengi Holanda de Lucena 

 

Francisco de Sales Pinto 

Romualdo Francisco Urtiga 

Alcindo Lima Filho 

1975 

 

1976 

1976 

 

1976 

1979 

1979 

Antonio Jose do Amaral e Silva/Maria 

Berenice Fraga do Amaral 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Antonio Jose do Amaral e Silva/Maria 

Berenice Fraga do Amaral 

Régis de Albuquerque Cavalcanti 

Amaro Muniz Castro 

Amaro Muniz Castro 

B. dos Estados 

 

B. dos Estados 

Manaíra 

 

Cabo Branco 

B. dos Estados 

Manaíra 

245.30 

 

266.00 

220.70 

 

214.58 

270.00 

212.20 

TOTAL 19 100.00 
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APÊNDICE 4 - TABELAS SÍNTESE 

Número de ambientes por rótulo 

 
Área 

(m2) 

No. 

pavimentos Ambientes 

   Quarto 

Quarto 

principal 

Quarto 

hóspedes 

WC 

total 

WC 

íntimo Estar Jantar 

WC 

social/ 

lavabo 

Escritório/ 

gabinete Copa Cozinha 

Quarto 

empregado 

Mín. 127.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Máx. 654.40 3.50 4.00 4.00 1.00 8.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 

Média 296.94 1.59 1.56 1.57 0.29 4.31 2.32 1.22 0.94 0.77 0.45 0.44 1.01 1.12 

Moda 180.00 2.00 2.00 1.00 0.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Mediana 266.00 2.00 2.00 1.00 0.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Desv.Padrão 121.36 0.56 1.03 0.94 0.45 1.19 0.65 0.42 0.23 0.50 0.50 0.50 0.10 0.43 

H               

A. Carneiro 238.88 01 03 01 00 04 03 01 01 00 00 01 01 01 (s) 

L. L.Wanderley 261.00 02 00 02 01 (s) 05 02 01 01 01 00 00 01 01 

M. A.Garro 297.97 1.5 02 01 00 03 02 01 00 00 00 01 01 01 

Média H 265.95 1.67 1.67 1.33 0.33 4.00 2.33 1.00 0.67 0.33 0.00 0.67 1.00 1.00 

LM               

A. S. Morais 224.60 01 02 00 00 03 01 02 01 01 01 00 01 01 (s) 

R. P. Barreto 225.11 01 02 01 00 04 02 01 01 01 00 00 01 01 

J. Cavalcanti 287.00 02 02 01 02 04 02 01 01 01 00 00 01 01 (s) 

W. V. Silva 250.04 02 02 01 01 (s) 05 02 01 01 01 00 00 01 01 

E. F. Motta 213.08 02 00 03 01 05 03 01 01 01 01 01 01 01 

Média LM 239.97 1.60 1.60 1.20 0.80 4.20 2.00 1.20 1.00 1.00 0.40 0.20 1.00 1.00 

P               

V. Freire Filho 270.00 2.5 02 01 00 03 02 01 01 00 01 00 01 01 

G. Chianca 283.74 2.5 02 01 00 04 02 01 01 01 00 01 01 01 

Média P 276.87 2.5 2.00 1.00 0.00 3.50 2.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 

RP               

A.P. Pereira 220.00 1.5 02 01 00 03 02 01 01 00 01 01 01 01 

L. Borges 245.14 02 00 03 01 (s) 06 03 01 01 01 00 01 01 01 

D. L. Lima 248.70 1.5 02 01 01 (s) 05 02 01 01 01 01 00 01 01 (s) 

Média RP 237.95 1.67 1.33 1.67 0.67 4.67 2.33 1.00 1.00 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 

C               

L. R. Farias 245.30 02 02 01 00 04 02 01 01 01 00 01 01 01 

J. A. Amaral 266.00 01 03 01 00 04 02 02 01 01 01 01 01 01 

P. H. Lucena 220.70 02 02 01 01 04 02 01 01 01 00 00 01 01 

F. S. Pinto 214.58 02 02 01 00 05 02 01 01 01 01 00 01 01 

R. F. Urtiga 270.00 1.5 00 04 00 06 04 01 01 01 01 01 01 01 (s) 

A. Lima Filho 212.20 02 02 01 00 03 02 01 01 00 00 00 01 01 (s) 

Média C 238.13 1.75 1.83 1.50 0.17 4.33 2.33 1.17 1.00 0.83 0.50 0.50 1.00 1.00 

Média 
Amostra 251.77 1.84 1.69 1.34 0.39 4.14 2.20 1.07 0.93 0.67 0.41 0.51 1.00 1.00 

LEGENDA: (s) – suíte 



Aparências da Forma e Forma do Espaço  │ 190 

 

Número de espaços por setor funcional 

Casas Número de espaços por função  Número de espaços por setor  

Total Funcional Transição  Social Íntimo Serviço Híbrido Rótulo espaços híbridos 

Mín. 12.00 10.00 0.00  1.00 3.00 3.00 0.00 - 

Máx. 42.00 34.00 10.00  10.00 14.00 14.00 3.00 - 

Média 24.28 19.73 4.55  3.98 7.93 6.28 1.16 - 

Moda 20.00 19.00 3.00  4.00 7.00 5.00 1.00 - 

Mediana 24.00 19.00 4.00  4.00 7.00 6.00 1.00 - 

Desv.Padrão 6.06 4.68 1.94  1.22 2.57 1.66 0.86 - 

H          

A. Carneiro 26 23 03  03 11 07 02 Copa, sala TV 

L. L.Wanderley 23 19 04  04 06 06 03 Quarto, WC e varanda hóspedes 

M. A.Garro 21 18 03  02 08 07 01 Copa 

Média H 23.83 19.17 4.67  4.42 8.33 5.58 0.83 - 

LM          

A. S. Morais 21 18 03  06 03 08 01 Atelier 

R. P. Barreto 23 20 03  04 09 06 01 Sala TV 

J. Cavalcanti 27 22 05  05 09 05 03 Saleta costura, quartos hóspedes 

W. V. Silva 24 20 04  04 08 06 02 Quarto e WC hóspedes 

E. F. Motta 28 23 05  04 11 05 03 Copa, escritório/hóspedes, sala TV 

Média LM 24.38 20.13 4.25  4.56 8.75 5.69 1.13 - 

P          

V. Freire Filho 21 14 07  03 05 05 01 Gabinete 

G. Chianca 26 19 07  06 08 04 01 Copa 

Média P 24.10 19.65 7.00  4.49 8.54 5.64 1.00 - 

RP          

A. P. Pereira 22 18 03  03 08 05 02 Copa, gabinete 

L. Borges 28 23 05  04 09 06 04 Copa, sala TV, quarto e WC hóspedes 

D. L. Lima 28 24 04  06 08 07 03 Escritório, quarto e WC hóspedes 

Média RP 24.10 19.65 5.31  4.49 8.54 5.64 0.99 - 

C          

L. R. Farias 28 23 05  06 08 07 02 Copa, sala costura 

J. A. Amaral 33 27 06  06 12 07 02 Copa, gabinete 

P. H. Lucena 20 17 03  04 07 05 01 Quarto hóspedes 

F.S. Pinto 25 21 04  04 07 07 03 Sala TV, escritório e banheiro 

R. F. Urtiga 26 23 03  05 10 06 02 Copa, escritório 

A. Lima Filho 22 17 05  04 08 05 00 - 

Média C 24.42 19.98 5.11  4.56 8.57 5.74 1.12 - 

Média Amostra 24.17 19.71 5.27  4.50 8.55 5.66 1.01 - 
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APÊNDICE 5 - TABELA TIPOS DE ESPAÇO E SISTEMA QUANTO À DISTRIBUTIVIDADE (viver mínimo e 

exterior) 

 

Categorias 

Casas 

Tipos de Espaços
*
 Tipo de Sistema 

a b c d  

H 

A. Carneiro 9 7 5 6 não-distributivo 

L. L. Wanderley 7 5 10 2 não-distributivo 

M. A.Garro 6 3 10 3 distributivo 

LM 

A. S. Morais 8 1 7 6 distributivo 

R. P. Barreto 9 6 7 2 não-distributivo 

J. Cavalcanti 10 6 7 5 não-distributivo 

W. V. Silva 11 5 4 4 não-distributivo 

E. F. Motta 7 3 11 8 distributivo 

P 

V. Freire Filho 8 5 6 3 não-distributivo 

G. Chianca 5 1 14 7 distributivo 

RP 

A.P. Pereira 9 4 8 2 não-distributivo 

L. Borges 11 9 6 3 não-distributivo 

D. L. Lima 11 8 5 6 não-distributivo 

C 

L. R. Farias 9 3 11 6 distributivo 

J. A. Amaral 11 11 8 4 não-distributivo 

P. H. Lucena 6 2 9 4 distributivo 

F. S. Pinto 11 4 9 2 não-distributivo 

R. F. Urtiga 11 10 4 2 não-distributivo 

A. Lima Filho 9 6 8 0 não-distributivo 
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APÊNDICE 6 - VALORES DE INTEGRAÇÃO (RRA) DO VIVER MÍNIMO E EXTERIOR 

 

Categorias 

Casas 

Valores de Integração (RRA)  

Mínimo  Ambiente(s) Máximo  Ambiente(s) Média 

H    

A. Carneiro 0.50 corredor quartos 1.59 banheiro empregados 1.07 

L. L. Wanderley 0.95 jantar 2.43 banheiro íntimo 1.60 

M. A.Garro 0.84 estar 1.89 banheiro empregados 1.41 

LM    

A. S. Morais 0.71 corredor quartos 1.89 banheiro empregados 1.08 

R. P. Barreto 0.87 estar 2.11 quarto e banheiro empregados 1.46 

J. Cavalcanti 0.71 jantar 2.17 banheiro empregados 1.29 

W. V. Silva 0.70 estar 1.85 banheiro hóspedes 1.29 

E. F. Motta 0.83 jantar 2.24 quarto e banheiro empregados 1.42 

P    

V. Freire Filho 0.60 jantar 1.84 banheiro principal 1.22 

G. Chianca 0.69 hall escada 2.01 banheiro principal 1.28 

RP    

A.P. Pereira 0.68 corredor 1.59 quarto e banheiro empregados 1.13 

L. Borges 0.77 corredor 2.15 banheiro principal 1.38 

D. L. Lima 0.79 jantar 2.12 banheiro principal 1.38 

C    

L. R. Farias 0.65 jantar 1.48 depósito 1.17 

J. A. Amaral 0.83 jantar 2.04 quarto empregados 1.45 

P. H. Lucena 0.84 estar 2.21 banheiro principal 1.40 

F. S. Pinto 0.71 jantar 2.31 banheiro escritório 1.33 

R. F. Urtiga 0.75 copa 2.00 banheiro empregados 1.37 

A. Lima Filho 0.53 corredor quartos 2.13 banheiro empregados 1.30 

Amostra     1.31 
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APÊNDICE 7 - TABELA ORDEM DE INTEGRAÇÃO (viver mínimo e exterior) 

Categorias 

Casas 

Ordem de Integração (viver mínimo e exterior) 

Valor de Integração 

H  

A. Carneiro sala TV < garagem < área serviço < estar = quarto principal < exterior < quarto < cozinha < jantar < quarto 

empregados < banheiro principal < copa < banheiro empregados 

0.77 < 0.79 < 0.82 < 0.83 = 0.83 < 0.88 < 1.11 < 1.15 < 1.17 < 1.19 < 1.23 < 1.43 < 1.59 

L. L. Wanderley jantar < estar < garagem < área serviço < terraço = cozinha < exterior < estar íntimo < quarto hóspedes < 

banheiro empregados = quarto principal < quarto < quarto empregados < banheiro principal 

0.95 < 1.00 < 1.10 < 1.24 < 1.27 = 1.27 < 1.31 < 1.35 < 1.43 < 1.97 = 1.97 < 2.01 < 2.36 < 2.40 

M.A.Garro estar < terraço < área serviço < exterior < estar íntimo < quarto principal < cozinha = quarto < garagem < 

quarto empregados < banheiro principal < banheiro empregados 

0.84 < 1.11 < 1.13 < 1.29 < 1.31 < 1.33 < 1.36 = 1.36 < 1.53 < 1.58 < 1.78 < 1.89 

LM  

A. S. Morais jantar < estar < cozinha < terraço < exterior < área serviço = garagem < estar social < quarto = banheiro social 

= quarto principal < quarto empregados < banheiro empregados 

0.80 < 0.82 < 0.87 < 0.91 < 0.93 < 0.98 = 0.98 < 1.02 < 1.22 = 1.22 = 1.22 < 1.44 < 1.89 

R. P. Barreto estar < sala TV < jantar < exterior < cozinha < terraço < quarto < garagem < quarto principal = área serviço < 

banheiro principal < quarto empregados = banheiro empregados 

0.87 < 0.91 < 1.08 < 1.18 < 1.24 < 1.29 < 1.37 < 1.51 < 1.68 = 1.68 < 1.72 < 2.11 = 2.11 

J. Cavalcanti jantar < garagem < estar < cozinha < exterior < sala íntima = copa = quarto < terraço < quarto hóspedes < 

quarto principal = banheiro principal < quarto empregados < banheiro empregados 

0.71 < 0.92 < 1.06 < 1.08 < 1.20 < 1.23 = 1.23 =1.23 < 1.27 < 1.53 < 1.59 = 1.59 < 1.77 < 2.17 

W. V. Silva estar < jantar < terraço < cozinha < exterior < área serviço < quarto principal < garagem = quarto < quarto 

hóspedes < quarto empregados = banheiro empregados < banheiro principal 

0.70 < 0.81 < 0.93 < 1.04 < 1.08 < 1.27 < 1.31 < 1.39 = 1.39 < 1.43 < 1.70 = 1.70 < 1.74 

E. F. Motta jantar < estar < estar íntimo < copa < escritório/quarto hóspedes = quarto < exterior < garagem < cozinha < 

sala TV < quarto principal < área serviço < banheiro principal < quarto empregados = banheiro empregados 

0.83 < 0.98 < 1.00 < 1.22 < 1.28 = 1.28 < 1.33 < 1.38 < 1.39 < 1.41 < 1.61 < 1.85 < 2.02 < 2.24 = 2.24 

P  

V. Freire Filho jantar < cozinha < estar = exterior < área serviço < garagem < quarto principal < terraço = escritório = quarto < 

quarto empregados = banheiro empregados < banheiro principal 

0.60 < 0.87 < 1.00 = 1.00 < 1.09 < 1.18< 1.40 < 1.44 =1.44 = 1.44 < 1.71 = 1.71 < 1.84 

G. Chianca estar < estar íntimo < jantar < cozinha < terraço = quarto < garagem < quarto empregados = banheiro 

empregados < quarto principal < exterior < banheiro principal 

0.88 < 1.01 < 1.09 < 1.20 < 1.35 = 1.35 < 1.41 < 1.46 = 1.46 < 1.64 < 1.67 < 2.04 

RP  

A.P. Pereira garagem < estar < exterior = copa < terraço = jantar < quarto principal < quarto < área serviço < escritório < 

cozinha < banheiro principal < quarto empregados = banheiro empregados 

0.77 < 0.81 < 0.91 = 0.91 < 0.99 = 0.99 < 1.03 < 1.08 < 1.18 < 1.24 < 1.34 < 1.47 < 1.59 = 1.59 

L. Borges garagem < copa < cozinha < quarto hóspedes < exterior = estar = área serviço < sala TV < quarto = quarto 

principal < jantar < terraço < quarto empregados = banheiro empregados < banheiro principal 

0.93 < 1.08 < 1.12 < 1.13 < 1.26 = 1.26 = 1.26 < 1.35 < 1.41 = 1.41 < 1.45 < 1.51 < 1.65 = 1.65 < 2.15 

D. L. Lima jantar < cozinha < terraço serviço < terraço < estar = escritório = quarto hóspedes < exterior < quarto principal 

< quarto < garagem < quarto empregados < banheiro empregados < banheiro principal 

0.79 < 0.97 < 1.17 < 1.18 < 1.28 = 1.28 = 1.28 < 1.38 < 1.39 < 1.47 < 1.48 < 1.52 < 1.91 < 2.12 
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C  

L. R. Farias jantar < copa < estar < área serviço < cozinha < quarto < exterior < quarto empregados = banheiro 

empregados < quarto principal < banheiro principal < garagem 

0.65 < 0.80 < 0.92 < 0.98 < 1.08 < 1.15 < 1.33 < 1.36 = 1.36 < 1.39 < 1.51 < 1.52 

J. A. Amaral jantar < estar < copa < estar social = quarto < garagem < escritório < exterior < área serviço < quarto principal 

< cozinha < banheiro empregados < banheiro principal < quarto empregados 

0.83 < 0.99 < 1.19 < 1.33 = 1.33 < 1.35 < 1.43 < 1.50 < 1.52 < 1.60 < 1.68 < 1.88 < 1.96 < 2.04 

P. H. Lucena estar < jantar < terraço = garagem < exterior < quarto principal < área serviço < cozinha < quarto < quarto 

hóspedes < quarto empregados = banheiro empregados < banheiro principal 

0.84 < 1.03 < 1.08 = 1.08 < 1.22 < 1.34 < 1.37 < 1.39 < 1.44 < 1.63 < 1.82 = 1.82 < 2.21 

F. S. Pinto jantar < garagem < cozinha < exterior = sala TV < estar = área serviço < terraço = quarto < banheiro 

empregados < quarto principal = banheiro principal < escritório = quarto empregados 

0.71 < 0.88 < 1.02 < 1.12 = 1.12 < 1.19 = 1.19 < 1.36 = 1.36 < 1.53 < 1.67 = 1.67 < 1.91 = 1.91 

R. F. Urtiga copa < jantar < cozinha < exterior < quarto principal < área serviço < estar = quarto < terraço < garagem < 

quarto empregados < escritório < banheiro principal < banheiro empregados 

0.75 < 1.01 < 1.15 < 1.17 < 1.19 < 1.23 < 1.25 = 1.25 < 1.43 < 1.49 < 1.60 < 1.65 < 1.92 < 2.00 

A. Lima Filho jantar < quarto < estar = cozinha < área serviço < garagem = quarto principal = banheiro principal < exterior < 

quarto empregados < banheiro empregados 

1.01 < 1.16 < 1.24 = 1.24 < 1.30 < 1.47 =1.47 = 1.47 < 1.61 < 1.70 < 2.13 
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APÊNDICE 8 - TABELA ORDEM DE INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES-CHAVE (viver mínimo e exterior) 

 

Categorias 

Casas 

Ordem de Integração ambientes-chave (viver mínimo e exterior) 

Valor de Integração 

H  

A. Carneiro estar = quarto principal < exterior < cozinha < jantar < quarto empregados 

0.83 = 0.83 < 0.88 < 1.15 < 1.17 < 1.19 

L. L. Wanderley jantar < estar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 

0.95 < 1.00 < 1.27 < 1.31 < 1.97 < 2.36  

M.A.Garro estar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.84 < 1.29 < 1.33 < 1.36 < 1.58 

LM  

A. S. Morais jantar < estar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 

0.80 < 0.82 < 0.87 < 0.93 < 1.22 < 1.44 

R. P. Barreto estar < jantar < exterior < cozinha < quarto principal < quarto empregados 

0.87 < 1.08 < 1.18 < 1.24 < 1.68 < 2.11 

J. Cavalcanti jantar < estar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 

0.71 < 1.06 < 1.08 < 1.20 < 1.59 < 1.77  

W. V. Silva estar < jantar < cozinha < exterior < quarto principal < quarto empregados 

0.70 < 0.81 < 1.04 < 1.08 < 1.31 < 1.70 

E. F. Motta jantar < estar < exterior < cozinha < quarto principal < quarto empregados 

0.83 < 0.98 < 1.33 < 1.39 < 1.61 < 2.24 

P  

V. Freire Filho jantar < cozinha < estar = exterior < quarto principal < quarto empregados 

0.60 < 0.87 < 1.00 = 1.00 < 1.40 < 1.71 

G. Chianca estar < jantar < cozinha < quarto empregados < quarto principal < exterior 

0.88 < 1.09 < 1.20 < 1.46 < 1.64 < 1.67 

RP  

A.P. Pereira estar < exterior < jantar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.81 < 0.91 < 0.99 < 1.03 < 1.34 < 1.59 

L. Borges cozinha < exterior = estar < quarto principal < jantar < quarto empregados 

1.12 < 1.26 = 1.26 < 1.41 < 1.45 < 1.65 

D. L. Lima jantar < cozinha < estar < exterior < quarto principal < quarto empregados 

0.79 < 0.97 < 1.28 < 1.38 < 1.39 < 1.52  

C  

L. R. Farias jantar < estar < cozinha < exterior < quarto empregados < quarto principal 

0.65 < 0.92 < 1.08 < 1.15 < 1.36 < 1.39 
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J. A. Amaral jantar < estar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.83 < 0.99 < 1.50 < 1.60 < 1.68 < 2.04 

P. H. Lucena estar < jantar < exterior < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.84 < 1.03 < 1.22 < 1.34 < 1.39 < 1.82 

F. S. Pinto jantar < cozinha < exterior < estar < quarto principal < quarto empregados 

0.71 < 1.02 < 1.12 < 1.19 < 1.67 < 1.91 

R. F. Urtiga jantar < cozinha < exterior < quarto principal < estar < quarto empregados 

1.01 < 1.15 < 1.17 < 1.19 < 1.25 < 1.60 

A. Lima Filho jantar < estar = cozinha < quarto principal < exterior < quarto empregados 

1.01 < 1.24 = 1.24 < 1.47 < 1.61 < 1.70 
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APÊNDICE 9 - TABELA TIPOS DE ESPAÇO E SISTEMA QUANTO À DISTRIBUTIVIDADE (viver mínimo) 

 

Categorias 

Casas 

Tipos de Espaços Tipo de Sistema 

a b c d  

H 

A. Carneiro 11 7 6 2 não-distributivo 

L. L. Wanderley 8 6 9 0 não-distributivo 

M. A.Garro 9 7 5 0 não-distributivo 

LM 

A. S. Morais 9 5 5 0 não-distributivo 

R. P. Barreto 11 12 0 0 não-distributivo 

J. Cavalcanti 

(p. abertas) 

(p. fechadas) 

 

12 

11 

 

11 

8 

 

4 

3 

 

0 

0 

 

não-distributivo 

não-distributivo 

W. V. Silva 13 10 0 0 não-distributivo 

E. F. Motta 8 7 8 5 não-distributivo 

P 

V. Freire Filho 10 10 0 0 não-distributivo 

G. Chianca 

(p. abertas) 

(p. fechadas) 

 

6 

4 

 

4 

1 

 

10 

10 

 

4 

2 

 

distributivo 

distributivo 

RP 

A.P. Pereira 10 5 7 0 não-distributivo 

L. Borges 12 10 4 2 não-distributivo 

D. L. Lima 13 12 4 0 não-distributivo 

C 

L. R. Farias 11 4 9 3 não-distributivo 

J. A. Amaral 13 19 0 0 não-distributivo 

P. H. Lucena 8 7 2 3 não-distributivo 

F. S. Pinto 12 9 0 0 não-distributivo 

R. F. Urtiga 12 13 0 0 não-distributivo 

A. Lima Filho 10 12 0 0 não-distributivo 
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APÊNDICE 10 - VALORES DE INTEGRAÇÃO (RRA) DO VIVER MÍNIMO 

 

Categorias 

Casas 

Valores de Integração (RRA) 

Mínimo Ambiente(s) Máximo Ambiente(s) Média 

H 

A. Carneiro 0.51 corredor 1.63 banheiro empregados 1.12 

L. L. Wanderley 0.99 jantar 2.48 banheiro íntimo 1.67 

M. A.Garro 0.91 estar 2.01 banheiro empregados 1.50 

LM 

A. S. Morais 0.62 corredor 1.46 banheiro empregados 1.26 

R. P. Barreto 0.99 estar 2.65 garagem 1.65 

J. Cavalcanti 

(p. abertas) 

(p. fechadas) 

 

0.80 

0.73 

 

jantar 

jantar 

 

2.57 

1.70 

 

banheiro empregados 

terraço serviço 

 

1.42 

1.28 

W. V. Silva 0.72 estar 1.90 banheiro hóspedes 1.36 

E. F. Motta 0.85 estar 2.58 quarto e banheiro empregados 1.53 

P 

V. Freire Filho 0.62 jantar 2.03 banheiro principal 1.32 

G. Chianca 

(p. abertas) 

(p. fechadas) 

     

0.68 circulação 2.01 banheiro principal 1.27 

0.82 escada 2.02 banheiro principal 1.36 

RP 

A.P. Pereira 0.76 corredor 2.07 quarto e banheiro empregados 1.29 

L. Borges 0.80 corredor 2.17 banheiro principal 1.42 

D. L. Lima 0.83 jantar 2.15 banheiro principal 1.49 

C 

L. R. Farias 0.64 jantar 1.65 depósito 1.18 

J. A. Amaral 0.85 jantar 2.45 quarto empregados 1.55 

P. H. Lucena 0.96 estar 2.36 quarto e banheiro empregados 1.59 

F. S. Pinto 0.74 jantar 2.39 banheiro escritório 1.39 

R. F. Urtiga 0.80 copa 2.17 banheiro empregados 1.45 

A. Lima Filho 0.50 corredor 2.42 banheiro empregados 1.30 

Amostra     1.40 
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APÊNDICE 11 - TABELA ORDEM DE INTEGRAÇÃO (viver mínimo) 

 

 

Categorias 

Casas 

Ordem de Integração (viver mínimo) 

Valor de Integração 

H  

A. Carneiro sala TV < quarto principal = área serviço < estar = garagem < quarto < cozinha < quarto empregados < jantar = 

banheiro principal < copa < banheiro empregados 

0.82 < 0.85 = 0.85 < 0.92 = 0.92 < 1.12 < 1.19 < 1.22 < 1.26 = 1.26 < 1.50 < 1.63 

L. L. Wanderley jantar < estar < garagem < cozinha = área serviço < estar íntimo < quarto hóspedes< terraço < quarto principal 

< quarto < banheiro empregados < banheiro principal < quarto empregados 

0.99 < 1.05 < 1.20 < 1.32 = 1.32 < 1.39 < 1.47 < 1.49 < 2.01 < 2.05 < 2.07 < 2.44 < 2.46 

M. A.Garro estar < área serviço < estar íntimo< terraço = quarto principal < cozinha = quarto < quarto empregados < 

banheiro principal < garagem = banheiro empregados 

0.91 < 1.20 < 1.34 < 1.37 = 1.37 < 1.39 = 1.39 < 1.65 < 1.82 < 2.01 =2.01 

LM  

A. S. Morais jantar < cozinha < estar < estar social < quarto = banheiro social = quarto principal < terraço < garagem < 

quarto empregados < banheiro empregados 

0.82 < 0.88 < 0.99 < 1.05 < 1.22 = 1.22 = 1.22 < 1.47 < 1.73 < 1.98 < 2.46 

R. P. Barreto estar < sala TV < jantar < cozinha < terraço < quarto < quarto principal < área serviço = banheiro principal < 

quarto empregados = banheiro empregados < garagem 

0.99 < 1.01 < 1.14 < 1.32 < 1.43 < 1.47 < 1.78 < 1.82 = 1.82 < 2.25 = 2.25 < 2.65 

J. Cavalcanti 

portas abertas 

 

 

portas fechadas 

 

jantar < cozinha < estar < garagem < sala íntima = copa = quarto < quarto hóspedes < terraço < quarto 

principal = banheiro principal < quarto empregados < banheiro empregados 

0.80 < 1.15 < 1.17 < 1.20 < 1.30 = 1.30 = 1.30 < 1.56 < 1.57 < 1.67 = 1.67 < 2.16 < 2.57 

jantar < estar < garagem = sala íntima = copa = quarto < cozinha < terraço = quarto principal = banheiro 

principal < quarto hóspedes 

0.73 < 1.12 < 1.16 = 1.16 = 1.16 = 1.16 < 1.27 < 1.55 = 1.55 = 1.55 < 1.58 

W. V. Silva estar < jantar < cozinha < terraço < quarto principal < quarto < área serviço < quarto hóspedes < garagem < 

banheiro principal < quarto empregados = banheiro empregados 

0.72 < 0.83 < 1.10 < 1.16 < 1.32 < 1.41 < 1.45 < 1.47 < 1.65 < 1.76 < 1.88 = 1.88 

E. F. Motta jantar < estar íntimo < estar < copa = quarto < sala TV < escritório/hóspedes < cozinha < quarto principal < 

garagem < banheiro principal < área serviço < quarto empregados = banheiro empregados 

0.85 < 1.00 < 1.14 < 1.27 = 1.27 < 1.42 < 1.44 < 1.55 < 1.61 < 1.82 < 2.03 < 2.18 < 2.58 = 2.58 

P  

V. Freire Filho jantar < cozinha < estar < área serviço < quarto principal < quarto < terraço = escritório = garagem < banheiro 

principal < quarto empregados = banheiro empregados 

0.62 < 0.88 < 1.04 < 1.20 < 1.40 < 1.45 < 1.51 = 1.51 = 1.51 < 1.87 < 2.03 = 2.03 

G. Chianca 

portas abertas 

 

portas  fechadas 

 

 

estar = estar íntimo < jantar < cozinha < quarto < quarto empregados = banheiro empregados < terraço < 

quarto principal < garagem < banheiro principal 

0.95 = 0.95 < 1.14 < 1.18 < 1.29 < 1.49 = 1.49 < 1.53 < 1.58 < 1.68 < 2.01 

estar íntimo < estar < quarto < quarto principal < jantar = cozinha < banheiro principal 

0.85 < 1.16 < 1.23 < 1.50 < 1.54 = 1.54 < 2.02 
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RP  

A.P. Pereira estar < garagem < copa < jantar < quarto principal < quarto < área serviço < terraço = escritório < cozinha < 

banheiro principal < quarto empregados = banheiro empregados 

0.91 < 0.93 < 0.96< 1.02< 1.11 < 1.16 < 1.27 < 1.36 = 1.36 < 1.40 < 1.56 < 2.07 = 2.07 

L. Borges garagem < copa < cozinha = quarto hóspedes < estar < área serviço < sala TV < quarto = quarto principal < 

jantar < terraço < quarto empregados = banheiro empregados < banheiro principal 

1.01 < 1.11 < 1.17 = 1.17 < 1.32 < 1.35 < 1.38 < 1.41 = 1.41 < 1.50 < 1.71 < 1.74 = 1.74 < 2.17 

D. L. Lima jantar < cozinha < área serviço < quarto hóspedes < estar = escritório = quarto principal < quarto < quarto 

empregados < terraço < banheiro empregados < garagem < banheiro principal 

0.83 < 1.02 < 1.29 < 1.31 < 1.41 = 1.41 = 1.41 < 1.49 < 1.65 < 2.04 < 2.12 < 2.15 

C  

L. R. Farias jantar < copa < estar < área serviço < quarto < cozinha < quarto principal < quarto empregados = banheiro 

empregados < banheiro principal < garagem 

0.64 < 0.82 < 1.01 < 1.04 < 1.11 < 1.12 < 1.35 < 1.44 = 1.44 < 1.48 < 1.78 

J. A. Amaral jantar < estar < copa < quarto < estar social < quarto principal < área serviço < cozinha = garagem = escritório 

< terraço < banheiro principal < banheiro empregados < quarto empregados 

0.85 < 1.10 < 1.22 < 1.32 < 1.44 < 1.59 < 1.74 < 1.79 = 1.79 = 1.79 < 1.81 < 1.96 < 2.11 < 2.45 

P. H. Lucena estar < jantar < terraço = garagem = quarto principal < cozinha = quarto < quarto hóspedes < área serviço < 

banheiro principal < quarto empregados = banheiro empregados 

0.96 < 1.07 < 1.43 = 1.43 = 1.43 < 1.53 = 1.53 < 1.69 < 1.90 < 2.31 < 2.36 = 2.36 

F. S. Pinto jantar < garagem < cozinha < sala TV < estar < área serviço < quarto < banheiro empregados < terraço < 

quarto principal = banheiro suíte < escritório < quarto empregados 

0.74 < 0.98 < 1.03 < 1.16 < 1.25 < 1.27 < 1.38 < 1.63 < 1.67 < 1.68 = 1.68 < 1.97 < 2.01 

R. F. Urtiga copa < jantar < quarto principal < cozinha < quarto < estar = área serviço < quarto empregados < terraço = 

escritório < banheiro principal < banheiro empregados 

0.80 < 1.07 < 1.18 < 1.21 < 1.25 < 1.38 = 1.38 < 1.76 < 1.79 = 1.79 < 1.94 < 2.17 

A. Lima Filho jantar < cozinha < quarto < estar = quarto principal = banheiro principal < área serviço < garagem < quarto 

empregados < banheiro empregados 

1.00 < 1.04 < 1.09 < 1.40 = 1.40 = 1.40 < 1.58 < 1.84 < 1.98 < 2.42 
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APÊNDICE 12 - TABELA ORDEM DE INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES-CHAVE (viver mínimo) 

 

 

Categorias 

Casas 

Ordem de Integração ambientes-chave (viver mínimo) 

Valor de Integração 

H  

A. Carneiro quarto principal < estar < cozinha < quarto empregados < jantar 

0.85 < 0.92 < 1.19 < 1.22 < 1.26 

L. L. Wanderley jantar < estar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 

0.99 < 1.05 < 1.32 < 2.01 < 2.46 

M. A.Garro estar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.91 < 1.37 < 1.39 < 1.65 

LM  

A. S. Morais jantar < cozinha < estar < quarto principal < quarto empregados 

0.82 < 0.88 < 0.99 < 1.22 < 1.98 

R. P. Barreto estar < jantar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 

0.99 < 1.14 < 1.32 < 1.78 < 2.25 

J. Cavalcanti 

portas abertas 

 

portas fechadas 

 

jantar < cozinha < estar < quarto principal < quarto empregados 

0.80 < 1.15 < 1.17 < 1.67 < 2.16 

jantar < estar < cozinha < quarto principal 

0.73 < 1.12 < 1.27 < 1.55  

W. V. Silva estar < jantar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 

0.72 < 0.83 < 1.10 < 1.32 < 1.88  

E. F. Motta jantar < estar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 

0.85 < 1.14 < 1.55 < 1.61 < 2.58 

P  

V. Freire Filho jantar < cozinha < estar < quarto principal < quarto empregados 

0.62 < 0.88 < 1.04 < 1.40 < 2.03 

G. Chianca 

portas abertas 

 

portas fechadas 

 

 

estar < jantar < cozinha < quarto empregados < quarto principal 

0.95 < 1.14 < 1.18 < 1.49 < 1.58 

estar < quarto principal < jantar = cozinha  

1.16 < 1.50 < 1.54 = 1.54  

RP  

A.P. Pereira estar < jantar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.91 < 1.02< 1.11 < 1.40 < 2.07 

L. Borges cozinha < estar < quarto principal < jantar < quarto empregados 

1.17 < 1.32 < 1.41 < 1.50 < 1.74 

D. L. Lima jantar < cozinha < estar = quarto principal < quarto empregados 

0.83 < 1.02 < 1.41 = 1.41 < 1.65 
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C  

L. R. Farias jantar < estar < cozinha < quarto principal < quarto empregados 

0.64 < 1.01 < 1.12 < 1.35 < 1.44 

J. A. Amaral jantar < estar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.85 < 1.10 < 1.59 < 1.79 < 2.45 

P. H. Lucena estar < jantar < quarto principal < cozinha < quarto empregados 

0.96 < 1.07 < 1.43 < 1.53 < 2.36 

F. S. Pinto jantar < cozinha < estar < quarto principal < quarto empregados 

0.74 < 1.03 < 1.25 < 1.68 < 2.01 

R. F. Urtiga jantar < quarto principal < cozinha < estar < quarto empregados 

1.07 < 1.18 < 1.21 < 1.38 < 1.76 

A. Lima Filho jantar < cozinha < estar = quarto principal < quarto empregados 

1.00 < 1.04 < 1.40 = 1.40 < 1.98 
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APÊNDICE 13 – GRAFOS DOS SETORES DAS RESIDÊNCIAS ANALISADAS 

 

GRAFOS DOS SETORES GRAFOS DOS SETORES COM SETOR HÍBRIDO 

  

Os números superiores indicam as casas conforme a ordem indicada no volume 2. Os números inferiores indicam os tipos 

correspondentes aos de Amorim (1997) e a letra (Y) o tipo encontrado nesta pesquisa. 

Legenda 
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APÊNDICE 14 – TABELA VALORES DE INTEGRAÇÃO E TIPOS DE ESPAÇOS 
          

Categorias 

Casas 

Nível de 

Profundidade 

Valores de Integração (RRA) 

viver mínimo e exterior 

 Tipos de Espaços Total Espaços  Nível de 

Profundidade 

Valores de Integração (RRA) 

viver mínimo 

Total de Espaços 

 Mínimo Máximo Média  a b c d    Mínimo Máximo Média  

H 

A. Carneiro 5 0.77 1.59 1.07  9 7 5 6 26  5 0.82 1.63 1.12 26 

L. L. Wanderley 7 0.95 2.43 1.60  7 5 10 2 23  7 0.99 2.48 1.67 23 

M. A.Garro 6 0.84 1.89 1.41  6 3 10 3 21  5 0.91 2.01 1.50 21 

Total por Grupo - - - 1.36  22 15 25 11 -  - - - 1.43 - 

LM 

A. S. Morais 5 0.80 1.89 1.08  8 1 7 6 21  8 0.82 1.46 1.26 19 

R. P. Barreto 7 0.87 2.11 1.46  9 6 7 2 23  7 0.99  2.65 1.65 23 

J. Cavalcanti 6 0.71 2.17  1.29  10 6 7 5 27  8 0.80 2.57 1.42 24 

W. V. Silva 6 0.70 1.85 1.29  11 5 4 4 24  6 0.72 1.90 1.36 23 

E. F. Motta 8 0.83 2.24 1.42  7 3 11 8 28  8 0.85 2.58 1.53 28 

Total por Grupo - - - 1.31  45 21 36 25 -  - - - 1.44 - 

P 

V. Freire Filho 6 0.60 1.84 1.22  8 5 6 3 21  5 0.62 2.03 1.32 20 

G. Chianca 9 0.95 2.01 1.28  5 1 14 7 26  7 0.95 2.01 1.27 24 

Total por Grupo - - - 1.25  13 6 20 10 -  - - - 1.30 - 

RP 

A.P. Pereira 5 0.77 1.59 1.13  9 4 8 2 22  6 0.91 2.07  1.29 22 

L. Borges 8 0.93 2.15 1.38  11 9 6 3 28  9 1.01 2.17 1.42 28 

D. L. Lima 9 0.79 2.12 1.38  11 8 5 6 28  9 0.83 2.15 1.49 26 

Total por Grupo - - - 1.30  31 21 19 11 -  - - - 1.40 - 

C 

L. R. Farias 7 0.65 1.61 1.17  9 3 11 6 28  6 0.64 1.78 1.18 27 

J. A. Amaral 9 0.83 2.04 1.45  11 11 8 4 33  8 0.85 2.45 1.55 32 

P. H. Lucena 7 0.84 2.21 1.40  6 2 9 4 20  6 0.96 2.36 1.59 20 

F. S. Pinto 6 0.71 2.31 1.33  11 4 9 2 25  7 0.74 2.39 1.39 21 

R. F. Urtiga 7 0.75 2.00 1.37  11 10 4 2 26  8 0.80 2.17 1.45 25 

A. Lima Filho 7 1.01 2.13 1.30  9 6 8 0 22  8 1.00 2.42 1.30 22 

Total por Grupo - - - 1.34  58 35 48 18 -  - - - 1.41 - 

TOTAL amostra - - - 1.31  169 98 148 75 -  - - - 1.40 - 
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APÊNDICE 15 – TABELAS VALORES DE RRA DOS AMBIENTES 

 VIVER MÍNIMO E EXTERIOR 

Casas Ambientes 

Quarto 

Quarto 

Principal 

Quarto 

hóspedes 

WC 

suíte 

WC 

quartos 

Circ. 

íntima 

Estar 

íntimo/ 

sala TV Estar Jantar 

WC 

social/ 

lavabo 

Escritório/ 

gabinete Copa Cozinha 

Qto. 

Emp. 

 

WC 

Emp. 

Área 

serviço Escada Exterior 

 

 

Garagem Terraço 

H 

A. Carneiro 

1.11 0.83 - 1.23 1.20/ 

1.14 

1.50 0.77 0.83 1.17 - - 1.43 1.15 1.19 1.59 0.82 - 0.88 0.79 - 

L. L.Wanderley 2.01 1.97 1.43 2.40 2.43 1.62 1.35 1.00 0.95 1.51 - - 1.27 2.36 1.97 1.24 1.16 1.31 1.10 1.27 

M. A.Garro 1.36 1.33 - 1.78 1.76 0.98 1.31 0.84 - - - - 1.36 1.58 1.89 1.13 0.89 1.29 1.53 1.11 

LM 

A. S. Morais 

1.22 1.22 - - 1.22 0.78 - 0.82/ 

1.02 

0.80 1.16 1.24 - 0.87 1.44 1.89 0.98 - 0.93 0.98 - 

R. P. Barreto 1.37 1.68 - 1.72 1.41 0.99 0.91 0.87 1.08 1.29 - - 1.24 2.11 2.11 1.68 - 1.18 1.51 1.29 

J. Cavalcanti 1.26 1.59 1.53 1.59 1.21 0.86 1.23 1.06 0.71 1.53 - - 1.08 1.77 2.17 1.08 0.77 1.20 0.92 1.27 

W. V. Silva 1.39 1.31 1.43 1.74 1.39 0.97 - 0.70 0.81 1.24 - - 1.04 1.70 1.70 1.27 0.81 1.08 1.39 0.93 

E. F. Motta 

1.28 1.61 1.28 2.02 1.71 - 1.00/ 

1.41 

0.98 0.83 1.52 1.28 1.22 1.39 2.24 2.24 1.85 0.90 1.33 1.38 1.15 

P 

V. Freire Filho 1.44 1.40 - 1.84 1.44 1.00 - 1.00 0.60 - 1.44 - 0.87 1.71 1.71 1.09 0.78 1.00 1.18 1.44 

G. Chianca 1.35 1.67 - 2.04 1.41 - 1.01 0.88 1.09 1.39 - 1.19 1.20 1.46 1.46 1.46 0.83 1.67 1.41 1.35 

RP 

A.P. Pereira 

1.08 1.03 - 1.47 1.12 0.68 - 0.81 0.99 - 1.24 0.91 1.34 1.59 1.59 1.18 0.81/ 

0.74 

0.91 0.77 0.99 

L. Borges 1.41 1.41 1.13 2.15 1.79 1.08 1.35 1.26 1.45 1.35 - 1.08 1.12 1.65 1.65 1.26 0.85 1.26 0.93 1.51 

D. L. Lima 

1.47 1.39 1.28 2.12 1.82 0.93/ 

1.09 

- 1.28 0.79 1.43 1.28 - 0.97 1.52 1.91 1.17 0.84 1.38 1.48 1.18 

C 

L. R. Farias 1.15 1.39 - 1.36 1.23 0.85 - 0.92 0.65 1.12 - 0.80 1.08 1.36 1.36 0.98 - 1.33 1.52 1.16 

J. A. Amaral 

1.33 1.60 - 1.96 1.35 0.99 - 0.99/ 

1.33 

0.83 1.53 1.43 1.19 1.68 2.04 1.88 1.52 - 1.50 1.35 - 

P. H. Lucena 1.44 1.34 1.63 2.21 1.49 1.03 - 0.84 1.03 1.63 - - 1.39 1.82 1.82 1.37 0.91 1.22 1.08 1.08 

F. S. Pinto 1.36 1.67 - 1.67 1.36 0.95 1.12 1.19 0.71 1.12 1.91 -0.75 1.02 1.91 1.53 1.19 - 1.12 0.88 1.36 

R. F. Urtiga 1.25 1.19 - 1.92 1.65 0.88 - 1.25 1.09 1.15 1.65 - 1.15 1.60 2.00 1.23 0.80 1.17 1.49 1.43 

A. Lima Filho 1.16 1.47 - 1.47 1.55 0.72 - 1.24 1.01 - -  1.24 1.70 2.13 1.30 - 1.61 1.47 1.47 
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 VIVER MÍNIMO 

Casas Ambientes  

Quarto 

Quarto 

Principal 

Quarto 

hóspedes 

WC 

suíte 

WC 

quartos 

Circ. 

íntima 

Estar 

íntimo/ 

sala TV Estar Jantar 

WC 

social/ 

lavabo 

Escritório/ 

gabinete Copa Cozinha 

Qto. 

Emp. 

 

WC 

Emp. 

Área 

serviço Escada 

 

 

Garagem Terraço 

H 

A. Carneiro 1.12 0.85 - 1.26 1.16 0.51 0.82 0.92 1.26 - - 1.50 1.19 1.22 1.63 0.85 - 0.92 - 

L. L.Wanderley 2.05 2.01 1.47 2.44 2.48 1.65 1.39 1.05 0.99 1.55 - - 1.32 2.46 2.07 1.32 1.20 1.20 1.49 

M. A.Garro 1.73 1.37 - 1.82 1.80 1.01 1.34 0.91 - - - - 1.39 1.65 2.01 1.20 0.94 2.01 1.37 

LM 

A. S. Morais 

1.22 1.22 - - 1.22 0.74 - 0.99/ 

1.05 

0.82 1.10 1.30 - 0.88 1.98 2.46 1.19 - 1.73 1.47 

R. P. Barreto 1.47 1.78 - 1.82 1.51 1.08 1.01 0.99 1.14 1.43 - - 1.32 2.25 2.25 1.82 - 2.65 - 

J. Cavalcanti  

portas abertas 1.33 1.67 1.56 1.67 1.33 0.93 1.30 1.17 0.80 2.56 - - 1.15 2.16 2.57 1.46 0.85 1.20 1.57 

portas fechadas 1.20 1.55 1.58 1.20 1.55 0.77 1.16 1.12 0.73 1.58 - - 1.27 - - 1.70 0.73 1.16 1.55 

W. V. Silva 1.41 1.32 1.47 1.76 1.41 0.97 - 0.72 0.83 1.26 - - 1.10 1.88 1.88 1.45 0.83 1.65 1.16 

E. F. Motta 

1.27 1.61 1.44 2.03 1.71 - 1.00/ 

1.42 

1.14 0.85 1.55 1.44 1.27 1.55 2.58 2.58 2.18 0.91 1.82 1.48 

P 

V. Freire Filho 1.45 1.40 - 1.87 1.45 0.99 - 1.04 0.62 - 1.51 - 0.88 2.03 2.03 1.20 0.78 1.51 1.51 

G. Chianca  

portas abertas 1.29 1.58 - 2.01 1.37 - 0.95 0.95 1.14 1.41 - 1.22 1.18 1.49 1.49 0.87 0.79 1.68 1.53 

portas fechadas 1.23 1.50 - 2.02 1.37 - 0.85 1.16 1.54 1.67 - 1.84 1.54 - - - 0.82 - - 

RP 

A.P. Pereira 

1.16 1.11 - 1.56 1.20 0.76 - 0.91 1.02 - 1.36 0.96 1.40 2.07 2.07 1.27 0.89/ 

0.87 

0.93 1.36 

L. Borges 1.41 1.41 1.17 2.17 1.80 1.08 1.38 1.32 1.50 1.38 - 1.11 1.17 1.74 1.74 1.35 0.86 1.01 1.71 

D. L. Lima 

1.49 1.41 1.31 2.15 1.85 0.95/ 

1.10 

- 1.41 0.83 1.46 1.41 - 1.02 1.65 2.04 1.29 0.88 2.12 1.74 

C 

L. R. Farias 1.11 1.35 - 1.48 1.20 0.80 - 1.01 0.64 1.11 - 0.82 1.12 1.44 1.44 1.04 - 1.78 1.41 

J. A. Amaral 

1.32 1.59 - 1.96 1.34 0.97 - 1.10/ 

1.44 

0.85 1.57 1.79 1.22 1.79 2.45 2.11 1.74 - 1.79 - 

P. H. Lucena 1.53 1.43 1.69 2.31 1.58 1.12 - 0.96 1.07 1.69 - - 1.53 2.36 2.36 1.90 1.01 1.43 1.43 

F. S. Pinto 1.38 1.68 - 1.68 1.38 0.96 1.16 1.25 0.74 1.16 1.97 - 1.03 2.01 1.63 1.27 - 0.98 1.67 

R. F. Urtiga 1.25 1.18 - 1.94 1.67 0.87 - 1.38 1.07 1.21 1.79 0.80 1.21 1.76 2.17 1.38 0.81 - 1.79 

A. Lima Filho 1.09 1.40 - 1.40 1.49 0.64 - 1.40 1.00 - - - 1.04 1.98 2.42 1.58 - 1.84 1.84 
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O Volume 2 desta dissertação reúne o material iconográfico - plantas baixas, mapas de acesso, 

grafos e fachadas - das dezenove casas que compõem nossa amostra. Este volume se articula 

com o primeiro à medida que complementa as descrições apresentadas ao longo do texto. 

Esse modo de apresentação, dois volumes separados, tem o objetivo de facilitar o manuseio e 

a consulta dos dados ilustrativos. 
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Aparências da Forma e Forma do Espaço  │5 

 

ARQUITETURA PAULISTA (P)   

Ambientes Mapas de Acesso Grafos justificados 

   

1. RESIDÊNCIA VIRGÍNIO VELOSO FREIRE FILHO   

 Viver mínimo e exterior  

  

 

 

 

 

(1) terraço, (3) estar, (4) jantar, (5) escada helicoidal, (6) escritório, (7) cozinha, (8) 

área serviço, (9) circulação serviço, (10) banheiro empregados, (11) quarto 

empregados, (12) escada garagem, (13) garagem, (14) quarto principal, (15) 

banheiro, (16) quarto, (17) quarto, (18) corredor, (19) escada, (20) hall entrada, (21) 

exterior, (22) banheiro, (23) rampa garagem. 

Viver mínimo  
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  Grafo dos setores 

  

 
 

Fachadas  
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2. RESIDÊNCIA GUALBERTO CHIANCA   

 Viver mínimo e exterior  

  

 
 

 

 
(1) exterior, (2) rampa garagem, (3) garagem, (4) escada terraço, (5) 
terraço/acesso, (6) estar, (7) jantar, (8) terraço, (9) copa, (10) corredor 
externo, (11) terraço serviço, (12) hall escada, (13) lavabo, (14) banheiro 
social, (15) cozinha, (16) quarto empregados, (17) banheiro empregados, 
(18) escada, (19) estar íntimo, (20) banheiro, (21) quarto, (22) quarto, 
(23) quarto principal, (24) banheiro, (25) acesso/closet, (26) varanda, (27) 
escada garagem 
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 Viver mínimo   

Portas abertas 

 

 
 

 

Portas fechadas 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP)   

Ambientes Mapas de Acesso Grafos justificados 

   

3. RESIDÊNCIA ANTONIO DE PÁDUA G. PEREIRA   

 Viver mínimo e exterior  

 
 

 

 

 Viver mínimo  
(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) escritório, (5) jantar, (6) copa, (7) 
cozinha, (8) área serviço, (9) circulação serviço, (10) quarto empregados, (11) 
banheiro empregados, (12) garagem, (13) escada, (14) corredor, (15) escada 
serviço, (16) quarto, (17) quarto, (18) banheiro, (19) quarto principal, (20) 
banheiro, (21) varanda, (22) varanda, (23) varanda 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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4. RESIDÊNCIA LINO BORGES   
 Viver mínimo e exterior  

 
 

 

 

 Viver mínimo  
(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) jantar, (5) cozinha, (6) copa, (7) garagem, 
(8) área serviço, (9) quarto empregados, (10) banheiro empregados, (11) 
quarto hóspedes, (12) banheiro hóspedes, (13) circulação, (14) despensa, (15) 
circulação, (16) lavabo/banheiro social, (17) sala TV, (18) escada, (19) corredor, 
(20) quarto, (21) banheiro, (22) varanda, (23) quarto, (24) banheiro, (25) 
quarto principal, (26) closet, (27) banheiro, (28) acesso escada, (29) varanda 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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5. RESIDÊNCIA DAMIÃO LEITE LIMA   

 Viver mínimo e exterior  

 
 

 

 Viver mínimo  
(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) bar, (5) escritório, (6) terraço interno, (7) jantar, (8) 
cozinha, (9) despensa, (11) lavabo/banheiro social, (12) área serviço, (13) quarto 
empregados, (14) banheiro empregados, (15) acesso serviço, (16) depósito, (17) garagem, 
(18) escada, (19) corredor, (20) corredor, (21) quarto hóspedes, (22) banheiro hóspedes, 
(23) quarto, (24) lavabo, (25) banheiro, (26) quarto, (27) quarto principal, (28) varanda, (29) 
closet, (30) banheiro. 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H)   

Ambientes Mapas de Acesso Grafos justificados 

   

6. RESIDÊNCIA ALOÍZIO CARNEIRO   

 Viver mínimo e exterior  

  

 
 

 

(1) exterior, (2) estar, (3) jantar, (4) sala TV, (5) terraço interno/deck, (6) 
corredor, (7) acesso quartos, (8) banheiro, (9) quarto, (10) varanda, (11) 
acesso quartos, (12) banheiro, (13) quarto, (14) varanda, (15) quarto, (16) 
varanda, (17) quarto principal, (18) varanda, (19) banheiro, (20) garagem, (21) 
copa, (22) cozinha, (23) área serviço, (24) lavanderia, (25) quarto 
empregados, (26) banheiro empregados, (29) depósito 
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 Viver mínimo  

 

 

 
 

 

  Grafo dos setores 
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Fachadas  
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7. RESIDÊNCIA LUCIANO LEAL WANDERLEY   
 Viver mínimo e exterior  

 
 

 
 

 

 
(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) jantar, (5) escada, (6) corredor, (7) 
lavabo/banheiro social, (8) quarto hóspedes, (9) banheiro hóspedes, (10) 
varanda hóspedes, (11) garagem, (12) cozinha, (13) área serviço, (14) 
lavanderia, (15) banheiro empregados, (16) circulação serviço, (17) quarto 
empregados, (18) estar íntimo, (19) corredor, (20) quarto principal, (21) 
quarto, (22) banheiro, (23) banheiro, (24) varanda 
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 Viver mínimo  

 

 

 
 

 

  Grafo dos setores 
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Fachadas  
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8. RESIDÊNCIA MARIA AUXILIADORA M. MAROJA GARRO   
 Viver mínimo e exterior  

 
 

 

 

 Viver mínimo  
(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) cozinha, (5) despensa, (6) escada, (7) 
corredor, (8) estar íntimo, (9) banheiro (10) banheiro, (11) quarto principal, 
(12) varanda, (13) quarto, (14) varanda, (15) quarto, (16) área serviço, (17) 
banheiro empregados, (18) quarto empregados, (19) garagem, (20) acesso 
serviço, (21) copa, (22) lavanderia 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM)   

Ambientes Mapas de Acesso Grafos justificados 

   

9. RESIDÊNCIA ANTONIO DA SILVA MORAIS   

 Viver mínimo e exterior  

 
 

 
 

 

(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) estar social, (5) escritório, (6) jantar, (7) 
atelier, (8) circulação, (9) quarto, (10) banheiro, (11) quarto principal, (12) 
circulação, (13) cozinha, (14) lavabo/banheiro social, (15) área serviço, (16) 
quarto empregados, (17) banheiro empregados, (18) área externa, (19) 
depósito, (20) garagem, (21) hall, (22) lavanderia 
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 Viver mínimo  

 

 

 

 

  Grafo dos setores 
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Fachadas  
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10. RESIDÊNCIA RUBENS PAES BARRETO   

 Viver mínimo e exterior  

  

 

 

 Viver mínimo  

(1) banheiro, (2) quarto principal, (3) varanda, (4) hall suíte, (6) banheiro, (7) 
quarto, (8) varanda, (9) quarto, (10) varanda, (11) corredor, (13) sala TV, (14) 
estar, (15) terraço interno, (16) lavabo/banheiro social, (17) jantar, (18) 
cozinha, (19) acesso serviço, (20) área serviço, (21) banheiro empregados, (22) 
quarto empregados, (24) lavanderia, (25) garagem, (27) acesso social, (30) 
exterior 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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11. RESIDÊNCIA JACY CAVALCANTI   

 Viver mínimo e exterior  

  

 

 

 

(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) jantar, (5) garagem, (6) lavabo, (7) 
circulação, (8) sala costura, (9) banheiro social, (10) quarto hóspedes, (11) 
quarto, (12) cozinha, (13) área serviço, (14) quarto empregados, (15) banheiro 
empregados, (16) escada, (17) estar íntimo, (18) copa íntima, (19) varanda, (20) 
varanda, (22) corredor, (23) quarto, (24) quarto, (25) quarto principal, (26) 
banheiro, (27) banheiro, (28) acesso dependência empregados, (29) hall suíte 
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 Viver mínimo  

Portas abertas 

 

 
 

 

Portas fechadas 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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12. RESIDÊNCIA WILLIAM VELOSO DA SILVA   

 Viver mínimo e exterior  

  

 

 

 Viver mínimo  
(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) acesso social, (5) garagem, (6) 
lavabo/banheiro social, (7) escada, (8) quarto hóspedes, (9) banheiro 
hóspedes, (10) cozinha, (11) despensa, (12) área serviço, (13) banheiro 
empregados, (14) quarto empregados, (15) corredor, (16) quarto principal, 
(17) banheiro, (18) varanda, (19) quarto, (20) quarto, (21) banheiro, (22) 
quarto costura, (23) jantar, (24) acesso hóspedes, (25) terraço superior 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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13. RESIDÊNCIA EDVALDO FERNANDES MOTTA   

 Viver mínimo e exterior  

  

 
 

 

 
(1) exterior, (2) acesso, (3) terraço, (4) estar, (5) jantar, (6) lavabo/banheiro social, 
(7) acesso, (8) escritório/hóspedes, (9) sala TV, (10) escada, (11) circulação, (12) 
copa (13) cozinha, (14) circulação, (15) área serviço, (16) quarto empregados, (17) 
banheiro empregados, (18) garagem, (19) estar íntimo, (20) closet, (21) quarto, 
(22) banheiro, (23) closet, (24) quarto, (25) banheiro, (26) quarto principal, (27) 
closet, (28) banheiro, (29) varanda 
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 Viver mínimo  

 

 

 
 

 

  Grafo dos setores 
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Fachadas  
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ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C)   

Ambientes Mapas de Acesso Grafos justificados 

   

14. RESIDÊNCIA LUIZ RÉGIS PESSOA DE FARIAS   

 Viver mínimo e exterior  

  

 
 

 

 
(1) exterior, (2) terraço/acesso, (3) estar, (4) jantar, (5) terraço interno, (6) 
escada, (7) varanda, (8) corredor, (9) sala costura, (10) lavabo/banheiro 
social, (11) hall suíte, (12) closet, (13) quarto principal, (14) banheiro, (15) 
banheiro, (16) quarto, (17) quarto, (18) copa, (19) cozinha, (20) área serviço, 
(21) acesso serviço, (22) garagem, (23) depósito, (24) quarto empregados, 
(25) banheiro, (26) escada helicoidal, (27) jirau, (28) pátio serviço, (29) 
circulação 
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 Viver mínimo  

 

 

 
 

 

  Grafo dos setores 
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Fachadas  
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15. RESIDÊNCIA JOSÉ ARI GADELHA DO AMARAL   

 Viver mínimo e exterior  

  

 

 
 Viver mínimo  
(1) exterior, (2) acesso social, (3) hall, (4) escritório, (5) garagem, (6) estar, (7) estar 
social, (8) terraço interno, (9) jantar, (10) circulação, (11) lavabo/banheiro social, (12) 
escada, (13) corredor, (14) banheiro, (15) quarto, (16) quarto, (17) quarto, (18) 
principal, (19) varanda, (20) varanda, (21) varanda, (22) varanda, (23) hall suíte, (24) 
closet/lavabo, (25) banheiro, (26) acesso serviço, (27) copa, (28) circulação, (29) 
cozinha, (30) despensa, (31), área serviço, (32) banheiro empregados, (33) lavanderia, 
(34) quarto empregados 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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16. RESIDÊNCIA POTENGI HOLANDA DE LUCENA   

 Viver mínimo e exterior  

  

 
 

 

 Viver mínimo  
(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) jantar, (5) escada, (6) garagem, (7) 
circulação, (8) banheiro social, (9) quarto hóspedes, (10) cozinha, (11) área 
serviço, (12) quarto empregados, (13) banheiro empregados, (14) corredor, (15) 
varanda, (16) quarto, (17) quarto, (18) quarto principal, (19) closet, (20) 
banheiro, (21) banheiro 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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17. RESIDÊNCIA FRANCISCO DE SALES PINTO   

 Viver mínimo e exterior  

  

 

 

 

(1) exterior, (2) terraço, (3) garagem, (4) estar, (5) escada helicoidal, (6) escada, (7) 
jantar, (8) lavabo/banheiro social, (9) sala TV, (10) corredor, (11) circulação, (12) 
cozinha, (13) área serviço, (14) quarto, (15) quarto, (16) banheiro, (17) quarto 
principal, (18) closet, (19) banheiro, (20) escritório, (21) banheiro escritório, (22) hall 
suíte, (23) lavanderia, (24) área serviço externa, (25) banheiro empregados, (26) 
quarto empregados 
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 Viver mínimo  

 

 

 
 

 

  Grafo dos setores 
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Fachadas  
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18. RESIDÊNCIA ROMUALDO FRANCISCO URTIGA   

 Viver mínimo e exterior  

 
 

 

 

 Viver mínimo  

(1) exterior, (2) garagem, (3) terraço, (4) estar, (5) sala som, (6) jantar, (7) 
escritório, (8) copa, (9) lavabo/banheiro social, (10) cozinha, (11) acesso serviço, 
(12) área serviço, (13) depósito, (14) quarto empregados, (15) banheiro 
empregados, (16) escada, (17) corredor, (18) quarto principal, (19) closet, (20) 
hall suíte, (21) banheiro, (22) quarto, (23) banheiro, (24) quarto, (25) banheiro, 
(26) quarto, (27) banheiro 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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19. RESIDÊNCIA ALCINDO LIMA FILHO   

 Viver mínimo e exterior  

  

 

 

 Viver mínimo  

(1) exterior, (2) terraço, (3) estar, (4) jantar, (5) acesso serviço, (6) cozinha, (7) 
despensa, (8) circulação serviço, (9) área serviço, (10) quarto empregados, (11) 
banheiro empregados, (12) escada helicoidal, (13) circulação, (14) banheiro, (15) 
lavabo, (16) quarto, (17) quarto, (18) quarto, (19) hall suíte, (20) closet, (21) 
banheiro, (22) jirau 
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  Grafo dos setores 

 
 

 

 
 

Fachadas  
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GRAFOS VIVER MÍNIMO E EXTERIOR 

ARQUITETURA PAULISTA (P) 

              

RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP) 

 

RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H) 

 

LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM) 

 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C) 
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GRAFOS VIVER MÍNIMO 

ARQUITETURA PAULISTA (P) 

     

RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP) 

 

RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H) 

 

LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM) 

 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C) 
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GRAFOS VIVER MÍNIMO – “PORTAS ABERTAS” 

ARQUITETURA PAULISTA (P) 

        

RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP) 

 

RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H) 

 

LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM) 

 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C) 

 

Grafos “viver mínimo” das residências analisadas. Casas 2 e 11 representadas apenas com “portas abertas”. 
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GRAFOS VIVER MÍNIMO – “PORTAS FECHADAS” 

ARQUITETURA PAULISTA (P) 

        

RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP) 

 

RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H) 

 

LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM) 

 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C) 

 

Grafos “viver mínimo” das residências analisadas. Casas 2 e 11 representadas apenas com “portas fechadas”. 
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GRAFOS SETORES 

 

ARQUITETURA PAULISTA (P) 

          

RACIONALIZAÇÃO E PRÉ-FABRICAÇÃO (RP) 

 

RESIDÊNCIAS “HÍBRIDAS” (H) 

 

LEGADO MODERNO BRASILEIRO (LM) 

 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA (C) 

 

 

 

 


