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RESUMO 

 

A importância de Lucio Costa (1902-1998) na produção e difusão do discurso modernista 

sobre a adaptabilidade da arquitetura ao meio vai além da sua obra construída. Neste sentido, 

esta tese procura delinear a abordagem de Costa sobre o lugar a partir dos seus registros, 

buscando, para isso, identificar em que momentos o tema é mais evidente, os aspectos do 

lugar que foram privilegiados e as correlações com outras abordagens no mesmo período, 

com destaque para a América Latina. A partir de indicações da literatura, adotamos uma 

concepção de lugar que compreende duas escalas de grandezas distintas: a escala do mundo 

exterior, que abrange o terreno, o clima e a paisagem; e a escala da edificação, que reúne as 

propriedades construtivas, espaciais e perceptivas dos espaços interiores. Paralelamente, os 

autores pesquisados apontam para duas naturezas distintas do lugar: uma objetiva, relacionada 

aos elementos físicos do meio e que fornece dados mensuráveis, expressos na maioria das 

vezes em meio gráfico; e uma natureza subjetiva, referente à apreensão do meio pelo 

indivíduo, que teria na linguagem verbal o meio de expressão mais eficaz. Esta compreensão 

do lugar em escalas, atributos e diferentes modos de apreensão e representação do meio 

fundamenta nossa análise, assente nos documentos deixados por Costa ao longo de sua 

trajetória profissional e que constituem o material desta pesquisa. Cotejamos, assim, a 

produção textual e gráfica compreendida entre as décadas de 1920 e 1990, período em que 

foram encontrados 36 textos e 102 desenhos que mencionam questões do lugar. A apreciação 

desses documentos revela uma atenção especial ao tema nas quatro primeiras décadas de 

atuação do arquiteto, sobretudo nos anos 1930, quando mais desenha e escreve sobre o lugar. 

Mostram também que a materialidade da edificação é o atributo do lugar mais enfatizado, 

apesar das diferentes abordagens encontradas no decorrer dessa trajetória. Os documentos 

costianos ainda revelam algumas proximidades com os discursos de outros arquitetos latino-

americanos, igualmente preocupados com a inserção do edifício no lugar. 

 

Palavras-chave: Lucio Costa; lugar; texto; desenho. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The importance of Lucio Costa (1902-1998) in producing and disseminating the modernist 

discourse on architecture’s adaptability to its context goes further than his built works. 

Therefore, this thesis intends to outline Costa’s approach on place based on his registers, 

aiming to identify moments when the theme is more evident, favored aspects of place and 

correlations with other approaches from the same time, especially in Latin America. 

Considering literature’s indications, we adopted a conception of place that ranges two 

different scales: the outdoor scale, comprehending land, climate and landscape; and the 

building scale, gathering constructive, spatial and perceptive properties of interior spaces. 

Researched authors concomitantly indicate two different natures of place: an objective nature, 

related to the setting’s physical elements, which gives measurable data and is mostly 

graphically expressed; and a subjective nature, concerning the individual’s assimilation of 

setting, which would be more effectively expressed through verbal language. This conception 

of place by scales, attributes and the assimilation and representation of setting through 

different means cements our analysis, based on the documents left by Costa during his 

professional path, which constitute this research’s material. Subsequently, we confront the 

textual and graphic production ranged from 1920’s trough the 1990’s, period from which we 

found 36 texts and 102 drawings that mention place related matters. These documents’ 

examination reveals a special attention given to the theme during the architect’s first four 

decades of practice, especially in the 1930’s, when he most draws and writes about place. The 

documents also show that the materiality of buildings is the most emphasized attribute, 

despite the different approaches found throughout his path. Costa’s documents also reveal 

certain proximity with other Latin American architects, equally concerned with setting the 

building in place. 

 

Keywords: Lucio Costa; place; texts; drawings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese se insere na linha de pesquisa Projeto, Morfologia e Conforto no Ambiente 

Construído, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU, da 

Universidade Federal do Rio grande do Norte – UFRN. É um desdobramento de estudos 

anteriores, desenvolvidos por uma equipe liderada pela professora Sonia Marques no projeto 

de pesquisa intitulado Projeto, Conceito e Representação. Entre os frutos desta pesquisa, além 

da participação em eventos e publicação de artigos (MACEDO; SOUSA, 2011a, 2011b; 

MACEDO; MARQUES; SOUSA, 2010b, 2011a, 2011b) e capítulo de livro (MACEDO, 

MARQUES; SOUSA, 2010a), destacamos as dissertações de mestrado de Macedo (2009) e 

Sousa (2009). Em continuidade, esta tese aprofunda os nossos estudos sobre representações 

em arquitetura, desta vez cotejando os desenhos e os textos de Lucio Costa, a fim de entender 

como o arquiteto aborda a questão do lugar. 

 

1.1 EDIFÍCIO E ENTORNO: UMA QUESTÃO MODERNA? DO UNIVERSO 

DISCENTE À LITERATURA 

 

As questões que animaram esta pesquisa tiveram sua gênese em um período de colaboração 

com o Grupo Projetar da UFRN, durante o mestrado acadêmico em arquitetura e urbanismo, 

realizado nesta mesma universidade. À época, participamos de um estudo sobre os Trabalhos 

Finais de Graduação (TFGs) de diversas escolas de arquitetura brasileiras, reunidos em um 

banco de dados digital denominado PROJEDATA
1
. O nosso enfoque sobre este conjunto de 

trabalhos eram os conceitos e formas de representação do projeto
2
, de onde surgiu nossa 

dissertação de mestrado – um estudo comparativo entre dois modelos distintos de 

apresentação do projeto arquitetônico no âmbito dos TFGs: os da UFRN, com textos e 

desenhos entregues em partes separadas; e os da USP, onde desenhos e textos eram 

                                                 
1
 Que além dos TFGs também reunia em seu acervo teses, dissertações e projetos de concursos brasileiros. Sobre 

este acervo incidiam diversos recortes de estudo, de acordo com o interesse dos pesquisadores envolvidos no 

Grupo Projetar.  

2
 Eixo da pesquisa sobre o PROJEDATA coordenado pela Professora Sonia Marques.  
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combinados num único suporte. Nosso objetivo era verificar qual destes dois modelos 

combinava, de forma mais coerente, os discursos gráfico e textual
3
. 

Nos trabalhos defendidos pelos alunos da UFRN e da USP, uma série de “conceitos”, também 

entendidos como motes ou diretrizes de projeto, apareciam vinculados ao projeto 

arquitetônico. Entre estes ficou evidente, a partir do cotejamento de textos e desenhos, uma 

preocupação geral com os diversos aspectos do local onde o edifício seria inserido, colocados 

sobretudo em termos de “conforto ambiental” e “contexto”, expressões frequentemente 

reivindicadas no discurso textual. 

Na UFRN, os alunos se mostraram mais centrados nas condições climáticas locais e em sua 

repercussão no edifício. Já nos trabalhos da USP o discurso estava pautado na influência da 

cidade sobre a edificação. Aspectos da forma urbana, a relação entre cheios e vazios, a 

configuração do tecido urbano e questões de mobilidade estavam entre os temas preferidos 

pelos alunos paulistas. Embora não fosse nosso objetivo encontrar a gênese das abordagens 

distintas entre as duas universidades analisadas, à época ela nos pareceu muito ligada ao 

caráter das cidades escolhidas pelos alunos para desenvolver seus projetos de TFG, neste caso 

as capitais Natal e São Paulo, a primeira, cidade litorânea de brisa oceânica constante, a 

segunda, uma metrópole de urbanização intensa. 

Paralelamente a essas questões suscitadas a partir da imersão nos TFGs e que resultaram em 

nossa dissertação, a experiência paralela como estagiário de docência em disciplinas de 

história e teoria da arquitetura e urbanismo nos permitiu observar um comportamento 

particularmente interessante do alunado de graduação da UFRN, desta vez a respeito das 

questões do entorno na perspectiva da produção arquitetônica moderna. Quando incitados 

sobre o assunto, os alunos costumavam descrever o edifício tipicamente moderno como uma 

“caixa branca”, fechada com vidro, artificialmente climatizada e isolada no lote. Tópicos estes 

muitas vezes mais lembrados e citados do que os famigerados “cinco pontos” de Le 

Corbusier. Para muitos, um edifício tipicamente moderno seria avesso aos aspectos do 

entorno, como o clima e a paisagem, por exemplo. 

                                                 
3
 Os resultados da dissertação também deram subsídios a um capítulo do livro que reúne os achados de todos os 

pesquisadores do Grupo Projetar. Neste texto, ainda ancorados nos trabalhos finais da UFRN e USP, procuramos 

discutir o modo de apresentação mais apropriado de TFG: partes textuais e gráficas separadas, ou o sincretismo 

de desenho e texto. 
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O que ficou claro para nós nestes dois momentos da vivência discente – o decorrer do curso e 

o seu momento final – é que grande parte dos alunos só conseguia enxergar a relação do 

edifício com o seu entorno dentro do paradigma da sustentabilidade. A sedução, ou a mais 

recente obrigatoriedade, dos “selos verdes”, assim como a aplicação de cartilhas ambientais e 

roteiros pré-estabelecidos de projeto visando o melhor desempenho da edificação – muito em 

voga em ambientes acadêmicos e profissionais, sobretudo quando se almeja algum tipo 

“certificação” – têm deixado em segundo plano, ou às vezes no total esquecimento, a 

produção de diversos arquitetos brasileiros que ao longo do tempo procuraram fundamentar 

seus trabalhos em diversos valores da cultura local, e que pelas soluções que deram a diversos 

problemas “ambientais” poderiam ser tomados como modelo de sustentabilidade mesmo antes 

dessa “onda verde”, como bem lembrou Fabiano Sobreira (2009). Cabe lembrar que, no caso 

dos TFGs, o conceito de sustentabilidade é frequentemente citado e em geral aparece 

relacionado à aspectos do entorno. Fala-se aqui de um certo equilíbrio entre construção e 

paisagem, ou ainda da adaptação ao clima local, em detrimento dos demais princípios – 

social, cultural e econômico – que determinam esse conceito. 

A ideia de um distanciamento entre a arquitetura moderna e os elementos do entorno, 

observada nesses exemplos do discurso discente, encontra ecos em parte da literatura 

especializada. O lugar – expressão preferida por muitos autores para designar o entorno da 

edificação, ou às vezes ela própria, frequentemente apoiados em outras áreas do 

conhecimento como a filosofia, a psicologia e a geografia – aparece em muitas dessas 

publicações como um dado recente, ao qual os arquitetos modernos, sobretudo aqueles que 

atuavam na primeira metade do século XX, seriam indiferentes. 

Para Nesbitt, por exemplo, o lugar seria um tema da pós-modernidade, uma vez que suas 

questões “não foram reconhecidas pelo movimento moderno devido ao seu foco no coletivo 

em detrimento do individual, o que se expressava em uma linguagem de universalidade, a um 

só tempo tecnológica e abstrata” (NESBITT, 2006, p. 45). Montaner concorda com Nesbitt ao 

afirmar que “a sensibilidade em relação ao lugar por parte da arquitetura contemporânea é um 

fenômeno recente. De fato, o maior esforço do movimento moderno consistiu em definir uma 

nova concepção de espaço utilizando o apoio dos novos avanços tecnológicos” 

(MONTANER, 2001, p. 27). Na arquitetura moderna, continua o autor, a sensibilidade pelo 

lugar seria em geral irrelevante, observada pontualmente na obra de Frank Lloyd Wright e nas 

propostas dos arquitetos nórdicos encabeçados por Alvar Aalto já nos anos 1940. Mais 

ousada, nesse sentido, parece ser a proposta de Mahfuz (2004) de um “quaterno 
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contemporâneo”, como atualização das interpretações sobre a tríade vitruviana, acrescentando 

à firmitas, utilitas e venustas, a noção de lugar.  

Por outro lado, várias contribuições têm sido dadas ao entendimento do lugar desde meados 

do século XX, sobretudo a partir da obra de Christian Norberg-Schulz (1980, 1988, 2000) e a 

recuperação da conceito romano de genius loci, ou espírito do lugar. Os trabalhos anteriores 

de Kevin Lynch (1960) e Gordon Cullen (1961) também ofereceram subsídios para a 

percepção e entendimento do lugar em sua acepção urbana. Mais que isso, estes trabalhos, de 

cunho descritivo, e muitos outros, de caráter prescritivo, que se seguiram desde então se 

propunham a ajudar aos arquitetos e planejadores a criar lugares “habitáveis”, que numa 

perspectiva fenomenológica – base filosófica dessa discussão – implicaria dar ao homem uma 

consciência existencial. 

Na esteira desses trabalhos pioneiros, muitas das investigações mais recentes sobre o lugar 

tomaram o espaço da cidade como matéria de estudo. Entre os exemplos brasileiros se destaca 

a pesquisa de Lineu Castello (2005), que defendeu a tese de que os assim chamados “lugares 

inventados”, como shoppings centers e áreas históricas “refuncionalizadas”, eram importantes 

elementos de qualificação das cidades contemporâneas. Também focado na cidade, José 

Augusto Fernandes Aly (2010), defendeu a ideia de lugar como elemento estruturador de 

espaços urbanos dispersos e fragmentados. 

Outros estudos se empenharam em entender a relação entre arquitetura e lugar focando a 

produção de algum arquiteto em particular. Dudeque (2009) examinou os croquis de Oscar 

Niemeyer à luz dos escritos de Norberg-Schulz. Souto (2010) investigou os modos de 

implantação do edifício e a interface no entorno urbano em Paulo Mendes da Rocha. Nessa 

linha também surgiram estudos sobre a recepção dos arquiteto à noção de lugar, a partir de 

estudos comparativos, como o que Dantas (2007) desenvolveu entre Álvaro Siza e Rem 

Koolhaas, e Araújo (2008), entre Lucio Costa e Éolo Maia. 

Esses e outros estudos parecem desmontar a tese de que os edifícios modernos eram por 

definição descontextualizados. Neste sentido, não acreditamos que a indiferença ao lugar seja 

uma prerrogativa moderna, como nos fazem crer Nesbitt e Montaner, embora não se possa 

negar que muitos projetos do período tenham sido concebidos nessa condição. Por outro lado, 

parece improvável que o lugar seja um tema que só teria surgido no discurso pós moderno, 

como sugerem os autores. Um breve visada sobre a arquitetura moderna que se desenvolveu 
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no continente latino-americano, por exemplo, demonstra como estávamos preocupados com 

os mais variados aspectos do lugar. 

 

1.2 ARQUITETURA MODERNA E LUGAR NA AMÉRICA LATINA 

 

Uma forma particularmente rica de lidar com as diversas questões de ordem física e cultural 

que envolvem a noção de lugar foi dada pelos arquitetos modernos da América Latina. A 

literatura costuma situar as realizações mais importantes nesse sentido entre os anos 1930 e 

1960, período mais fecundo dessa produção, não só em termos quantitativos, mas também nas 

respostas dadas às demandas do lugar. Para isso, teriam contribuído dois fatores: um externo, 

resultado do relativo declínio econômico dos EUA e da Europa no primeiro pós-guerra, o que 

teria tornado a América Latina um terreno particularmente fértil para que arquitetos 

estrangeiros, como Le Corbusier e outros, materializassem suas ideias; e um fator interno, 

decorrente do patrocínio dos governos locais na construção de uma arquitetura oficial 

moderna, que se tornasse corresponsável pela afirmação de uma identidade nacional e pelo 

reconhecimento internacional desses países. 

Muito já se falou sobre a construção de uma identidade nacional através da arquitetura 

moderna. É sabido também que esta não é uma prerrogativa do século XX, nem dos latino-

americanos. Foi uma questão-chave no século XIX e, por diferente razões, reaparece no final 

da segunda guerra em diversos países europeus, como lembram Waisman (2000) e Comas 

(2005). Sem aprofundarmos a questão, que extrapola o escopo deste trabalho, achamos por 

bem destacar brevemente os modos como se operava a construção dessa identidade no âmbito 

do modernismo latino-americano, tendo em vista as posturas em relação ao lugar que ai já se 

identificam, e que servem de fundamentação para a construção do nosso objeto de estudo. 

A vasta literatura recente sobre o tema aponta dois processos distintos nas relações decorridas 

entre a arquitetura moderna e a formação de uma identidade nacional: um que, orgulhoso do 

presente, usou a imagem da arquitetura moderna como representação de um certo progresso 

nacional; e outro que, orgulhoso do passado, consistiu numa simbiose, nem sempre tranquila, 

entre a linguagem moderna e a força das tradições locais. 
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No primeiro caso, e por meio do patrocínio governamental, a arquitetura, sobretudo no caso 

dos edifícios oficiais, foi usada como símbolo do progresso dos países (FRASER, 2000; 

WAISMAN, 2000; HERNÁNDEZ, 2010; LU, 2011), sendo, muitas vezes, estrategicamente 

estampada nas propagandas desses governos. Posturas assim prosperaram especialmente em 

países que não reivindicavam um passado fundador, como é o caso da Venezuela. Hernández 

lembra o arquiteto venezuelano Carlos Raúl Villanueva, que sem esquecer das especificidades 

locais, como hábitos e condições do clima, esteve, na verdade, muito mais ligado à vanguarda 

europeia e norte-americana. Hernández vê na arquitetura de Villanueva, autor do projeto da 

Ciudad Universitaria de Caracas (1944-1970), a criação de uma imagem de prosperidade 

nacional advinda da transformação de uma economia basicamente agrária em uma nação 

próspera, devido principalmente à exploração do petróleo.  

No segundo caso, a recuperação do passado no seio da arquitetura moderna, Waisman (2000) 

e Hernández (2010), falam de um certa tensão vivida nos anos 1930, ocasionada, sobretudo, 

pelo embate entre os ideais modernos, que circulavam no continente através de publicações 

europeias e ganhavam a simpatia entre setores da vanguarda artística, e correntes 

tradicionalistas e nacionalistas que pregavam a recuperação do passado, seja das tradições 

pré-colombianas, indígenas ou coloniais. Waisman, no entanto, vê, a partir dos anos 1940 e 

ainda na década seguinte, uma simbiose bem sucedida entre os princípios da vanguarda 

europeia e os componentes locais – tradições culturais, sítio, clima e técnicas construtivas.  

Nesse sentido, Sandler (2011) afirma que o modernismo latino-americano não foi 

simplesmente influenciado por correntes europeias ou norte-americanas, mas foi gerado a 

partir de tensões, intercâmbios e adaptações entre distintas realidades geográficas e culturais. 

Este é o mesmo raciocínio de Fraser (2000), que lembra que cada país, no processo de 

combinar o moderno e o nacional, procurou por soluções próprias, embora identifique pelo 

menos seis pontos em comum nessas produções distintas: 

 Utilização de materiais ou técnicas de construção locais; 

 Preferência pelas formas da arquitetura indígena (ou pré-colombiana) ou colonial; 

 Incorporação da arte indígena ou colonial; 

 Tomar partido da topografia local; 

 Aproximação entre arquitetura e paisagem, inclusive a paisagem construída, 

estabelecendo um diálogo com os edifícios antigos; 

 Utilização de cores e texturas inspiradas num repertório tradicional. 
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Nesse contexto, Hernández lembra a Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM 

(1947-1952), onde, numa escala urbana, apesar da incorporação de princípios do urbanismo 

moderno, há uma relutância em abandonar as estratégias pré-colombianas de ocupação do 

terreno, e em escala edilícia, a adoção do repertório formal modernista aparece aliada aos 

motivos decorativos de inspiração asteca. Para Hernandez, o caso da universidade reflete 

como o modernismo mexicano se identificava como o repertório formal, as técnicas 

construtivas e os métodos de projeto modernos, enquanto que, simultaneamente, procurava 

recuperar o seu passado para encontrar a sua própria identidade. 

O Brasil, como se sabe, se vale desses dois modos de afirmação de uma identidade nacional, 

baseada, de um lado, na ideia de progresso e, de outro, na afirmação de um passado fundador. 

Asbury (2005) lembra os momentos distintos em que a arquitetura moderna, através do 

patrocínio governamental, foi mobilizada para irradiar a ideia de uma certa prosperidade 

nacional, tendo Lucio Costa como personagem crucial nesse processo. O primeiro, nos anos 

1930, com o governo de Getúlio Vargas, que propiciou a construção do Ministério de 

Educação e Saúde, um dos primeiros arranha-céus concebido segundo princípios modernistas. 

O segundo, nos anos 1950, com o governo de Juscelino Kubitschek, que culminou com a 

construção de Brasília, cidade construída segundo os moldes do urbanismo modernista.  

O surgimento de um espírito nacional, no seio de processos de modernização, não é uma 

questão nova, como já dissemos antes, muito menos uma prerrogativa brasileira, como nos 

lembra Comas no caso da arquitetura
4
. A valorização de uma certa cultura autóctone, como a 

que observamos nos movimentos fundantes do modernismo brasileiro, já ocorria na Europa 

durante a década de 1920, através de movimentos de valorização da natureza e de culturas 

primitivas, como bem lembrou Sevcenko (1992). É neste contexto que as qualidades da 

arquitetura colonial, em contraposição a influência europeia neoclássica e eclética, são 

celebradas no continente e tornam-se fonte de inspiração para a arquitetura da época, primeiro 

com a difusão do movimento neocolonial, em países como Argentina, México e Peru, entre as 

décadas de 1910 e 1920, e depois num processo de “domesticação” da arquitetura moderna, 

que vai da década de 1930 à década de 1950. 

                                                 
4
 Segundo o autor, essa ideia já estava presente em Mario de Andrade e outros intelectuais nos anos 1920 e 

remonta ao século XIX, quando a representação de uma identidade nacional através da arquitetura era uma 

questão-chave da disciplina (COMAS, 2005).  
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Primeiro vinculado ao Neocolonial e depois abraçando a arquitetura moderna, Costa mantém 

o mesmo discurso, salvo algumas inflexões, de recuperação da boa tradição colonial 

(CORREIA, 2005). Lucio Costa teve ainda o mérito de trazer o debate da vanguarda 

modernista que ocorria nos anos 1920 no campo das artes para a arquitetura, ao mesmo tempo 

deixando-se influenciar pelo pensamento de intelectuais e artistas como Mário de Andrade, 

sendo este o ponto de partida, como defende Guerra Neto (2002), para que o arquiteto 

desenvolvesse sua visão de arquitetura ao mesmo tempo atualizada em relação ao princípios 

modernos europeus, mas mantendo fortes vínculos com a arquitetura tradicional brasileira. 

Correia salienta a importância do discurso de adaptação da arquitetura ao meio desde as 

primeiras proposições modernas de Costa, seja no campo do discurso, seja no campo da 

prática do projeto, ao contrário do que faziam outros arquitetos simpatizantes do estilo 

internacional, como Levi e Warchavichik. A autora alerta ainda para a influência que esse 

posicionamento de Costa teve entre outros dos mais reconhecidos arquitetos modernistas 

nacionais: “ao longo do século XX, o discurso da adaptação ao meio nunca perdeu sua força 

como norteador e legitimador de opções projetuais” (CORREIA, 2005, p. 12). 

 

1.3 LUCIO COSTA: O QUE DIZEM? 

  

No contexto brasileiro, Lucio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa (1902, Toulon, França – 

1998, Rio de Janeiro) surge como uma figura-chave, não só no quadro de implantação da 

arquitetura moderna no Brasil, como afirma Wisnik (2001), mas também como o precursor de 

uma certa adaptabilidade da arquitetura moderna brasileira às condições locais, como bem 

lembrou Correia (2009). Por estes e outros motivos, e dada a sua “amplitude de pensamento e 

ação” (WISNIK, 2001), muito já se falou e muitos já falaram sobre Costa, tanto durante a sua 

vida e mais ainda depois da sua morte. O próprio arquiteto tomou parte nesta empreitada, e 

três anos antes de falecer lançou o livro autobiográfico Lucio Costa: registro de uma vivência 

(1995). Desde os anos 1980, o arquiteto estivera envolvido na tarefa de organizar fotos, 

desenhos e textos retratando as mais diversas situações pessoais e profissionais vividas por 

ele. Dada a vasta documentação reunida, Registro de uma vivência se constituiu numa fonte 

de pesquisa indispensável para os que desejam conhecer a obra de Costa ou ainda para 

aqueles que querem aprofundar-se nela. Para nós, tornou-se uma obra de referência seminal.  
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Por muitos anos, a Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Revista da 

Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal constituíram a principal fonte dos 

escritos de Costa. Outros podiam ser encontrados em alguns poucos livros e muitos textos e 

entrevistas encontravam-se esparsos. Nesse sentido, vale destacar o esforço pioneiro de 

Alberto Xavier na organização desse material, e que resultou na publicação Lucio Costa: 

sobre arquitetura, de 1962. Em Depoimento de uma geração: arquitetura moderna 

brasileira, originalmente publicado em 1987, e relançado em 2003, Xavier continuou o 

trabalho de reunir os textos fundamentais da cultura arquitetônica nacional, e alguns dos 

escritos mais notáveis de Costa voltaram a aparecer aqui. Essas coletâneas se mostraram 

fontes de consulta indispensáveis para este trabalho. 

Uma pequena, mas não menos importante, antologia foi lançada quase 20 anos depois de 

Sobre arquitetura, ganhando uma reedição em 2003. Integrava a coleção denominada 

“Educação é cultura”, originalmente dedicada aos professores do ensino médio, contendo 

textos já escritos e outros, feitos sob medida. Mantemos uma estima especial por este livreto, 

uma vez que consistiu em nosso primeiro contato com a obra escrita do arquiteto. 

Outras duas coletâneas se detiveram em gêneros textuais específicos. A primeira, organizada 

por José Pessoa (1999), era dedicada aos pareceres de tombamento emitidos por Costa quando 

diretor e, mais tarde, colaborador do IPHAN. Cabe ressaltar que, embora reconheçamos a 

capacidade desse tipo de documento de servir como depositório da memória de trabalho do 

arquiteto, os pareceres para o IPHAN ficaram de fora do escopo da pesquisa – decisão 

necessária devido às restrições de acesso ao material, bem como ao grande volume de 

material a ser trabalhado –, fato que certamente impôs limites à pesquisa, afetando em alguma 

medida os resultados. A segunda coletânea, organizada por Ana Luiza Nobre (2010), reuniu 

várias entrevistas concedidas por Costa a importantes periódicos nacionais, especializados ou 

não em arquitetura. Este material constituiu uma fonte de consulta auxiliar para o presente 

trabalho, uma vez que desvelou escritos do arquiteto até então desconhecidos ou inacessíveis. 

Neste esforço de compilação, catalogação e divulgação da obra de Costa destacam-se algumas 

importantes iniciativas que vêm ocorrendo em ambientes virtuais. O acervo digital de textos, 

desenhos e imagens da Casa de Lucio Costa, por exemplo, encontra-se atualmente 

disponibilizado on-line
5
. Este se mostrou fundamental para a montagem do nosso próprio 

                                                 
5
 www.casadeluciocosta.org. 
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banco de dados, justamente por dispensar uma seleção prévia do material, como fazem os 

antologistas, abarcando assim a maior quantidade possível de documentos pertencentes à 

Costa, aspecto este essencial para o viés quantitativo da nossa pesquisa. Cabe também 

lembrar o projeto Lucio Costa: Obra Completa
6
, de pesquisadores da FAU/UniRitter, cujo 

objetivo é desenvolver um catálogo raisonné da obra do arquiteto. Enquanto a compilação 

não fica pronta, uma “lista preliminar de obras” ajuda o pesquisador a ter uma visão 

cronologicamente organizada da produção do arquiteto, tarefa nem sempre fácil de ser 

realizada no banco de dados da Casa de Lucio Costa. 

Paralelamente a estas importantes contribuições no campo da documentação, observamos na 

última década outras iniciativas igualmente válidas envolvendo não só a divulgação, mas 

também a análise da produção costiana, através da realização conjunta de congressos 

científicos e exposições para o grande público. O primeiro desses eventos dedicados 

exclusivamente à obra de Costa ocorreu em 2002 (ano do centenário de seu nascimento), no 

Rio de Janeiro
7
. Os trabalhos apresentados no seminário foram reunidos em livro, publicado 

dois anos depois
8
. No ano de 2010, Farès el-Dahdah

9
, organizou um seminário, nos moldes do 

antecessor, conjuntamente com a exposição Lucio Costa – Arquiteto, no Museu Nacional da 

República, em Brasília. O grupo de pesquisa da FAU/UniRitter, mencionado anteriormente, 

seguiu o mesmo exemplo, e no ano de 2013 realizou em Porto Alegre a sua primeira 

exposição e seminário
10

. 

Como é sabido, o nome de Costa figura na historiografia canônica da arquitetura moderna 

brasileira – GOODWIN, 1943; MINDLIN, 1956; FERRAZ, 1965; LEMOS, 1979; BRUAND, 

1981 –, ao mesmo tempo em que integra e exerce influência sobre ela. Tinem (2006) lembra 

da importância que os primeiros ensaios de Costa
11

 tiveram sobre estes e quase todos os 

outros trabalhos que se debruçaram sobre a nossa arquitetura moderna. Além desta, Costa se 

tornou objeto de uma vasta literatura. Intelectuais de porte vêm proporcionando, ao longo dos 

                                                 
6
 luciocosta.wordpress.com. 

7
 Seminário internacional um século de Lucio Costa. 

8
 CONDURU, NOBRE, KAMITA LEONÍDIO (Orgs.), 2004. 

9
 Professor de arquitetura na Rice University, em Houston, Texas, especialista em arquitetura moderna brasileira, 

com diversas publicações sobre Costa, entre elas os livros Lucio Costa: Brasilia’s superquadra (2005) e Lucio 

Costa, Arquiteto (2010), elaborado a partir do evento de mesmo nome. 

10
 1° Seminário do Grupo de Pesquisa “Lucio Costa: Obra Completa”. 

11
 Aleijadinho e a arquitetura tradicional (1929); Razões de uma nova arquitetura (1930); Documentação 

necessária (1937); Carta depoimento (1948) e Arquitetura brasileira (1952). 
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anos, vários livros e os mais diversos trabalhos acadêmicos a respeito da sua obra construída e 

escrita, além de fornecer novos aspectos biográficos que as contextualizam. Desse conjunto, 

lembramos os estudos pioneiros – no sentido de serem exclusivamente dedicados ao arquiteto 

– de Sophia Telles (1989) e Otília Arantes (1997). E ainda as publicações mais recentes de 

Guilherme Wisnik (2001) e Maria Elisa Costa (2014), esta última procurando resumir a 

trajetória pessoal e profissional do pai antes de Brasília. 

Da produção acadêmica da última década destacam-se os estudos de importantes pensadores 

brasileiros, tratando na maioria das vezes do vínculo entre a modernidade e a tradição na obra 

do arquiteto. Nesse sentido, lembramos as teses de Carlos Comas (2002), Abílio Guerra Neto 

(2002), Otávio Leonidio (2005), e recentemente o trabalho de Taís Alves (2011) sobre o papel 

do precedente na concepção arquitetônica de Costa. Há ainda outros dois trabalhos 

significativos abrangendo outras facetas da produção costiana: o de Carlucci (2005), que 

propõe uma nova classificação da sua produção residencial, identificando recorrências 

projetuais como os espaços-jardim e a janelas-muxarabi, e o de Suzuki (2010), que procura 

identificar pontos comuns entre a produção do arquiteto e a de Lina Bo Bardi. 

Desse extenso conjunto de publicações, ressaltamos dois trabalhos que foram fundamentais 

para o direcionamento desta pesquisa sobre Costa. O primeiro, e mais antigo, foi o artigo de 

Correia (2005) sobre a gênese e difusão da noção de adaptabilidade da arquitetura moderna 

brasileira às condições locais. Este trabalho reforçou o desejo de se estudar a abordagem 

sobre o lugar – conforme trazida ao debate arquitetônico por Norberg-Schulz e mais tarde 

retomada nos escritos de Nesbitt e Montaner – em Lucio Costa, responsável, como se sabe, 

por lançar as bases do discurso de adaptação dessa arquitetura ao meio. O segundo, e mais 

recente, foi o artigo de Brino e Canez (2013), em que discutem a materialidade como um 

aspecto fundamental da concepção de lugar para o arquiteto, corroborando assim com muitos 

dos nossos achados até então, em que pese as diferenças entre o enfoque da dupla e o nosso 

próprio enfoque de pesquisa, que ficará mais claro daqui em diante. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Os dados a respeito do legado de Costa circulam comumente através de três maneiras. Uma 

delas, e talvez a mais antiga, é a historiografia, que muitas vezes apresenta porções 
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fragmentadas da obra arquiteto, seja ela escrita ou projetual. Outra maneira é através das 

diversas publicações que se dedicaram, total ou parcialmente, a compilar os escritos de Costa. 

Uma terceira é por meio dos muitos estudos que ao longo dos anos procuram decifrar esse 

legado sob os enfoques mais diversos. Nos três casos, estão envolvidos processos de seleção 

e/ou interpretação, naturais para esse tipo de empreitada.  

Esses processos, atuando como uma espécie de filtro, retêm muitas informações que poderiam 

ser cruciais para se ter uma visão mais completa do que o arquiteto disse sobre determinado 

tema. Muitos estudiosos, por exemplo, já afirmaram ou deixaram implícito o pioneirismo e a 

importância de Costa no debate acerca da adaptabilidade da arquitetura moderna brasileira às 

condições locais. No entanto, acreditamos que esse tipo de afirmação seja fortemente 

dependente de uma visão há muito tempo consolidada pela historiografia canônica e pelo 

próprio arquiteto, ponderando o seu papel na constituição dessa trama, como nos lembra 

Tinem (2006). 

Quanto à obra escrita do arquiteto sabemos que, apesar do esforço de muitos na compilação 

deste material ao longo dos anos, muitos textos “menores” foram relevados, como aqueles de 

cunho pessoal, anotações diversas e outra infinidade de textos avulsos. Já os seus desenhos, 

quando surgem nas publicações, visam na maioria das vezes a ilustração de um projeto nunca 

construído. Caso contrário, prefere-se uma fotografia da edificação. O papel do desenho como 

detentor da visão do arquiteto sobre um determinado tema nos parece, deste modo, 

minimizado. 

Wisnik nos lembra da importância que desenhos e textos assumem conjuntamente nos 

processos de concepção de Costa, ora por meio de croquis, indicando os caminhos do partido, 

dos fluxos e da implantação do edifício, ora povoando seus projetos com inúmeras 

especificações, “como se ao prescrevê-las, pudesse acompanhá-los ao vivo” (WISNIK, 2001, 

p. 44). Paralelamente, tomamos como verdadeira a assertiva de Ciro Pirondi (2003, p. 129), 

para quem “muito pouco ainda foi estudado sobre a produção de Lucio Costa, vindo daí a 

crítica frouxa que às vezes se faz de seus projetos. Ora separando seus escritos e seu 

pensamento dos seus desenhos; ora elevando seus desenhos acima de seus textos”. 

Apesar de implícita na literatura, desconhecemos até aqui estudos sobre a adaptabilidade da 

arquitetura moderna brasileira às condições locais que tomem esses documentos 

conjuntamente. Para nós, considerando o papel do arquiteto como precursor desse tema, 
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estabelecer uma correlação entre o maior número de textos e desenhos, atentando para o que 

cada um deles revela a respeito do Lugar, surge como uma tarefa crucial a qual nos propomos 

realizar. Esta tese, portanto, procura oferecer uma visão mais abrangente do tema, a medida 

que coteja desenhos e textos como transmissores de uma determinada ideia, e procura, ao 

mesmo tempo, contemplar todos os documentos do arquiteto, julgados pertinentes à análise 

do tema, atualmente disponíveis em meio físico e/ou virtual. 

Sendo assim, a questão central da pesquisa é: 

Como Lucio Costa aborda o tema lugar em textos e desenhos ao longo da sua 

carreira? 

Dela derivam questões específicas que norteiam o trabalho, a saber: 

Em que momentos da sua carreira o lugar é mais evidente? 

Quais aspectos do lugar são privilegiados? 

Como se dá a abordagem do lugar? 

Existem correlações com outras abordagens do lugar no mesmo período? 

Para tanto, temos três hipóteses a serem testadas. A primeira é que a abordagem de temas 

relacionados ao lugar seria mais frequente nas quatro primeiras décadas da trajetória 

profissional do arquiteto, ou seja, entre as décadas 1920 e 1950, intervalo de tempo que 

registra os maiores números, bem como os exemplares mais notáveis, de sua produção 

projetual e ensaística. A segunda hipótese, assente nos ensaios mais conhecidos do arquiteto, 

é que a abordagem do lugar estaria fortemente vinculada à construção dos edifícios, sobretudo 

à maneira como esta se deu no passado, e aos aspectos que ainda poderiam ser reapropriados 

no presente. A terceira e última hipótese, baseada em sugestões da literatura recente, é que a 

abordagem do lugar em Lucio Costa seria condizente com a que ocorria no restante da 

América Latina. Haveria, assim, uma simultaneidade entre os temas e as datas quando 

cotejados o discurso do arquiteto brasileiro com o debate latino-americano em geral. 

O trabalho tem, portanto, um viés quantitativo, pois nos interessa o quanto Costa falou sobre 

o lugar, e também um viés qualitativo, pois buscamos saber o que o arquiteto, de fato, disse e 

incorporou em projetos. 

A partir das indicações da literatura, apreendemos a noção de lugar de dois modos, ou duas 

escalas distintas: ora como o mundo exterior, que aqui chamamos de sítio, ora como a própria 
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edificação. Cada uma dessas escalas do lugar detêm elementos ou atributos que os constituem 

ou os caracterizam. O sítio, por exemplo, pode se revelar através de uma porção de terra 

qualquer, por meio de certas condições climáticas locais e ainda pela paisagem circundante, 

que pode ser natural (o ermo), ou construída pelo homem (os assentamentos). A edificação, 

por sua vez, reúne propriedades construtivas, espaciais e perceptivas que podem revelar o 

modo como as pessoas constroem, organizam e vivenciam seus espaços, em geral sob o crivo 

de certas tradições locais. 

Este é o germe de nosso aparato conceitual e de onde derivam as categorias de análise do 

lugar, as três primeiras – terreno, clima e paisagem – referentes ao sítio, e as três últimas – 

materialidade, organização dos espaços e propriedade dos ambientes – referentes à edificação.   

A literatura trata ainda de duas naturezas do lugar: uma objetiva, que fornece elementos para a 

localização do homem no mundo, e outra sensível, ligada à percepção e aos sentimentos 

pessoais. Essa dupla natureza do lugar se reflete nos modos como ele pode ser compreendido 

e, posteriormente, representado. Teríamos assim, de um lado, dados mensuráveis, para os 

quais o desenho seria a melhor forma de representação, e de outro, dados imensuráveis, que 

teriam no texto o modo de registro mais eficaz. Esta visão sobre os dados do lugar e as suas 

formas de expressão (ou representação) fundamenta a nossa análise do lugar em Lucio Costa, 

assentada nos registros deixados pelo arquiteto e que, como já esclarecemos, constituem o 

nosso universo de pesquisa. Essas questões, e outras, referentes aos caminhos metodológicos 

tomados e aos procedimentos de análise aplicados, aparecem no capítulo 02. 

O capítulo 03 é dedicado à análise quantitativa do dados coletados, tomando-se para isso uma 

perspectiva de ordem cronológica. Os dados são organizados de modo que se percebam os 

momentos de maior (ou menor) evidência do lugar, os atributos privilegiados, do sítio ou da 

edificação, e os tipos de documentos, textuais ou gráficos, mais requisitados na abordagem de 

Costa. No capítulo 04 discutimos como se dá essa abordagem, agora a partir de um viés 

qualitativo. Vemos aqui como os 06 atributos do lugar previamente elencados se desenvolvem 

através dos textos e desenhos, identificando as posturas que o arquiteto assume diante deles e 

os pontos de inflexão que surgem em determinadas situações. O capítulo 05 é uma espécie de 

addendum no qual analisamos discursos paralelos. Nele cotejamos tópicos do debate da 

época, dando atenção especial àquele que surge no contexto latino-americano, com aspectos 

da abordagem de Costa sobre o lugar que foram assunto do capítulo anterior. Procuramos aqui 
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evidenciar as correspondências, ou divergências, entre o arquiteto brasileiro e seus 

contemporâneos e os momentos em que elas acontecem. 

Seguem-se, por fim, as conclusões desta pesquisa, que acreditamos ser uma pequena, porém 

necessária, contribuição ao lugar do lugar na arquitetura moderna, através dos registros deste 

que foi o arquiteto fundamental para a sua constituição em terras brasileiras. 
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2 LUGAR, TEXTOS E DESENHOS: DO CONCEITO AO MÉTODO 

 

Este capítulo reúne as questões de ordem teórica e metodológica que sustentam a presente 

pesquisa, buscando delimitar duas questões fundamentais ao seu desenvolvimento: o que vem 

a ser lugar, ou quais as referências conceituais a respeito do tema; e como o lugar pode ser 

apreendido na obra de um arquiteto em particular, em nosso caso, Lucio Costa. 

Antes de tudo, cabe ressaltar que a concepção de lugar que aparece nesta pesquisa é aquela 

que teve sua gênese em meados do século passado, no seio da crítica à cidade e ao edifício 

modernos. Do discurso arquitetônico do período, pelo menos três pontos merecem atenção: a 

rejeição à visão totalizante do ambiente urbano, assente numa tradição de planejamento que 

advém da revolução industrial; a constatação de um certo “fracasso” do modernismo na 

transformação da ordem social; e a crítica à busca crescente pela abstração das formas 

arquitetônicas, que descartaria o caráter histórico e comunicativo do edifício. 

Logo após a segunda guerra, as grandes utopias modernas do início do século – da Cité 

Industrielle, de Tony Garnier (1917), à Carta de Atenas, de Le Corbusier (1933) – começam a 

ser postas em xeque, à medida que cresce a insatisfação com um conjunto malfadado de 

ações, relacionada, sobretudo, aos planos de renovação urbana em grande escala, fenômeno 

que pode ser observado tanto no cenário pós-guerra europeu
12

, como no contexto das grandes 

cidades dos Estados Unidos
13

. 

A crítica ao moderno veio acompanhada de um novo interesse pela relação do edifício com o 

entorno, privilegiando a ótica do usuário. Entre outras questões, as chamadas teorias pós-

modernas do lugar – surgidas na década de 1960 e organizadas a partir de diferentes 

instituições de pesquisa, publicações e exposições – “enfatizavam a especificidade da 

experiência espacial e, em alguns casos, a ideia de genius loci, ou espírito específico do lugar” 

(NESBITT, 2006, p. 57). Partindo do pressuposto de que as sensações – visuais, olfativas e 

auditivas – são parte da apreensão do meio pelo indivíduo, os autores pós-modernos aqui 

                                                 
12

 A exemplo da crítica fomentada pelos italianos reunidos no IAUV – Istituto Universitario de Architettura di 

Venezia, Ernesto Rogers, Aldo Rossi e Vittorio Gregotti, entre outros, à “doutrina funcionalista do movimento 

moderno, segundo a qual a função determina a forma” (NESBITT, 2006, p. 384). 

13
 Onde as reações às alianças entre as grandes empresas de arquitetura e os programas autoritários de 

planejamento alimentaram diversas “explosões de descontentamento”, como lembra Cohen (2013, p. 394). Em 

Morte e vida de grandes cidades (1961), Jane Jacobs aglutina a crítica generalizada às renovações urbanas 

brutais e às políticas tecnocráticas, como aquelas executadas por Robert Moses em Nova York. 
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consultados problematizam a interação entre o corpo e o ambiente, enfatizando a capacidade 

do primeiro em verificar as qualidades do segundo. 

Delineada essas primeiras questões, de ordem conceitual, em torno da concepção de lugar, o 

capítulo segue com a apresentação do arcabouço metodológico que dá sustentação à análise 

do material de pesquisa que foi aqui privilegiado. 

É sabido que nas investigações sobre o lugar em arquitetura – desde as que se detêm na 

relação entre edifício e entorno, até aquelas que conduzem à detecção de lugares no ambiente 

urbano –, o pesquisador pode, de acordo com seu objeto de estudo e as condições de trabalho 

que se apresentam, optar pelo exame das soluções de projeto, ainda em desenho, pela 

averiguação da obra construída, priorizando a pesquisa in loco, ou pela identificação de 

lugares por parte do indivíduo, a partir do emprego de metodologias e técnicas da área de 

Percepção Ambiental, que figuram como as mais comuns entre os estudos sobre o tema. 

Em que pese a validade de tais alternativas, foi a própria maneira como Costa compunha as 

suas ideias, como se sabe, ao mesmo tempo desenhando e escrevendo, que nos conduziu a 

definição do corpus da presente pesquisa, privilegiando os registros por ele deixados em 

desenhos e textos diversos, em detrimento de outros componentes da sua obra. 

Sobre os modos de trabalho do arquiteto, Guilherme Wisnik lembra que: 

 

Projetando em croquis, Lucio Costa muitas vezes apenas indica caminhos de partido, estudos de 

fluxos, preferências por determinadas orientações de implantação dos edifícios em relação ao 

movimento do sol, praticamente deixando em aberto o aspecto formal que a construção irá tomar. 

(...) paralelamente, Costa povoa seus projetos com inúmeras especificações que são levadas ao 

exagero, como se, ao prescreve-las, pudesse acompanha-los ao vivo. Assim, (...) Lucio Costa não 

amplia a escala do desenho, não representa suas ideias em detalhe, mas as escreve (2001, p. 44). 

 

Assim como muito desenhou, Costa também muito escreveu, sobre seus projetos, sobre 

arquitetura e urbanismo em geral, sobre os edifícios e cidades históricas, destacando o caso 

brasileiro e português, e tantos outros assuntos afins. Como resultado, dispomos hoje de um 

conjunto de textos fundamentais da sua trajetória, sendo uma grande parte vinculados a algum 

projeto em particular, como a Memória Descritiva do Plano Piloto, e uma quantidade ainda 

maior de textos avulsos, mas ainda assim relacionados à arquitetura. São artigos, ensaios, 

entrevistas, notas de jornal, e correspondências diversas, desde aquelas endereçadas a parentes 

e amigos, até outras enviadas à personagens proeminentes do período em que viveu. 
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Neste sentido, optamos pela avaliação dos desenhos e dos textos, tomando-os em conjunto, 

independente de qualquer relação de afinidade que, porventura, existam entre eles – como 

ocorre, por exemplo, entre as peças gráficas e os memoriais descritivos que compõem o 

projeto de arquitetura. Adiante, explicaremos como o cotejamento do material gráfico e 

textual disponível hoje permite uma visão abrangente da abordagem costiana sobre o lugar. 

Antes, porém, tratamos dos conceitos de lugar pertinentes à pesquisa, para então delimitarmos 

os métodos e os procedimentos de análise adotados. 

 

2.1 LUGAR: ALGUNS CONCEITOS E UMA INEVITÁVEL PRESENÇA DO ESPAÇO 

 

Como se sabe, o conceito de lugar é compartilhado por diversas áreas do conhecimento, desde 

as interessadas somente em seus atributos geométricos, até outras preocupadas em melhorar a 

vida das pessoas, através da criação de “bons lugares”. Neste vasto espectro, incluem-se 

disciplinas como a matemática, a geografia, a antropologia, a filosofa, além da arquitetura e 

do urbanismo. Nesse sentido, Lineu Castello (2005) lembra que o conceito de lugar pode 

sofrer uma interpretação psicológica, antropológica, arquitetônico-urbanística, e assim 

sucessivamente. Cada disciplina busca entender o lugar de acordo com um conjunto próprio 

de visões e instrumentos de análise, de modo que parece impraticável – e não é nossa intenção 

– chegar a uma conceituação única de lugar. No entanto, uma breve incursão por algumas 

dessas abordagens parece válida, na medida em que revelam recorrências no sentido de lugar. 

A constatação mais preliminar a que se chega, em qualquer investigação sobre o lugar, é a 

inevitável menção ao termo espaço. Em qualquer glossário, o primeiro geralmente aparece 

como parte integrante do segundo. Mas o que, de fato, distingue um do outro? O próprio 

dicionário antecipa: a presença do indivíduo, e mais ainda, sua identificação com o espaço. 

Os estudiosos, em geral, seguem nessa mesma direção. Para o geógrafo Yi-Fu Tuan (1983), 

espaços se transformam em lugares quando são inteiramente familiares ao indivíduo. Segundo 

o autor, somos, a primeira vista, indiferentes a qualquer espaço. Porém, a medida que o 

conhecemos, passamos a atribuir-lhe valor. Ou seja, além da dimensão espacial, o autor nos 

lembra aqui de uma indissociável passagem do tempo na constituição do lugar. Tempo que 

também é matéria do antropólogo Marc Augé (1994), para quem espaços relacionados à curta 

permanência e a rápida circulação se tornariam, de modo inverso, em não-lugares. 
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Entre os filósofos interessados pelo tema, a figura de Martin Heidegger talvez seja a mais 

proeminente. Sua obra, como se sabe, extrapola os limites da própria filosofia para se 

disseminar em outras áreas do conhecimento, como a teoria da arquitetura. Seus escritos 

teriam sido responsáveis, alega Adrian Forty (2000), pela substituição do termo “espaço” por 

“lugar” em certos círculos arquitetônicos por volta dos anos 1960
14

. Para Heidegger, em 

termos gerais, é a presença de um sujeito, e sua experiência de habitar, que transformam o 

espaço em lugar. “Habitar” torna-se assim um conceito indispensável para aqueles que 

seguem na esteira do seu pensamento, a exemplo de Gaston Bachelard, que evidencia a casa 

como signo de habitação e proteção – “a casa é nosso canto no mundo” (1974
15

, p. 358) –, 

numa tentativa de aproximar da arquitetura os constructos do filósofo alemão.  

Norberg-Schulz (1980), recupera tempos depois a ideia de habitar de Heidegger, quando 

afirma que o lugar é a concreta manifestação do habitar humano. Para o autor, o genius loci, 

noção emprestada dos romanos, estaria presente naturalmente no lugar, garantindo-lhe, a 

priori, uma certa qualidade ambiental, também chamada de atmosfera ou aura. No entanto, é 

só com a presença humana, e a sua capacidade de habitar, que o lugar passa a ser 

compreendido como um “fenômeno total” – uma ideia-chave na obra de Norberg-Schulz –, no 

qual coisas concretas e experiências existenciais são elementos inseparáveis. 

Para Montaner (2001), os conceitos de espaço e de lugar são claramente diferentes. O 

primeiro tem uma condição ideal, teórica, genérica e indefinida. O segundo possui um caráter 

concreto, empírico, existencial e articulado. O autor joga com uma concepção de espaço 

moderna, que vai de Durand à Kahn passando inevitavelmente pelo Estilo Internacional, na 

qual a sensibilidade ao lugar seria irrelevante. Já o retorno à ideia de lugar no discurso 

arquitetônico de meados do século XX seria fruto de uma certa “cultura do organicismo”, 

desenvolvida primeiro na obra de Wright e em seguida nas propostas dos arquitetos nórdicos 

encabeçados por Aalto. Nesse contexto, para o autor, “a ideia de lugar diferencia-se da de 

espaço pela presença da experiência. Lugar está relacionado com o processo fenomenológico 

da percepção e da experiência do mundo por parte do corpo humano” (MONTANER, 2001, 

p. 37). 

                                                 
14

 À época, o arquiteto holandês Aldo van Eych escreveu: Split apart by the schizophrenic mechanism of 

determinist thinking, time and space remains frozen abstractions (...). A house should therefore be a bunch of 

places – a city a bunch of place no less (EYCK, 1961, citado por FORTY, 2000, p. 271). 

15 
A versão original do livro é de 1958. 
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A distinção entre espaço e lugar continua em trabalhos recentes, como a tese de Castello, na 

qual o lugar aparece como um espaço qualificado, “percebido pela população por motivar 

experiências humanas a partir da apreensão de estímulos ambientais” (2005, p. 17). E ainda 

em Reis-Alves, para quem “o espaço só se torna um lugar no momento em que ele é ocupado 

pelo homem, física ou simbolicamente” (2007). 

Em que pese as abordagens distintas – aqui brevemente explicitadas em alguns enunciados –, 

há concordância em pelo menos um ponto: o entendimento do lugar como um espaço que se 

transforma e se distingue a partir da presença do indivíduo, que não só o ocupa, mas também 

o qualifica, dotando-o, ao longo do tempo, de valores e significados. 

Por outro lado, estes enunciados apontam para a amplitude das ideias que orbitam em torno 

do lugar, fato que, para os limites do presente trabalho, desencoraja a busca por uma 

conceituação única do termo. Assim, parece menos comprometedor, e muito mais apropriado 

às nossas intenções, inquirir o que o lugar pode ser, ao invés de o que é o lugar. 

Com base nesta premissa, e aceitando as indicações provenientes da literatura aferida, 

optamos por operar com uma noção de lugar assente nas diferentes escalas que ele pode 

assumir e, a partir destas, nos elementos e atributos que lhes dão substância, como explicamos 

a seguir. Entender o lugar em escalas permite, também, uma abordagem mais abrangente do 

tema na obra de Lucio Costa, na medida em que engloba as diversas variações de significado 

que o termo apresenta ao longo da trajetória, e em meio aos documentos, do arquiteto. 

 

2.2 LUGAR: ESCALAS, COMPONENTES E ATRIBUTOS 

 

Na vida cotidiana, vivenciamos o lugar de muitas maneiras e em muitas escalas, que 

compreendem desde o próprio corpo, o recinto em que estamos, o edifício, passando pela 

cidade, o território, o país, chegando até o mundo. Entendidas numa perspectiva relacional, as 

distintas escalas do lugar, mesmo quando percebidas de modo local, nunca devem perder de 

vista a noção de uma totalidade que lhe é sempre maior. Sendo assim, em termos espaciais, 

um lugar só é menor porque está continuamente relacionado a um lugar sempre maior. 
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Cumpre assinalar que as escalas do lugar nem sempre são dadas a priori ou são 

geometricamente definidas, podendo resultar de ações sociais, processos históricos ou mesmo 

relações de empatia, como lembra Tuan (1982, p. 149): 

 

Os lugares humanos variam grandemente em tamanho. Uma poltrona perto da lareira é um lugar, 

mas também o é um estado-nação. Pequenos lugares podem ser conhecidos através da experiência 

direta, incluindo o sentido íntimo de cheirar e tocar. Uma grande região, tal como a do estado-

nação, está além da experiência direta da maioria das pessoas, mas pode ser transformada em lugar 

– uma localização de lealdade apaixonada – através do meio simbólico da arte, da educação e da 

política.  

 

Com raciocínio parecido, só que baseado em um critério de grandeza, Montaner identifica 

duas escalas possíveis do lugar, cujas propriedades, distintas, repercutem diretamente em 

como os lugares são entendidos e caracterizados pelo indivíduo:  

 

Em pequena escala, o lugar é entendido como uma qualidade do espaço interior que se materializa 

na forma, textura, cor, luz natural, objetos e valores simbólicos. (...) Em grande escala, é 

interpretado como genius loci, como capacidade para fazer aflorar as pré-existências ambientais, 

como objetos reunidos no lugar, como articulação das diversas peças urbanas (praça, rua, avenida). 

Isto é, como paisagem característica (MONTANER, 2001, p. 37). 

 

Tendo em vista essas primeiras alegações da literatura, afirmamos, de início, que existe um 

lugar em pequena escala, que compreende todos aqueles espaços que se caracterizam como 

internos, e um lugar em grande escala, que compõe todos os espaços caracterizados como 

externos. Os desdobramentos dessa constatação inicial são discutidos a seguir. 

 

2.2.1 Interior e exterior 

Como sugere Montaner, sob uma ótica escalar, o interior e o exterior são condições básicas, 

respectivamente, dos pequenos e dos grandes lugares, corroborando na distinção entre um e 

outro. A constatação de uma interioridade e exterioridade intrínsecas ao lugar já está presente 

nos escritos de Christian Norberg-Schulz do início dos anos 1980. Para o autor, em linhas 

gerais, essas noções dicotômicas de dentro e fora constituem entidades básicas do mundo, 

indispensáveis, portanto, em qualquer abordagem sobre o sentido de lugar. 
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Norberg-Schulz argumenta que o exterior é o que está sempre “fora”, sem distinção, 

englobando, assim, de ambientes naturais, uma floresta intocada, por exemplo, até aqueles 

construídos pelo homem, como aldeias, vilas e cidades, ou seja, o próprio ambiente urbano. Já 

o interior, mais do que uma propriedade dos recintos fechados, e apesar de ser uma 

característica fundamental de qualquer edificação, tem a ver, para o autor, com a segurança 

transmitida por um determinado local, onde a vida das pessoas pode, de fato, acontecer. 

Às condições básicas do lugar, o exterior e o interior, Norberg-Schulz acrescenta outras duas 

propriedades que lhes são correspondentes, a extensão e a reclusão, que remetem, do mesmo 

modo, ao que é próprio da natureza e dos artefatos humanos, como veremos adiante. 

 

2.2.2 Lugar natural e lugar construído 

A partir das noções básicas de fora e dentro, e suas correspondentes, extensão e cerramento, 

Norberg-Schulz classifica então os lugares possíveis no mundo em dois tipos distintos: o 

lugar natural e o lugar construído, por vezes chamados de paisagem e assentamento. 

Segundo o autor, o lugar natural pode, a primeira vista, estar associado à natureza, numa 

acepção ampla do termo. Todavia, a noção de paisagem – um domínio do visível, daquilo que 

a vista alcança, ou seja, uma porção delimitada de natureza – é tomada com mais frequência 

como ponto de partida para se compreender os lugares naturais. 

A extensão é a propriedade básica da paisagem, apreendida, essencialmente, em termos 

geográficos, uma vez que os elementos que a constituem são as formações naturais, as 

superfícies rochosas, a água e a vegetação, que existem, portanto, a priori, como lembra 

Norberg-Schulz: “natural elements are evidently the primary componentes of the given, and 

places are in fact usually defined in geographical terms”
16

 (1980, p. 10). Apesar de 

compartilharem uma série de elementos comuns, o autor ressalta que alguns aspectos podem 

distinguir uma paisagem da outra, como a predominância do céu em alguns locais, da terra, 

em outros, ou ainda de um “casamento” feliz entre ambos. 

Seja qual for a configuração, a paisagem, na sua condição de lugar, precisa apresentar 

identidade e significado próprios. Para que ambos venham à tona, é imprescindível a presença 

                                                 
16

 Os elementos naturais são evidentemente os componentes primários dados, e os lugares geralmente são, de 

fato, geralmente definidos em termos geográficos” (Tradução nossa). 
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de um indivíduo, ou de um grupo, capaz de apreender um certo “espírito do lugar”, segundo o 

autor já impresso na paisagem. A denominação de certas regiões ou elementos naturais sugere 

que alguma identidade já foi atribuída ao local. Por outro lado, o indivíduo quando não 

reconhece um lugar pode sentir-se perdido ou inseguro, como numa nova cidade ou num país 

estrangeiro, por exemplo. Já o significado advém com a familiaridade que adquirimos com 

um determinado local, em especial aquele onde depositamos nossas memórias e valores. 

O lugar construído compreende qualquer assentamento feito pelo homem: das casas e 

fazendas à vilas e cidades, e ainda as estradas que as conectam. Para Norberg-Schulz, seja 

qual for a escala da intervenção, no lugar construído prevalece um certo caráter introspectivo: 

“the distinctive quality of any man-made place is enclosure, and its character and spatial 

properties are determined by how it is enclosed”
17

 (1980, p. 58). O autor também lembra que, 

em função da escala, alguns assentamentos, maiores, podem se tornar paisagem para outros 

assentamentos, menores. Nesse sentido, a cidade funciona como uma espécie de plano de 

fundo para o edifício, do mesmo modo como as zonas rurais se transformam em cenário para 

vilas e pequenas cidades. 

Norberg-Schulz ressalta que a existência de lugares construídos está condicionada à 

modificação do estado natural das coisas. Nesse caso, a paisagem, em sua condição, natural, 

torna-se, deste modo, paisagem humanizada, em outras palavras, paisagem cultural, uma vez 

que passou a ser modelada pelo indivíduo, ou grupo, por meio da cultura. 

O autor lembra ainda das relações que podem se estabelecer entre o lugar natural e o lugar 

construído, através dos diferentes graus de abertura que o edifício isoladamente ou em 

conjunto, no caso das cidades, apresentam diante da paisagem ao redor: “the character of a 

man-made place is to a high extent determined by its degree of ‘openness’. The solidity or 

transparency of the boundaries make the space appear isolated or as part of a more 

comprehensive totality”
18

 (1980, p. 63). Nestes casos, é possível se falar de edifícios ou 

conjuntos urbanos mais ou menos “integrados” à paisagem. 

 

                                                 
17

 “a qualidade distintiva de qualquer lugar feito pelo homem é a reclusão, e seu caráter e suas propriedades 

espaciais são determinados pelo quanto ele é recluso” (Tradução nossa). 

18
 “o caráter do lugar feito pelo homem é altamente determinado belo seu grau de ‘abertura’. A solidez ou 

transparência dos limites faz o espaço parecer isolado ou como parte de uma totalidade mais abrangente” 

(Tradução nossa). 
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2.2.3 Sítio e edificação 

Espaços abertos e fechados, assim como paisagens e construções, são variações possíveis do 

sentido de lugar, resultantes, entre outros fatores, das escalas distintas que este pode assumir. 

Conforme as indicações da literatura, teríamos um grande lugar – domínio dos espaços 

abertos, da natureza, da paisagem, das grandes extensões de terra, dos assentamentos 

humanos – que serviria como plano de fundo para um pequeno lugar – por sua vez domínio 

dos espaços interiores, do recinto, do edifício, das pequenas povoações. 

As variações do sentido de lugar são resumidas no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Variações do sentido de lugar a partir de duas escalas distintas. 

Escalas Condições Propriedades Tipos Domínios 

Em grande escala Exterior Extensão Lugar natural 
Natureza ou  

paisagem intocada 

Em pequena escala Interior Reclusão  Lugar construído 
Paisagem humanizada 

e edifício 
Fonte: Elaboração do autor a partir da bibliografia pesquisada. 

 

A partir deste quadro, e para fins de pesquisa, podemos nos reportar ao lugar ora sob o termo 

sítio, ora sob o termo edificação, certos da capacidade de ambos agregarem os diversos 

sentidos de lugar vistos até então. 

O sítio, por vezes relacionado ao lugar em grande escala, compreende uma porção menor de 

um espaço maior, ou ainda um terreno próprio para quaisquer construções, caracterizando-se, 

assim, pela possibilidade de sua ocupação. Já o termo edificação pode ser substituído por 

edifício sem nenhum prejuízo de significado, embora o primeiro sugira uma obra 

arquitetônica de maior importância que o segundo. 

Sítio e edificação se constituem de certos atributos, que os caracterizam. Os atributos do sítio, 

dados, a princípio, pela natureza, também resultam da intervenção do homem, enquanto que 

na edificação procedem diretamente dela. A literatura ajuda a identificá-los e delimitá-los. 
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2.2.4 Atributos do sítio 

Os atributos do sítio presumem uma reunião de elementos diversos, anteriores à intervenção 

arquitetônica, e que por isso podem se tornar importantes subsídios para a edificação. A 

literatura reconhece esses elementos a partir de óticas distintas.  

Entre os teóricos italianos, é impossível tratar dos atributos do sítio sem falar das noções de 

ambiente ou pré-existências ambientais. Para Ernesto Rogers (1965), Aldo Rossi (1966)
19

 e 

Vittorrio Gregotti (1985), o ambiente preexiste ao projeto, congregando todos os elementos 

que lhes servem de referência. Por definição, representa não só os elementos presentes na 

natureza, englobando da paisagem aos fenômenos climáticos, mas também a história e as 

tradições depositadas no lugar. Enquanto para Rogers e Rossi a noção de ambiente está 

preferencialmente ligada ao lugar construído, ou seja, ao meio urbano, para Gregotti pode ser 

vinculada ao meio natural, ou ao terreno, de modo mais preciso – este último entendido como 

uma porção do sítio na qual o homem, através da arquitetura, age mais diretamente. 

O terreno também é matéria para Keneth Frampton, que ainda observa a relevância de outras 

“condições específicas impostas pelo lugar” (1997, p. 397), como a topografia e o clima local. 

O autor, como se sabe, está particularmente interessado nas respostas dadas pela arquitetura 

vernacular a esses condicionantes. Tadao Ando (1991), por sua vez, destaca os elementos 

naturais – água, vento, luz e céu – que conformam o sítio, assim como a paisagem local, para 

ele o ponto de partida do problema arquitetônico. O arquiteto japonês se inspira na arquitetura 

tradicional de seu país, sobretudo a sua sensibilidade em atenuar as fronteiras entre o sítio e a 

edificação. A paisagem também é matéria de Norberg-Schulz, que como os outros autores, 

ressalta a importância das tradições locais no trato com os atributos do sítio. 

Com base nessas indicações da literatura, uma primeira forma de compreender o lugar é a 

partir dos atributos do sítio, a saber: do terreno, onde surge a edificação, das condições 

climáticas locais e da paisagem circundante, seja ela natural ou construída – todos estes 

elementos que influenciam diretamente a arquitetura. 

                                                 
19

 A tradução de Arquitetura da Cidade que utilizamos aqui é de 1995. 
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2.2.5 Atributos da edificação 

Os atributos da edificação são entendidos aqui como formas de construção e organização 

espacial próprias de uma determinada tradição, e ainda como uma atmosfera particular dos 

espaços interiores, conforme se apreende na literatura. 

Frampton, em seus escritos, ressalta a materialidade da edificação como um elemento 

fundamental do sentido de lugar, sobretudo quando os métodos de construção são herdados 

das culturas locais. Destaca, paralelamente, as sensações que os ambientes construídos 

despertam nos usuários: 

 

(...) percepções complementares como os níveis variáveis de iluminação, as sensações ambientais 

de calor, frio, umidade e deslocamento do ar, bem como a diversidade dos aromas e sons 

produzidos por materiais diferentes em diferentes volumes, e até mesmo às sensações variadas 

induzidas pelos acabamentos dos pisos, que levam o corpo a passar por mudanças involuntárias de 

postura, modo de andar, etc (FRAMPTON, 1997, p. 397). 

 

A experiência é um fator importante também para Rossi, que advoga a continuidade histórica 

das edificações presente na ideia de tipo – formas edilícias ideais que repercutem na memória 

individual e coletiva –, responsável por conferir inteligibilidade às edificações no contexto de 

uma determinada cultura. O autor procura entender como as tipologias antigas têm significado 

para um determinado grupo, a exemplo da “arquitetura tradicional dos prédios milaneses, 

onde o corredor significa um estilo de vida impregnado de fatos cotidianos, de intimidade 

doméstica e de relações pessoais diversificadas” (ROSSI, 1976, p. 381). 

Norberg-Schulz e Ando, a exemplo de Frampton, compartilham posturas semelhantes quanto 

ao papel da tradição, sobretudo das arquiteturas vernaculares, nos modos como as edificações 

são construídas e espacialmente resolvidas. De acordo com o primeiro, não só a forma 

construída, mas também a organização dos espaços internos, quando em sintonia com a 

situação local – a natureza e as tradições regionais – oferecem ao indivíduo os sentidos de 

orientação e identificação, fundamentais na compreensão do lugar. Esta é, também, a 

preocupação de Ando em sua busca por uma “lógica essencial inerente ao lugar”, que revela 

“padrões de vida e costumes ancestrais que as pessoas levarão para o futuro” (1999, p. 497). 

A partir dessas indicações, o lugar pode, agora, ser compreendido de outra maneira: a partir 

dos atributos da edificação, que se revelam em seus componentes construtivos, espaciais e 
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perceptivos. Cotejando os autores acima, percebemos que a noção de lugar engloba não só os 

elementos físicos, mas também os aspectos históricos e culturais, presentes, por exemplo, na 

herança construtiva local e na maneira como as pessoas organizam seus espaços. 

 

2.3 REGISTROS DO LUGAR: DADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS 

 

Além das noções de exterior e interior, às quais associamos à paisagem e aos assentamentos, e 

ainda ao sítio e à edificação, cabe agora destacar os dados objetivos e subjetivos, dois outros 

componentes do lugar, igualmente sugeridos pela literatura, que repercutem diretamente nas 

formas de registro do meio por parte do indivíduo. 

Ao se referirem aos dados objetivos e subjetivos do lugar, os autores podem usar expressões 

distintas. Norberg-Schulz, por exemplo, fala em componentes tangíveis e intangíveis. 

Por componentes tangíveis, o autor entende as coisas estáveis e acessíveis do mundo, estando, 

portanto, relacionadas diretamente aos atributos físicos do lugar, em que se destacam: 

 os elementos naturais pré-existentes, como os acidentes geográficos, o relevo; 

 os elementos mensuráveis e quantificáveis, como os edifícios, as árvores; 

 as noções de escala e proporção, e de sentido e direção, que proporcionam ao 

indivíduo o senso de orientação, ou seja, saber onde está, mediante, por exemplo, a 

trajetória do sol, das estrelas, dos ventos; 

 todas as coisas que podem ser compreendidas espacialmente: “space denotes the three-

dimensional organization of the elements which make up a place”
20

 (NORBERG-

SCHULZ, 1980, p. 11). 

Os componentes intangíveis, por sua vez, remetem ao caráter de um determinado local, que 

para Norberg-Schulz “denotes the general ‘atmosphere’ which is the most comprehensive 

property of any place”
21

 (Idem). Estão associados à coisas instáveis e inacessíveis, 

impossíveis de medir e quantificar, uma vez que são apreendidas subjetivamente. 

Compreendem ainda aspectos ambientais variáveis, como o clima, as estações, a luz do sol, 

                                                 
20

 “espaço denota a organização tridimensional dos elementos que compõem um lugar” (Tradução nossa). 

21
 “denota a ‘atmosfera’ geral que é a propriedade mais abrangente de qualquer lugar” (Tradução nossa). 
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que estimulam a percepção e os sentimentos do indivíduo, atuando assim, segundo o autor, no 

processo de identificação com o meio no qual encontra-se inserido. 

Lineu Castello (2005) desenvolve raciocínio parecido em sua tese, na qual ressalta as 

potencialidades objetivas e subjetivas do lugar, relacionadas, respectivamente, aos 

atributos físicos e psicológicos do meio. Jean-Pierre Durand (2003), de modo semelhante, 

sugere uma dupla natureza do lugar: uma de ordem objetiva, ligada aos elementos naturais, e 

outra de caráter sensível, que associa à ideia de genius loci, recuperada por Norberg-Schulz. 

Para o autor, cada natureza do lugar fornece dados distintos para a sua compreensão. Da 

natureza objetiva obtemos dados mensuráveis, em geral relacionados aos aspectos físicos do 

meio, como o terreno, os elementos naturais ou construídos do entorno, ou seja, dados que 

pode ser expressos graficamente. 

Já a natureza sensível do lugar oferece dados imensuráveis que por seu caráter subjetivo, 

requerem outras formas de aproximação, como os textos, por exemplo, que segundo Durand 

podem se tornar instrumentos mais eficazes do que os desenhos para registrar as impressões 

do indivíduo sobre o meio. O argumento dos autores pode ser resumido no quadro a seguir: 

 

Quadro 2: A dupla natureza do lugar e suas formas de registro. 

Naturezas 

do lugar 

Norberg-Schulz 

(1980) 
Castello (2005) Durand (2003) 

Formas preferíveis 

de registro 

Objetiva 
Componentes 

tangíveis 

Potencialidades 

objetivas 

Dados 

mensuráveis 
Gráfico  

Subjetiva  
Componentes 

intangíveis 

Potencialidades 

subjetivas 

Dados 

imensuráveis 
Escrito 

Fonte: Elaboração do autor a partir da bibliografia pesquisada. 

 

O entendimento do lugar a partir de dados objetivos e subjetivos, apreendidos em duas 

modalidades de registro, gráfica e escrita, embasa a nossa análise do lugar em Lucio Costa, 

que como informado inicialmente, atuava por intermédio de desenhos e textos. Neste caso, o 

cotejamento das linguagens gráfica e escrita permite uma compreensão mais abrangente do 

tema – que, acreditamos, poderia se mostrar deficiente caso se considerasse somente uma 

delas –, na medida em que se busca contemplar a totalidade dos registros deixados pelos 
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arquiteto. Cabe, agora, entender como cada linguagem revela, através de artifícios próprios, 

os atributos do lugar, como explicaremos adiante. 

 

2.3.1 Desenhando o lugar 

No decorrer do processo de concepção e apresentação de uma proposta arquitetônica, é 

natural que o projetista se atenha a alguns aspectos ou elementos arquiteturais específicos. 

Nesse contexto, Durand apresenta diversos recursos, próprios do desenho de arquitetura, que 

podem ser mobilizados para uma melhor compreensão da futura edificação, entre eles: a 

representação dos materiais construtivos utilizados, dos elementos que encerram os espaços, o 

detalhamento de dispositivos particulares, como escadas e esquadrias, bem como a sugestão 

da mobília, dos usuários ou ainda dos elementos vegetais, existentes ou propostos. 

Do mesmo modo, uma série de artifícios gráficos podem ser concentrados, particularmente, 

para informar ou enfatizar os atributos do sítio e da edificação. A indicação dos limites do lote 

ou do relevo, por exemplo, revelam sobre o terreno onde se erguerá a construção. A indicação 

do Norte, por sua vez, permite antever os efeitos positivos e negativos dos ventos e da 

insolação. Já a inclusão da vegetação ou das construções do entorno sugere a importância dos 

elementos pré-existentes para a nova edificação. 

A propósito da edificação, Durand ressalta que, dependendo do enfoque ou do público que 

almeja, o projetista pode escolher entre enfatizar os seus elementos construtivos ou as suas 

propriedades espaciais. No primeiro caso, a aparência dos materiais se torna um dado crucial 

do desenho, já que permite antever o aspecto final da edificação. No segundo, a medida que 

se reforça o traço dos elementos divisores, como as paredes, delimita-se melhor os cômodos 

que estes encerram, tornando mais eficaz a leitura da organização interior. 

O autor ainda lembra que o projetista pode recorrer à representações do mobiliário a fim de 

ampliar a percepção dos espaços representados, ressaltando, pelo menos, duas características 

básicas: “a medida do homem e as potencialidades de uso do recinto” (Durand, 2003, p. 165, 

tradução nossa). A indicação dos móveis podem, assim, revelar a preocupação do projetista 

com o funcionamento da edificação, sua habitabilidade, ao mesmo tempo em que permite ao 

observador uma noção das dimensões, da escala e dos usos possíveis dos espaços internos.  
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Além do emprego desses recursos gráficos disponíveis, a execução de uma série de desenhos 

é uma tarefa quase sempre necessária ao pleno entendimento da edificação representada. 

Elizabeth Tostrup (1999) destaca que cada tipo de desenho é capaz de revelar elementos ou 

propriedades arquiteturais muito específicas. As plantas baixas, por exemplo, revelam o 

arranjo e o fluxo entre os cômodos, dificilmente observáveis sob o ponto de vista único dos 

desenhos em perspectiva, que por sua vez são mais eficazes para antecipar a forma e a 

aparência final do edifício, e em muitos casos, a sua inserção no meio. Já as fachadas em fita 

se mostram mais apropriadas à comparação da edificação com os componentes mais próximos 

do cenário urbano, reforçando paridades ou distinções de escala, gabarito e outras relações. A 

autora, no entanto, adverte para a possibilidade de desvios dessas funções dos desenhos. 

Para Tostrup, a escolha entre um tipo ou outro de desenho não é gratuita, uma vez que em 

cada um está embutida uma função retórica que inclui, exclui, sublinha, conota ou denota 

aspectos arquiteturais específicos. Defende, assim, que a repetição de certos tipos de desenho 

indica uma preferência ou preocupação do projetista por algum aspecto particular da 

edificação, mas adverte que essa relação não seja tomada de modo simplório, levando a crer 

que a ênfase sobre uma questão resulte na negligência de outra. 

Com base na indicação de Durand, de que as informações contidas nos desenhos permitem 

aferir atributos da edificação e do seu entorno, e de Tostrup, de que a recorrência a tipos 

específicos de desenho (plantas, elevações, perspectivas) pode insinuar a primazia de algum 

atributo sobre os demais, procuramos identificar os tipos e as quantidades de desenhos 

despendidos por Costa, bem como os artifícios gráficos por ele empregados, a fim de 

descobrir se tais recursos favoreceram a abordagem sobre os atributos do lugar. 

As mesmo tempo, reconhecemos com Durand que nem todos os atributos do lugar podem ser 

graficamente representados. Neste caso, nos voltamos para os textos, pois abordagem que se 

mostra deficiente na linguagem gráfica pode ser reforçada por meio da linguagem escrita.  

 

2.3.2 Escrevendo o lugar 

Em que pese a supremacia do desenho no trato das questões arquitetônicas, escrever é uma 

necessidade do arquiteto, que atua constantemente entre os campos visual e verbal, como 

afirmam Thomas Markus e Deborah Cameron (2002) e também Adrian Forty (2004). Neste 
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contexto, para alguns profissionais, os textos só servem para falar do projeto; para outros, 

podem tratar das mais diversas matérias ligadas à arquitetura. 

No primeiro caso, os textos ampliam o conhecimento da edificação futura, a medida que 

fornecem informações sobre como ela deve ser construída, que por razões diversas não 

constam, ou foram insuficientes, nos desenhos. Geralmente são documentos que se destinam a 

profissionais da área, indivíduos acostumados com um vocabulário técnico específico, e que 

estejam de algum modo envolvidos com a concepção, avaliação ou execução do projeto. A 

depender das circunstâncias ou etapas de projeto em que são produzidos, estes textos podem 

ser: prescritivos, a exemplo das legislações urbanísticas, posturas municipais, manuais e 

editais de projeto; descritivos, como os memoriais; e avaliativos, como as atas de júris, em 

caso de concursos de projeto, e pareceres diversos. 

No segundo caso, os textos não precisam ter um vínculo direto com um projeto em particular 

– embora alguns possam fornecer diretrizes gerais para a realização de um bom projeto –, 

nem a sua destinação se restringe aos especialistas. Ao tratar, de maneira abrangente, sobre 

temas arquitetônicos diversos, como, por exemplo, a natureza e as especificidades da prática 

arquitetônica, da atuação do arquiteto, ou ainda os modos de se fazer arquitetura, esses textos 

podem interessar a um público mais amplo. Markus e Cameron apontam para a pluralidade 

desse material. São tratados, manifestos, artigos, ensaios, textos profissionais, não 

profissionais e diversas outras modalidades textuais que atuam como depositório do debate e 

do vocabulário arquitetônico de um determinado período. 

Seja qual for o caso, os “textos arquitetônicos” congregam temas e expressões comuns, que de 

acordo com Forty, podem, inclusive, constituir o léxico particular de um algum grupo ou um 

dado momento histórico. Para o autor, os textos produzidos durante o modernismo, por 

exemplo, podem ser reconhecidos por expressões como espaço, estrutura, ordem, tipo, uso, 

função, caráter, verdade e contexto. Kate Nesbitt, de modo semelhante, indica temas comuns 

do discurso pós-moderno, como a história, o corpo, o significado, a cidade e o lugar. Já 

Tostrup explica como em situações de concurso, os textos deixam transparecer os valores 

arquitetônicos de um período, região, grupo, ou do próprio arquiteto, lembrando que, assim 

como ocorre entre os desenhos, existem questões privilegiadas pela linguagem verbal. 

A partir dessas indicações da literatura, buscamos descobrir em que medida, em que gêneros 

textuais e em quais momentos específicos da trajetória de Costa, o tema lugar – cuja 
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terminologia congrega diversos termos correlatos, como espaço, natureza, sítio, paisagem, 

ambiente, região, território, pátria e nação – foi privilegiado pelo arquiteto. 

 

2.3.3 Relacionando desenhos e textos 

Tostrup também alerta para os encadeamentos que geralmente ocorrem entre os textos e os 

desenhos integrantes de um mesmo projeto, pertencentes a um mesmo projetista, ou que 

foram produzidos durante o mesmo intervalo de tempo. É possível, nestes casos, que as 

informações escritas e gráficas, mesmo quando direcionadas a um mesmo objeto, se 

reafirmem ou se contradigam umas as outras.  

A explicação sobre algum elemento ou aspecto particular da edificação e do seu entorno se 

mostra, assim, mais eficaz quando as linguagens gráfica e textual são coerentemente 

despendidas para tal fim. Baseado nesta premissa, e reconhecendo de antemão os artifícios 

próprios de cada linguagem, buscamos averiguar se as questões sobre o lugar evocadas por 

Costa nos textos são similares às ilustradas nos desenhos. 

Deve-se ressaltar que em Costa nem sempre é possível vincular, simultaneamente, 

documentos gráficos e textuais a um mesmo projeto. Existe uma infinidade de projetos sem 

memoriais, assim como uma grande variedade de textos, dos mais diversos gêneros, sem 

ligação alguma com qualquer projeto em particular. Se considerássemos somente os 

documentos de projeto, como os memoriais, ignorando textos de cunho teórico e desenhos 

avulsos, reduziríamos consideravelmente a nossa amostra, deixando de fora informações 

cruciais para o entendimento do lugar nos demais documentos deixados pelo arquiteto. 

Para fins de análise, assumimos que os documentos, de cunho projetual, teórico ou com 

qualquer outra finalidade, têm valor próprio, pelo conteúdo que apresentam. Não precisam, a 

princípio, ser vinculados entre si, ou a algum projeto, embora isso ocorra eventualmente. 

Optamos, assim, por cotejar os textos e os desenhos, independente da função que assumam no 

trabalho do arquiteto, separando-os apenas pelas décadas em que foram produzidos. Com 

isso, torna-se possível identificar em que momentos específicos da trajetória de Costa as 

questão do lugar afloram, ou desaparecem, e em que meios privilegiadamente: se nos textos, 

nos desenhos, ou igualmente em ambos. É possível, ainda, antever as ambiguidades, 

contradições, divergências ou convergências na abordagem costiana do lugar. 



45 

 

2.3.4 Seguindo rastros 

A apreciação dos textos e dos desenhos de Lucio Costa se dá com o aporte da Crítica 

Genética, ferramenta de investigação que, em linhas gerais, busca compreender o percurso de 

criação através dos rastros deixados pelo criador – de um lado, uma sucessão de ideias que 

crescem e influenciam outras, de outro, gestos que se repetem, revelando os gostos e as 

crenças que regem o seu modo de agir. 

Os estudos genéticos, inicialmente focados na Literatura, por isso mesmo debruçados nos 

manuscritos de escritores, hoje englobam diversas áreas de criação como as ciências, as artes 

plásticas, a música, o cinema e a arquitetura, desde que, para isso, hajam registros do processo 

de criação. O “crítico” trabalha, assim, com os chamados “documentos de processo”, 

designação que extrapola a ideia preliminar de manuscrito, sugerindo qualquer material, que 

não precisa estar ligado à linguagem escrita, remanescente do processo criador. Cabem ai 

diferentes suportes – de cadernos de artistas, partituras, roteiros, story-boards, copiões, à 

esboços e maquetes de projeto –, que a despeito da atividade criadora que o gerou, “oferece 

ao crítico informações diversas sobre a criação e lança luzes sobre momentos diferentes desse 

percurso” (SALLES; CARDOSO, 2007). 

Segundo Salles e Cardoso (2007), os documentos de processo permitem a observação dos 

problemas enfrentados pelo criador, assim como as hipóteses colocadas, as testagens que 

realiza e as soluções encontradas. Ao mesmo tempo, revelam as questões que o preocupam e 

direcionam as suas ações ao longo do caminho de criação, incluindo de princípios éticos à 

preferências estéticas. 

Os estudos genéticos, como preveem os seus elaboradores, podem seguir direcionamentos 

diversos, em função “das especificidades dos documentos com os quais ele está trabalhando e, 

também, de acordo com as explicações por ele buscadas” (IDEM). Em estudos puramente 

“genéticos”, ou seja, quando se trabalha exclusivamente sobre os documentos de processo, é 

normal que os “críticos” direcionem seus esforços para o ato de criação por si só, em 

detrimento do produto criado, o qual, quando considerado acabado, pode não apresentar 

significância alguma se pouco revelarem do processo criador. 

Não é este o nosso caso. Em Lucio Costa, nem sempre lidamos diretamente com os 

documentos de processo. Em relação aos desenhos, por exemplo, em que pese a grande 

quantidade de croquis disponíveis, é raro encontrar os que, de fato, tenham feito parte do 
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processo de concepção do projeto, uma vez que a maioria já constitui, por si só, o produto 

gráfico final, ou para a apresentação ao cliente, ou para a execução da obra. Pode se dizer o 

mesmo a respeito dos textos, cujos rascunhos ou já não existem, ou não estão disponíveis, ou 

são simplesmente ilegíveis, tornando-se mais fácil, diante de tais situações, o acesso aos 

documentos na forma como foram publicados. 

A despeito das limitações do material que dispomos, a aplicação de procedimentos básicos da 

Crítica Genética, como a observação e a comparação do conteúdo dos documentos, é aqui de 

grande valia, na medida em que nos permite aferir as diversas posturas de Lucio Costa frente 

ao lugar, oportunamente registradas ao longo de sua trajetória em textos e desenhos. 

 

2.4 FONTES E DOCUMENTOS 

 

O acervo da Associação Casa de Lucio Costa constitui a nossa principal fonte de pesquisa. 

Em seu repositório digital se encontra uma infinidade de documentos, gráficos e textuais, de 

cunho pessoal e profissional, produzidos pelo arquiteto durante os quase cem anos de sua 

existência. Os organizadores do acervo lembram que Costa não se preocupava em guardar 

documentos, mas também não jogava papéis fora: “o resultado é um acervo único, onde tudo 

é simultâneo e vêm à tona coisas dos anos 20, dos 80, dos 50, dos 30, dos 90, atravessando o 

século” (www.casadeluciocosta.org). 

A coleta de textos foi complementada com a varredura em coletâneas organizadas: pelo 

próprio Costa (1995), por Alberto Xavier (2003; 2007) e por Ana Luiza Nobre (2010). 

A partir dessas fontes montamos um banco de dados próprio, de textos e desenhos, 

contemplando um intervalo de oito décadas, que vai da década de 1920 aos anos 1990. 

Procuramos, inicialmente, abarcar todo o material produzido pelo arquiteto, desde a parceria 

com Fernando Valentim – seu sócio a partir de 1922, quando já integrava o movimento 

Neocolonial – até 1995, ano em que foi publicada a autobiografia Registro de uma Vivência. 

Para tanto, adotamos como critério de seleção prévia desse material a necessidade de 

legibilidade e clareza das informações contidas nos documentos, conforme indicação de 

Salles (2009) para os estudos genéticos. Assim, ficaram de fora aqueles manuscritos e croquis 
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que não permitiam uma “leitura” satisfatória, em virtude das condições em que foram 

produzidos – esboços sobrepostos, textos incompletos, grafia ilegível –, ou mesmo pelo 

estado de degradação em que muitos deles se encontram atualmente. 

Para organizar o material resultante dessa primeira seleção, adotamos dois procedimentos, 

também emprestados da Crítica Genética, aplicados aqui em textos e desenhos, a saber: 

1) Constituição de um dossiê integral dos documentos disponíveis, reunindo e 

autenticando todo o material encontrado; 

2) Especificação, datação e classificação de cada documento, separadamente. 

Chegamos, assim, a um primeiro conjunto, formado por 292 textos e 882 desenhos. 

A partir deste, criamos um subconjunto formado somente por aqueles documentos que tratam 

de questões ligadas ao lugar. Para tanto, adotamos como critérios de análise: 

a) Para os textos: abordar temas ou conter expressões que remetam à noção de lugar, 

inicialmente delineada; 

b) Para os desenhos: conter elementos gráficos que remetam aos atributos do lugar, 

conforme indicados por Durand (2003). 

Esse conjunto final resultou em 36 textos e 102 desenhos, que foram submetidos a uma 

apreciação mais rigorosa, agora a partir de categorias analíticas e fichas específicas, 

explicadas adiante.  

 

2.5 CATEGORIAS  

 

A partir das indicações da literatura revisada anteriormente, chegamos a constatação de que o 

lugar pode ser entendido a partir de duas escalas distintas: 

i) Em grande escala, o sítio; 

ii) Em pequena escala, a edificação. 

Cada um destes “lugares” se caracteriza por atributos específicos, que o caracteriza. Quando 

falamos de atributos do sítio, nos referimos: 
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a) Ao terreno onde se ergue a edificação; 

b) Às condições climáticas da região; 

c) À paisagem circundante, natural ou urbana. 

A partir destes, definimos como categorias de análise do sítio: 

1) O terreno; 

2) O clima; 

3) A paisagem. 

Quanto ao terreno, a indicação das características do relevo, a demarcação dos limites do lote 

e a referência aos elementos, naturais ou construídos, existentes no local da construção são 

dados que repercutem na maneira como a edificação se acomoda no solo. 

Quanto ao clima, a indicação do Norte, da direção dos ventos, da trajetória solar, do nascente 

e do poente, revelam a preocupação do arquiteto por uma orientação mais favorável para a 

edificação, evitando-se assim os efeitos negativos do excesso de calor, insolação ou chuva. 

Quanto à paisagem, a referência ao ambiente externo, a indicação de campos visuais, o 

enquadramento de vistas externas, fortalecendo a integração visual entre o interior e o 

exterior, indicam a influência dos aspectos paisagísticos locais sobre a edificação. 

Os atributos da edificação, por sua vez, podem ser apreendidos através: 

a) Do tratamento dado aos componentes básicos da edificação – embasamento, vedações, 

cobertura –, assim como das habilidades construtivas de uma determina região; 

b) Da organização dos espaços segundo padrões de vida e costumes de uma cultura; 

c) Das qualidades dos espaços internos da edificação, relacionadas, sobretudo, às 

sensações vivenciadas pelos seus usuários. 

A partir destes, definimos como categorias de análise da edificação: 

1) A materialidade da construção; 

2) A organização dos espaços interiores; 

3) As propriedades dos ambientes internos. 
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Quanto à materialidade, a indicação das técnicas e dos materiais empregados na construção 

revela o privilégio de certas habilidades construtivas locais, ou, de modo inverso, a 

preferência pela industrialização dos processos construtivos. 

Quanto à organização dos espaços, a disposição e a articulação dos cômodos podem remeter: 

à configurações espaciais assentes na tradição local, aos ditames dos arranjos modernos, ou 

ainda a uma simbiose bem sucedida entre modernidade e tradição. 

Quanto as propriedades ambientais, elementos como a luz, as cores, as formas e as texturas 

que se revelam nos espaços interiores, bem como as sensações de recolhimento, intimidade e 

conforto que despertam, relacionam-se diretamente à percepção e à memória dos usuários. 

As categorias de análise do sítio e da edificação são reunidas no quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Categorias para a análise do lugar a partir dos atributos do sítio e da edificação 

O lugar As categorias de análise O que se investiga 

O sítio O terreno  Demarcação e limites do lote 

 Topografia 

 Elementos pré-existentes 

O clima  Direção dos ventos 

 Trajetória do sol 

 Orientação do edifício 

 Dispositivos de controle climático 

A paisagem  Campos visuais 

 Enquadramentos  

 Integração visual entre o interior e o exterior 

A edificação A materialidade  Técnicas e materiais de construção 

 Técnicas vernaculares versus industrializadas 

A organização espacial  Disposição e articulação dos espaços  

 Configurações tradicionais versus modernas 

As propriedades ambientais  Luz, cor, forma e textura 

 Sensações de recolhimento, intimidade e conforto 
Fonte: Elaboração do autor a partir da bibliografia pesquisada. 

 

2.6 PROCEDIMENTOS  

 

Certos da capacidade que as linguagens textual e gráfica têm de registrar os atributos do lugar, 

em suas naturezas concreta e sensível, segundo as indicações da literatura, estabelecemos 03 
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etapas de análise – (i) dos textos, (ii) dos desenhos, e (iii) da relação entre ambos –, em que se 

delineiam as abordagens costianas sobre o lugar, conforme explicamos a seguir. 

 

2.6.1 Dos textos 

Como dito anteriormente, existem dados do lugar impossíveis de ser visualizados por 

intermédio da representação gráfica. Os textos, nestes casos, suprem a deficiência do desenho 

em reter informações subjetivas, a exemplo das sensações ou impressões do indivíduo sobre o 

lugar, como lembrou Durand. Por outro lado, quando corroboram diretamente com o projeto 

de arquitetura, os escritos também permitem a descrição de elementos concretos do lugar. 

Com base nessa bivalência da linguagem textual em registrar estas distintas naturezas do 

lugar, buscamos apreender, dos textos costianos, tanto os elementos físicos que constituem o 

lugar – sejam eles relacionados às características do sítio ou às especificidades construtivas da 

edificação –, quanto os aspectos psicológicos envolvidos em ambas as situações. 

Cabe lembrar que, nos limites desta pesquisa, tratamos das sensações que o lugar desperta ou 

que são aspiradas pelo próprio Costa, e por ele anotadas, em detrimento das impressões que 

sua obra construída despertaria nos indivíduos envolvidos, clientes ou usuários em geral. 

A partir destas considerações, seguimos 04 passos na tarefa de análise dos textos: 

1) Pré-seleção, por título e conteúdo, a partir de uma primeira leitura exploratória; 

2) Organização, por título, data de produção ou publicação, fonte e gênero textual em 

que foram produzidos (aqui elencados em: artigo, ensaio, memória de projeto, carta, 

entrevista, depoimento, parecer e anotações avulsas); 

3) Releitura, destacando fragmentos (parágrafos, frases, expressões) que façam 

referência à questões do lugar, conforme traçadas nas categorias de análise; 

4) Quantificação das ocorrências do lugar por década. 

 

2.6.2 Dos desenhos 

Tostrup (1999) e Durand (2003) são os autores que fornecem os meios para a análise do lugar 

na representação gráfica. Como dito anteriormente, a primeira advoga que, para ilustrar 

determinados atributos da edificação e do seu entorno, alguns desenhos se mostram mais 
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eficientes do que outros. Nesse sentido, a predominância de um ou de certos tipos de desenho 

pode indicar que algum aspecto do lugar foi particularmente privilegiado pelo projetista. 

Seguindo esse raciocínio: 

1) Quantificamos o material gráfico; 

2) Classificamos pelo tipo (aqui elencados em: planta de situação, planta baixa, corte, 

fachada, perspectiva interna, perspectiva externa, detalhe construtivo, esquema e 

diagrama); 

3) Identificamos os tipos predominantes por década. 

Para Durand, uma série de recursos e elementos gráficos podem se referir diretamente aos 

atributos do lugar que foram aqui enfatizados. Desta forma, procuramos associar as categorias 

de análise do lugar aos recursos gráficos sugeridos pelo autor da seguinte maneira: 

1) Terreno:  

 Implantação da edificação com indicação do formato e dos limites do lote;  

 Vistas de perfil do relevo natural e das modificações de terra propostas; 

 Acidentes geográficos, vegetação local e edifícios vizinhos. 

2) Clima:  

 Norte, pontos cardeais; 

 Trajetória do sol; nascente e poente; 

 Direção dos ventos. 

3) Paisagem:  

 Vegetação circundante; 

 Elementos naturais ou construídos do entorno, em caso de paisagem urbana; 

 Integração entre exterior e interior, através de enquadramentos da paisagem. 

4) Materialidade:  

 Materiais empregados no embasamento, vedação e cobertura; 

 Detalhamento dos componentes construtivos; 

 Textura dos materiais. 

5) Organização dos espaços:  

 Malhas de referência; 

 Componentes estruturais e elementos divisores; 

 Fluxos e usos potenciais. 
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6) Propriedades ambientais: 

 Cores, texturas, luz e sombra internas. 

 

2.6.3 Comparando textos e desenhos 

Como é sabido, a abordagem do lugar pode se tornar mais consistente na medida em que os 

textos e os desenhos envolvidos na discussão contribuam, em conjunto, para tal fim. Partimos, 

assim, do pressuposto de que os posicionamentos tomados através dos textos devem, de 

algum modo, condizer com o uso de tipos específicos de desenho, ou ainda com a 

mobilização de certos recursos gráficos. 

Por exemplo, se em determinado período, ou projeto, o arquiteto priorizou, textualmente, a 

discussão sobre os aspectos da paisagem, é de se esperar que os mesmos aspectos sejam 

igualmente evidenciados na representação gráfica. Através do cruzamento dos dados obtidos 

na análise dos textos e dos desenhos, é possível verificar tendências, comuns ou divergentes, 

nos modos de abordagem do lugar ao longo das oito décadas consideradas para estudo. 

Depois de averiguar os modos como os atributos do lugar aparecem em cada texto e em cada 

desenho, separadamente, cotejamos este material numa sequência cronológica, a fim de 

identificar em que momentos a abordagem do lugar é mais, ou menos, evidente, e se para isso 

foram despendidos mais textos, mais desenhos, ou ambos igualmente. 

 

2.6.4 Fichas de análise 

As fichas de análise são empregadas com o intuito, primeiro, de organizar os documentos 

localizados em acervo virtual e coletâneas (fontes já explicitadas), e em seguida, de capturar e 

registrar os achados sobre o lugar propriamente ditos, a partir desta documentação. 

No caso dos textos, identificamos, inicialmente, em que gênero o documento se enquadra: 

artigo, ensaio, memória de projeto, carta, entrevista, depoimento, parecer e anotações avulsas. 

Em seguida, anotamos informações básicas referentes ao texto: título, local, data e veículo de 

publicação (quando houver). Transcrevemos, então, aqueles fragmentos que fazem menção 

aos atributos do lugar, tecendo comentários, caso haja necessidade. 
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A ficha dos desenhos divide-se em duas partes. Na primeira, caracterizamos o material 

gráfico a partir de informações como: a que projeto pertence, a data, o local, o cliente e os 

tipos de desenho utilizados (planta de situação, planta baixa, corte, fachada, perspectiva 

interna, perspectiva externa, detalhe construtivo, esquema e diagrama). Na segunda parte, 

anotamos os dados sobre o sítio ou a edificação que foram evidenciados. 
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FICHA DE ANÁLISE DO TEXTO 
 

 

1. Tipo de texto 

 Carta 

 Memorial 

 A qual projeto se refere: __________________________________ 

 Entrevista 

 Ensaio/Artigo 

 Depoimento 

 Outro 

 Especificar: ____________________________________ 

 

2. Título: ______________________________________________ 

 

3. Data de publicação: ______________________________________________ 

 

4. Local de publicação: _____________________________________________ 

 

5. Veículo de publicação 

 Livro 

 Revista 

 Periódico 

 Jornal 

 Avulso 

 Outro 

 Especificar: ____________________________________ 

 

6. Público-alvo: __________________________________ 

 

7. Fragmento do texto em que se trata de questões do lugar: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

8. Em que tipo de questões específicas do lugar o fragmento de texto se detém? 

 

 Questões externas ao edifício 

 Terreno 

 Clima 

 Paisagem 

 

 Comentários: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 Questões internas do edifício 

 Materialidade 

 Organização dos espaços 

 Propriedades do espaço interior 

 

 Comentários: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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FICHA DE ANÁLISE DO DESENHO 
 

 

PARTE 01: CARACTERIZAÇÃO GERAL DO DESENHO 

 

1. Projeto: _____________________________________________ 

 

2. Data: _______________________________________________ 

 

3. Local: ______________________________________________ 

 

4. Cliente: _____________________________________________ 

 

5. Tipo de peça gráfica 

 Planta (Quant.:_____) 

 Elevação (Quant.:_____) 

 Perspectiva 

 Externa (Quant.:_____) 

 Interna (Quant.:_____) 

 Detalhe construtivo (Quant.:_____) 

 Diagrama (Quant.:_____) 

 Quantidade total de peças gráficas _____ 

 

6. Tipo de representação em função das etapas de criação 

 Croqui de concepção 

 Croqui de apresentação 

 

7. Suporte  

 Suporte único 

 Suportes separados 

 

PARTE 02: CONTEÚDO DOS DESENHOS 

 

1. Terreno 

 É representado 

 Não é representado 

 Breve descrição: ______________________________________________________________________________ 

 

2. Condicionantes climáticos 

 É representado /  

 Não é representado 

 Breve descrição: ______________________________________________________________________________ 

 

3. Elementos da paisagem 

 É representado 

 Não é representado 

 Breve descrição: ______________________________________________________________________________ 

 

4. Natureza dos materiais 

 É representado 

 Não é representado 

 Breve descrição: ______________________________________________________________________________ 

 

5. Organização dos espaços internos 

 É representado 

 Não é representado 

 Breve descrição: ______________________________________________________________________________ 

 

6. Propriedades do espaço interior 

 É representado 

 Não é representado 

 Breve descrição: ______________________________________________________________________________ 
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3 LUGAR E NÚMEROS: PREFERÊNCIAS COSTIANAS 

 

O presente capítulo apresenta a análise dos dados quantitativos obtidos a partir do 

levantamento documental realizado. Coteja a produção textual e gráfica de Lucio Costa em 

um intervalo de oito décadas, do início dos anos 1920 aos primeiros anos da década de 1990. 

No decorrer da pesquisa procuramos apreciar todos os documentos encontrados nas fontes 

selecionadas, desde que estivessem aptos para uma leitura exploratória e, consequentemente, 

para uma análise posterior, procedimento já explicado no capítulo precedente. 

A partir desse primeiro conjunto geral de documentos foi formado um subconjunto composto 

somente por aqueles que, de alguma maneira, tratam de atributos do lugar. O material que 

conforma esse subconjunto foi então submetido a uma apreciação mais criteriosa, a partir da 

aplicação de fichas de análise específicas para os textos e desenhos. 

Desse modo, a produção textual do arquiteto, contempla, a princípio, um volume total de 292 

textos, dentre os quais 36 fazem menção ao lugar. A produção gráfica, por sua vez, considera 

inicialmente um montante de 882 desenhos, sendo que 102 explicitam o lugar. 

A partir do conjunto geral (ou a totalidade dos documentos) e do subconjunto particular 

(daqueles documentos que abordam o lugar), e levando-se em conta a quantidade desse 

material para todas as décadas contempladas e de cada década separadamente, obtemos: 

1) as ocorrências do lugar em textos e desenhos; 

2) os tipos de documentos preferidos para abordar o lugar; 

3) os atributos do lugar privilegiados. 

O cruzamento desses achados permite ainda a identificação de certas coincidências e 

afastamentos, no que diz respeito ao trato das questões do lugar, entre a produção textual e 

gráfica do arquiteto, conforme demonstramos no decorrer do capítulo. 
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3.1 OCORRÊNCIAS 

 

Com base na apreciação dos números extraídos da documentação gráfica e textual levantada, 

é possível identificar: 

a) a quantidade de textos e desenhos; 

b) os períodos de crescimento e declínio da atividade textual e gráfica; 

c) os momentos de maior ou menor evidência do lugar. 

 

3.1.1 Dos textos  

Dos 292 textos coletados, 36 tratam de algum aspecto do lugar. Vale lembrar que desse 

conjunto, um total de 105 textos encontra-se sem data definida. Muitos deles só foram 

publicados nos anos 1990, por ocasião do lançamento da coletânea Registro de uma vivência 

(1995), embora possam ter sido escritos em épocas anteriores. 

Este grupo de 105 textos não datados são suprimidos desta primeira análise, de cunho 

quantitativo e cuja datação do documento é uma informação indispensável. Cabe, no entanto, 

ressaltar que 03 exemplares desse grupo abordam questões do lugar, sendo por isso retomados 

no capítulo seguinte, em que se explora o conteúdo referente ao lugar de cada documento. 

Comparando então esses primeiros números e observando o Gráfico 1 podemos constatar de 

início que o lugar, pelo menos em termos quantitativos, é um tema minoritário na produção 

textual de Costa, pouco mais de 12% dos documentos levantados. O Gráfico também revela 

que o arquiteto quanto mais escreve, mais discorre sobre o lugar, sendo o inverso igualmente 

verdadeiro neste caso. 

O Gráfico 1 também mostra como sua atividade textual oscila entre as oito décadas 

examinadas, alternando, ao longo desse intervalo de tempo, momentos de forte crescimento 

seguidos de quedas abruptas. As décadas de 1930 (21 textos), 1950 (39 textos) e 1980 (37 

textos) concentram picos da produção de textos, enquanto que as maiores baixas se 

concentram em 1940 (10 textos), 1970 (26 textos) e 1990 (09 textos). 
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Gráfico 1 – Produção textual global e referente ao lugar. Quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Os números também variam entre aqueles textos que trazem questões do lugar, embora com 

menor intensidade se comparada à situação anterior. Em termos absolutos, a década de 1930 é 

a que apresenta a maior incidência de textos com menção ao lugar (08 textos), seguida das 

décadas de 1950 e 1980 (06 textos em ambas). Já as menores ocorrências se encontram nas 

décadas de 1920 e 1940 (02 textos em ambas), sendo quase nula nos anos 1990 (01 texto). 

Numa perspectiva comparada, a década de 1930 ainda é aquela com a maior quantidade 

relativa de textos referentes ao lugar, 38% dos escritos do período. Os anos 1990, por outro 

lado, apresentam a menor porcentagem, apenas 11% dos textos se referem ao lugar. Esses 

índices reforçam a primeira constatação a respeito da pouca importância numérica do tema na 

atividade textual de Costa, mesmo nos períodos que registram as maiores ocorrências. 

 

3.1.2 Dos desenhos  

Do conjunto de 882 desenhos inicialmente levantados, 102 revelam algum atributo específico 

do lugar. Em termos de projetos, foram coletados um total de 154 trabalhos, sendo que destes 

apenas 29 se prestaram à análise. Como ocorre com os textos, o lugar nem sempre é um tema 

sublinhado na atividade gráfica de Costa, aparecendo apenas em 17% dos desenhos.  

O Gráfico 2 mostra fortes oscilações na produção de desenhos entre as décadas de 1920 e 

1960. Os anos 1930 e 1950 correspondem aos períodos em que essa atividade é mais intensa, 
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291 e 261 desenhos respectivamente, ao passo que as décadas de 1940 e 1960 apresentam as 

quedas mais expressivas, 94 e 93 desenhos. No intervalo que vai dos anos 1960 até os 1990 a 

tendência é de declínio, apesar de uma leve ascensão em 1980. 

O aumento da quantidade de desenhos na década de 1930 aparece atrelado ao crescimento do 

número de projetos desenvolvidos por Costa nessa época. Já nos anos 1950 o que se percebe é 

que mais desenhos são feitos para o mesmo projeto, a exemplo do que ocorre nos grandes 

planos urbanizadores do período, como o Plano Piloto de Brasília e a implantação de um 

bairro residencial popular na Quinta do Rouxinol, em Portugal.  

 

Gráfico 2 – Produção gráfica global e referente ao lugar. Quantitativo por década.  

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A década de 1930 detém, em números absolutos, a maior quantidade de desenhos com 

elementos do lugar (59 desenhos), fenômeno já observado entre os textos. A partir dos anos 

1940 a referência ao lugar nos desenhos é sempre decrescente. 

Já a década de 1920 apresenta o maior número relativo de referências gráficas ao lugar, 25% 

do conjunto de desenhos, seguida pela década de 1930, com 20%. O que mostra que mesmo 

nesses momentos de maior ênfase do tema, o lugar é pouco lembrado nos desenhos
22

. 

                                                 
22

 Cabe ressaltar que nem todos os tipos desenhos, em função da sua natureza ou finalidade, precisam revelar 

aspectos ou elementos do lugar. Perspectivas, em tese ideais para representar o entorno, podem limitar-se ao 

objeto arquitetônico isolado, enquanto outros desenhos, cujo foco seria o edifício, podem indicar elementos do 

entorno. Sendo assim, acredita-se que todo tipo de desenho é potencialmente capaz de revelar algo do lugar. 
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O Gráfico 2 também demonstra que a variação da atividade gráfica do arquiteto não é seguida 

pelos desenhos que abordam o lugar. Ao contrário de como ocorre entre os textos, aqui nem 

sempre o crescimento da produção gráfica induz ao aumento da representação de aspectos do 

entorno. Enquanto a produção geral de desenhos oscila expressivamente, sobretudo nas quatro 

primeiras décadas, os desenhos do lugar continuam a cair desde a década de 1930 até 1990. 

 

3.2 RECORRÊNCIAS 

 

Neste item cotejam-se os tipos de documentos despendidos por Costa e os conteúdos 

relacionados ao lugar. Na interseção desses dados se identificam:  

a) os gêneros textuais e tipos gráficos recorrentes; 

b) os tipos de documentos privilegiados na abordagem do lugar; 

c) os atributos do lugar que se repetem ao longo da trajetória do arquiteto. 

 

3.2.1 Dos gêneros textuais privilegiados  

No conjunto geral de textos a carta é o gênero privilegiado por Costa (50 documentos). Está 

presente em 07 das 08 décadas pesquisadas e é o gênero dominante em 04 delas. Em segundo 

lugar aparecem os artigos (32), presentes em 06 décadas. O depoimento é o gênero menos 

solicitado, apenas 04 documentos encontrados, nesse conjunto retratado pelos Gráficos 3 e 4. 

 

Gráfico 3 – Produção textual. Gêneros e quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Gráfico 4 – Produção textual. Gêneros e quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

No Gráfico 4 vemos que a variedade de textos, pequena nos anos 1920, tende a aumentar a 

partir da década seguinte, atingindo o ápice entre os anos 1950 e 1960, quando Costa usa até 

12 gêneros textuais diferentes, incluindo, além dos já citados, depoimentos, prefácios, 

ementas para cursos de arquitetura e ainda o roteiro de um documentário sobre Aleijadinho. 

Na abordagem do lugar o artigo é o gênero privilegiado (10 textos), como vemos no Gráfico 

5. Predomina na década de 1950 e se iguala a outros gêneros, que também tratam do lugar, 

nas décadas de 1920 e 1980. Em segunda posição aparece a memória de projeto (07 textos), 

gênero dominante na década de 1930. O parecer é o único que não se inclui nesse grupo. 

  

Gráfico 5 – Textos com referência ao lugar. Gêneros e quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Gráfico 6 – Textos com referência ao lugar. Gêneros e quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Quando se compara os Gráficos 4 e 6 fica evidente a diminuição da diversidade de gêneros 

textuais no conjunto de escritos sobre o lugar, sobretudo quando se observa cada década 

separadamente. Os anos 1950 e 1980, por exemplo, são os que apresentam a maior 

diversidade nesse conjunto, apesar disso, somente 04 gêneros textuais são reivindicados. O 

mesmo vale para as décadas de 1920 e 1970, com apenas 02 gêneros textuais, e ainda para as 

década de 1940 e 1990, quando um só tipo de texto foi empregado para falar do lugar. 

Os números apontam para a carta como o gênero textual preferido por Costa para discorrer 

sobre qualquer assunto. Cabe lembrar que as correspondências estão presentes durante quase 

toda a trajetória do arquiteto. No entanto, em que pese a preferência por cartas, na abordagem 

do lugar Costa privilegia o artigo, que por sua vez aparece também como o modelo de texto 

mais recorrente, entre 05 das 08 décadas em estudo. 
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3.2.2 Dos tipos de desenho privilegiados  

No conjunto de desenhos (882 documentos) a planta baixa é o tipo privilegiado, 209 desenhos 

(ou 24% do total), presente em 07 das 08 décadas em estudo, predominando em 05 delas 

(1930-1950 e 1970-1980). Em segundo lugar aparece a perspectiva externa, 167 desenhos (ou 

19% do total), também presente em 07 décadas, embora não dominante em nenhuma delas. 

As plantas de situação e de locação do edifício no lote são os tipos menos utilizados, 49 

desenhos (ou 5% do total), como mostra o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Produção gráfica. Tipos e quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Gráfico 8 – Produção gráfica. Tipos e quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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O Gráfico 8 demonstra que a diversidade de desenhos é expressiva a maior parte do tempo: os 

08 tipos elencados aparecem entre 1930 e 1950; entre 1960 e 1980 aparecem 07 tipos; em 

1920, 06 tipos; a década de 1990, excepcionalmente, 01 tipo de desenho apenas. 

Para mostrar os atributos do lugar a perspectiva externa é o desenho preferido, 36 

documentos, ou 35% do grupo de 102 desenhos que abordam o lugar, como mostra o Gráfico 

9. É também o tipo mais frequente neste grupo particular, sendo ainda o desenho dominante 

entre 04 décadas, de 1920 a 1950, como vemos no Gráfico 10, mais adiante. 

 

Gráfico 9 – Desenhos com referência ao lugar. Tipos e quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Gráfico 10 – Desenhos com referência ao lugar. Tipos e quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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O Gráfico 10 revela que a diversidade entre os desenhos que representam o lugar é expressiva 

apenas nos anos 1930, quando foram utilizados todos os 08 tipos de desenho elencados. Esta 

diversidade diminui nas décadas seguintes, em especial nos anos 1970 e 1980, quando 

observamos referências ao lugar somente em plantas de situação e locação. Já nos anos 1990 

não encontramos qualquer desenho que faça referência ao lugar. 

Como ocorre com os textos, também entre os desenhos o tipo de documento dominante não é 

o preferido na abordagem do lugar. Os números indicam uma predileção de Costa pela planta 

baixa, no entanto é na perspectiva externa que o arquiteto mais apela ao lugar.  

 

3.2.3 Dos atributos do lugar nos textos  

Os textos costianos refletem uma preocupação paritária com o sítio e com a edificação. Entre 

os textos que abordam o lugar, atributos do sítio e atributos da edificação dividem, 

igualmente, a atenção do arquiteto. Em ambos os casos foram usados 22 textos (ou 63% do 

total), como revela o Gráfico 11. Cabe ressaltar que a referência a um atributo não exclui o 

outro, ou seja, o mesmo texto permite tratar tanto do sítio quanto da edificação.  

 

Gráfico 11 – Abordagens do lugar nos textos. Quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Gráfico 12 – Abordagens do lugar nos textos. Quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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O Gráfico 12 mostra que entre os anos 1920 e 1950 os atributos da edificação são questões 

dominantes em relação ao lugar. Já os atributos do sítio dominam entre as décadas de 1960 e 

1990. Os textos dos anos 1920, 1970 e 1990 apresentam um só atributo.  

O Gráfico 13 demonstra que terreno, paisagem, materialidade e organização dos espaços 

estão presentes a maior parte do tempo, ou seja, 06 das 08 décadas em estudo. Já o clima e as 

propriedades dos ambientes são menos frequentes ao longo dessa trajetória, aparecem apenas 

em 03 décadas. O Gráfico também revela que a década de 1930 é a única em que os textos 

tratam de todos os atributos do lugar, embora prevaleçam aqui questões ligadas ao terreno e à 

materialidade. Já os 04 textos da década de 1970 abordam uma única questão, a paisagem. 

 

Gráfico 13 – Atributos do lugar nos textos. Quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

O Gráfico 14 revela que as questões relacionadas à materialidade da edificação são, em 

termos absolutos, as privilegiadas na produção textual. Estão presentes em 16 dos 35 textos 

que tratam do lugar (ou 46% desse total). A materialidade é ainda o atributo do lugar 

dominante entre 1930 e 1950, como já vimos no gráfico anterior. O terreno é o segundo 
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elemento mais recorrente, figurando em 15 textos (ou 43% do total). As propriedades dos 

ambientes aparecem em último lugar, 09 textos (ou 26% do total). 

 

Gráfico 14 – Atributos do lugar nos textos. Quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em resumo: os números revelam que nos textos de Costa a abordagem do lugar é igualmente 

dividida entre a grande escala, compreendida pelo sítio, e a pequena escala, entendida como 

a edificação. Apesar desse empate numérico, observamos que a edificação é o assunto 

dominante nos textos referentes ao lugar durante a maior parte do tempo. Paralelamente, os 

atributos materiais do edifício e os aspectos construtivos envolvidos são questões que também 

predominam sobre as demais propriedades do lugar. 

 

3.2.4 Dos atributos do lugar nos desenhos  

Diferente do que ocorre entre os textos, na representação gráfica do lugar Costa privilegia 

claramente os atributos do sítio. Dos 102 desenhos que fazem alguma referência ao lugar, 67 

(ou 66% desse conjunto) retratam alguma característica do meio, enquanto que 56 (ou 55%) 

dos desenhos desse grupo revelam algum atributo da edificação, como revelado no Gráfico 

15. Vale lembrar que, como já observado entre os documentos escritos, o mesmo desenho 

pode ressaltar tanto os aspectos do entorno como as propriedades do edifício em particular. 

 

Gráfico 15 – Abordagens do lugar nos desenhos. Quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Além de numericamente dominante nesse conjunto particular de desenhos, a abordagem sobre 

os atributos do sítio é a mais frequente ao longo da trajetória do arquiteto, como se observa no 

Gráfico 16. Está presente em 07 décadas (apenas nos anos 1990 não se encontram desenhos 

alusivos ao lugar); é a única em três delas (1950, 1970 e 1980); e é dominante em outras duas 

(1930 e 1960). Cabe ressaltar que nos anos 1930, o período de maior incidência do lugar na 

representação gráfica, 38 desenhos fazem alguma referencias ao sítio – um pouco mais da 

metade (ou 53%) dos 71 desenhos que mencionam o lugar nesta década. 

 

Gráfico 16 – Abordagens do lugar nos desenhos. Quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A década de 1930 também se destaca entre as demais por ser a única em que todos os 06 

atributos do lugar estão presentes nos desenhos, como mostra o Gráfico 17 mais adiante. 

Prevalece aqui a materialidade, em 30 (ou 42%) dos 71 desenhos. Já nas décadas de 1970 e 

1980 predomina apenas 01 atributo do lugar, o terreno. O Gráfico 18 ainda revela que a 

materialidade também é o atributo numericamente dominante no conjunto, totalizando 50 

documentos (ou 49% do total), embora concentrada em apenas 04 décadas. 

Já o terreno, mesmo em segunda posição, com 43 desenhos (ou 42% do conjunto), é o 

elemento do lugar mais frequente ao longo do tempo, como vemos novamente no Gráfico 17, 

presente em todas as décadas, à exceção dos anos 1990 (quando não existem desenhos do 

lugar). Por outro lado, os aspectos do clima são os menos expressivos na representação 

gráfica, apenas 01 desenho na década de 1930. 
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Gráfico 17 – Atributos do lugar nos desenhos. Quantitativo por década. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Gráfico 18 – Atributos do lugar nos desenhos. Quantitativo geral. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em resumo: na representação gráfica, Costa enfatiza o lugar em grande escala, relacionado 

ao sítio, suas propriedades e aos elementos pré-existentes do entorno. O sítio é, assim, 

numericamente mais relevante que a edificação, constante na maior parte dos desenhos que 

abordam o lugar, e ainda o mais frequente no decorrer do tempo. Paralelamente, os números 

também revelam que a materialidade é, em termos absolutos, o atributo do lugar mais 

representado graficamente, embora o terreno, apesar de aparecer na segunda posição, seja o 

mais frequente ao longo da trajetória do arquiteto. 
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3.3 CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

 

Por fim, identificamos as questões comuns que podem ser verificadas a partir dos números 

levantados e do cotejamento dos textos e dos desenhos: 

a) a representatividade do lugar na produção textual e gráfica do arquiteto; 

b) os momentos de maior evidência do lugar ao longo da sua trajetória; 

c) os tipos de documento privilegiados; 

d) as abordagens predominantes sobre o lugar. 

 

3.3.1 Dos números totais e por década 

Em termos numéricos, o lugar é um tema minoritário tanto na produção escrita quanto na 

produção gráfica de Costa. Os textos e os desenhos que abordam questões relacionadas ao 

lugar sequer atingem 1/5 do montante de documentos levantados em cada caso.  

Quando nos restringimos ao conjunto de documentos que tratam do lugar, textos e desenhos 

se comportam de modo divergente no decurso do tempo. Os textos são bem mais distribuídos 

ao longo das oito décadas, quase sempre sem variações expressivas entre uma década e outra 

– embora os anos 1930 ainda concentrem o maior número de textos acerca do lugar. Já os 

desenhos se acumulam na década de 1930 e diminuem progressivamente até os anos 1990. É 

possível afirmar, portanto, que a década de 1930 é, em números absolutos, o período com as 

maiores ocorrências do lugar em textos e desenhos. 

Por outro lado, quando aferimos a incidência do lugar em relação à quantidade total de 

documentos levantados, a década de 1930 continua, entre os textos, apresentando os índices 

mais altos. Já para os desenhos, os anos 1920 registram a maior incidência sobre o lugar. 

Isto pode ser explicado tanto pela preocupação em considerar o lugar no projeto, quanto por 

questões referentes ao desenho e à relação com o cliente. A perspectiva externa é importante 

para convencer um cliente vacilante, como devia ser mais frequente entre as décadas de 1920 

e 1930, que entre os das décadas posteriores, quando a profissão de arquiteto passa a ser mais 

reconhecida, o profissional detém maior autoridade e a arquitetura moderna já tem se firmado. 
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3.3.2 Da diversidade de documentos e dos tipos privilegiados 

Quanto à diversidade dos documentos empregados na abordagem do lugar, a década de 1930 

é a que apresenta a maior variedade de tipos de desenhos, enquanto que os anos 1950 

mostram a maior diversidade de gêneros textuais. 

Os números revelam que os tipos de documento mais usados pelo arquiteto não são os 

privilegiados na abordagem do lugar. No caso dos textos, por exemplo, enquanto o ensaio é o 

gênero no geral mais solicitado, o artigo é o mais empregado para tratar de questões do lugar. 

No universo gráfico, a planta baixa é o tipo de desenho mais reivindicado, embora sejam as 

perspectivas externas que mais exibam elementos do lugar. 

 

3.3.3 Das questões do lugar 

Nos textos, atributos do sítio e atributos da edificação aparecem empatados, tanto em termos 

numéricos, quanto na frequência por décadas. Já entre os desenhos predomina a abordagem 

sobre as propriedades do sítio, sendo também a mais frequente no decorrer do tempo. 

Textos e desenhos convergem para uma abordagem particular sobre os aspectos e elementos 

materiais da edificação. A materialidade apresenta o maior número de ocorrências, tanto na 

produção escrita (onde também se encontra a maior frequência por décadas), quanto na 

representação gráfica.  
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4 ATRIBUTOS DO LUGAR: ABORDAGENS COSTIANAS 

 

Este capítulo reúne os achados da investigação sobre o conteúdo dos textos e dos desenhos de 

Lucio Costa. O material de pesquisa é agora analisado sob uma ótica qualitativa, a partir das 

06 categorias de análise do lugar inicialmente elencadas, correspondentes aos atributos 

particulares do sítio – terreno, clima e paisagem – e da edificação – materialidade, 

organização espacial e propriedades ambientais. Na explanação dos dados, procuramos seguir 

essa mesma sequência, alternando as informações textuais e gráficas encontradas.  

 

4.1 O TERRENO 

 

A propósito do terreno, identificamos duas questões que se sobressaem nos textos: a ideia de 

se tomar as características do lote como subsídio para a definição do partido arquitetônico, e a 

preocupação de se manter, ou aproveitar, sempre que possível, a topografia original do 

terreno. Já entre os desenhos se destacam duas informações básicas a respeito das relações do 

edifício com o lote: a silhueta do terreno, através de vistas de perfil, e os elementos que já 

existem no local da construção. Nos deparamos ainda com uma preferência do arquiteto por 

representar a edificação numa porção mais elevada do lote. 

 

4.1.1 Lote: referência para o projeto 

Três textos dos anos 1930 revelam abordagens distintas sobre o terreno, a saber: a referência 

direta ao sítio histórico, a disposição da edificação no lote, e a adoção das linhas do terreno no 

partido arquitetônico. 

No ensaio Museu das Missões (1936) a antiga praça que demarcava o aldeamento jesuíta 

aparece agora como o elemento que define a intervenção no sítio arqueológico. A disposição 

do espaço de exposições e da casa do zelador, assim como a localização da edificação no 

conjunto, concorre para a delimitação do quadrilátero defronte as ruínas da Igreja de São 

Miguel Arcanjo:  
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O “museu” deve ser um simples abrigo para as peças que, todas de regular tamanho, muito 

lucrarão vistas assim em contato direto com os demais vestígios; e como a casa do zelador precisa 

ficar no recinto mesmo das ruínas, é natural que os dois sejam tratados conjuntamente, ocupando a 

construção, de preferência, um dos extremos da antiga praça para servir de ponto de referência, e 

dar uma ideia melhor de suas dimensões (COSTA, 1995, p. 496). 

 

Na memória de projeto do Ministério de Educação e Saúde (1936) Costa comenta sobre a 

posição do edifício no lote e os benefícios trazidos com a solução adotada: 

 

O partido escolhido desenvolve-se em altura, deixando livre grande parte do terreno. Esta solução, 

que difere das construções comuns entre nós, representa um aproveitamento racional do terreno, 

pois, recuando o bloco cerca de 60 m do prédios fronteiros, foi possível aumentar o número de 

pavimentos de modo a obter-se a mesma área que seria conseguida com uma construção, que, 

ocupando maior parte do terreno, teria obrigatoriamente menor altura, devido às posturas 

municipais. Com este criamos um espaço livre necessário em torno do prédio que, localizado 

numa quadra circundada por ruas relativamente estreitas e de construções no alinhamento, fica em 

posição de destaque em relação aos demais edifícios. A solução adotada permitiu assim criar uma 

grande esplanada no pavimento térreo que, além de realçar a imponência do edifício, poderá ser 

utilizada para cerimônias de caráter cívico cultural, de acordo com a finalidade do Ministério 

(IDEM, 2007, p. 58). 

 

No Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York (1939) a forma ondulada do lote 

repercute diretamente no edifício, intenção revelada pelo arquiteto na memória do projeto: 

 

O ritmo ondulado do terreno que o corpo maior da construção acentua, repete-se na marquise, na 

rampa, nas paredes de proteção do pavimento térreo, na sobreloja, no auditório etc., concorrendo 

assim para dar ao conjunto uma feição inconfundível e extremamente agradável (IDEM, p. 96). 

 

A repercussão da curva original do lote no partido adotado para o pavilhão também aparece 

em correspondência escrita no mesmo ano. O resultado formal Costa associa à arquitetura 

tradicional, mais precisamente ao barroco brasileiro:  

 

O aproveitamento da curva bonita do terreno comandou então todo o traçado. É o leit-motif que 

em grau mais ou menos acentuado se repete na marquise, no auditório, na rampa, nas paredes 

soltas do pavimento térreo, etc., dando ao conjunto graça e elegância e fazendo com que assim 

corresponda, em linguagem acadêmica, mais à ordem jônica do que à dórica, ao contrário do que 

sucede o mais das vezes na arquitetura contemporânea. Essa quebra da rigidez, esse movimento 

ondulado que percorre de um extremo a outro toda a composição tem mesmo qualquer coisa de 

barroco – no bom sentido da palavra – o que é muito importante para nós, pois representa de certo 

modo uma ligação com o espírito tradicional da arquitetura luso-brasileira (IDEM, 1939). 
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4.1.2 Manutenção e aproveitamento do relevo original  

Na memória de projeto da Vila Monlevade (1934) a manutenção do relevo original aparece 

como um fator determinante para a escolha do pilotis como sistema construtivo principal, 

especialmente no caso das unidades habitacionais, provocando intervenções mínimas com a 

implantação dos edifícios. O arquiteto enumera no texto os benefícios do uso do pilotis: 

 

(...) procuramos, na solução adotada, levando na devida conta a acentuada aclividade do terreno – 

atender ao seguinte: 

1º - Evitar os inconvenientes, difíceis sempre de remediar, dos delineamentos rígidos ou pouco 

maleáveis, procurando, pelo contrário, aquele delineamento que se apresentasse como mais 

elástico, tornando assim fácil a sua adaptação conveniente às particularidades topográficas locais; 

2º - Reduzir ao mínimo estritamente necessário as despesas com movimentos de terra que, 

supérfluo se torna frisar, tanto poderiam encarecer o custo global da obra; 

3º - Prejudicar o menos possível a beleza natural do lugar a que se refere, muito a propósito, o 

programa (IDEM, 2007, p. 42-43). 

 

E ainda: 

 

(...) o emprego do pilotis se recomenda, ou melhor, se impõe, por vários motivos: 

a) dispensa, para a implantação da obra, movimentos de terra – seja qual fôr [sic] a aclividade 

local; 

b) reduz de 90% a abertura das cavas e respectivas fundações; 

c) permite o emprego, acima da laje – livre, portanto, e qualquer umidade – de sistemas 

construtivos leves, econômicos e independentes da subestrutura(...);  

d) torna fácil manter para tôdas [sic] as casas – em razão dos poucos pontos de contato com o 

terreno – orientação vantajosa uniforme; 

e) restitui ao inquilino – protegido do sol e da chuva – tôda [sic] a área ocupada pela construção, 

assim transformada em espaço útil, o mais agradável talvez para trabalhos caseiros, recreio, 

repouso, etc, importando, essa aquisição, efetivamente, numa sensível valorização, locativa do 

imóvel (IDEM, p. 43-45). 

 

Na memória de projeto da Universidade do Brasil (1937) Costa se diz “preso ao terreno 

previamente escolhido” (IDEM, p. 67). Partido e programa estariam condicionados ao 

terreno, cujas peculiaridades são detalhadas no texto, como se observa no trecho a seguir: 
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Assim fixados, examinemos agora o terreno: 2.000.000 de m2, de um lado o morro dos Telégrafos 

(M), do outro a Quinta da Boa Vista (Q), ao fundo a pequena colina (C) e, cortando a parte 

restante, as linhas da Estrada de Ferro Central do Brasil e Leopoldina Railway (IDEM, p. 68). 

 

Um morro existente no local e uma porção plana do lote, denominada de “parte sã do 

terreno”, foram tomados como pontos de referência para a localização dos equipamentos que 

compõem o complexo universitário:  

 

Neste terreno, o partido a ser adotado deveria inicialmente ainda atender (...) a conveniência de se 

aproveitar, tanto quanto possível, a parte plana e desimpedida do terreno; (...) a necessidade de 

situar definitivamente a entrada principal da Universidade, porquanto a entrada pela Quinta – 

aparentemente razoável – teria de ser logo posta de lado em razão da própria topografia do lugar 

(IDEM). 

 

No projeto para a Quinta do Rouxinol (1953) Costa se mostra preocupado com as 

características topográficas do terreno, conforme demonstra em carta escrita para a sua filha 

Maria Elisa em 1960:  

 

A topografia do terreno impõe certa maleabilidade na implantação do partido escolhido, e isto, 

aliás, com vantagem, porque os aclives e declives, forçando a fragmentação do tema original e a 

sua eventual distorção, contribuem – como a intuição do Eduardo já o havia assinalado – para as 

variadas surpresas visuais e a consequente animação do conjunto apesar da padronização (IDEM, 

1960). 

 

No texto fica claro que a conformação natural do terreno é um aspecto definidor da forma de 

alguns edifícios do conjunto: 

 

O estudo dos diferentes setores levou ao exame arquitetônico dos partidos possíveis para as várias 

unidades. Assim, por exemplo, como a praça semi-circular, que resultou da confluência dos 

caminhos, cai sensivelmente para o lado, pareceu conveniente aproveitar esse caimento natural e 

localizar ali o cinema-auditório, ficando a platéia à feição do terreno e o conjunto portanto mais 

baixo (IDEM). 

 

Na memória descritiva do plano de ocupação da Barra da Tijuca (1969) os aspectos 

topográficos do local aparecem como ponto de partida para as decisões futuras do projeto:  
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Vê-se pois o governo do Estado e, portanto, a SURSAN e o próprio DER diante de uma série de 

indagações: Qual o destino dessa imensa área triangular que se estende das montanhas ao mar 

numa frente de vinte quilômetros de praias e dunas e que, conquanto próxima, a topografia 

preservou? Em que medida antecipar, intervir? Como proceder? E, consequentemente, diante da 

necessidade de estabelecer determinados critérios de urbanização capazes de motivar e orientar as 

providências cabíveis no sentido de implantação da infraestrutura indispensável ao 

desenvolvimento ordenado da região (IDEM, 1995, p. 346). 

 

A residência do compositor Edgard Duvivier e da cantora Olívia Byington é lembrada por 

Costa em dois textos: uma carta, dos anos 1980, endereçada ao então prefeito do Rio de 

Janeiro, Marcello Alencar, ao qual Costa solicita autorização para a construção de um estúdio: 

“Como o terreno é de forte declive e a parte plana da frente foi preservada como jardim, foi 

necessário criar uma estrutura de sustentação da parte da casa em balanço, já que vista da rua 

ela é térrea e, devido à topografia, fica escondida” (IDEM, 1980); e ainda um texto avulso, 

dos anos 1990: 

 

Vista da rua é térrea, mas despenca em quatro pisos para o abismo, e com a particularidade de 

dispor de pequenas sacadas alpendradas, privativas dos quartos, voltadas para a deslumbrante 

vista e para a copa das árvores. (correção na margem: para a copa próxima das árvores e para a 

deslumbrante vista) (IDEM, 1990). 

 

Na memória descritiva do Plano Piloto (1957) Costa fala, muito brevemente, de uma 

“adaptação à topografia local” (IDEM, 1995, p. 284).  

 

4.1.3 Terreno em perfil 

O terreno visto de perfil revela o desejo de Costa de adequar o partido arquitetônico às 

particularidades do relevo original. Dois casos exemplificam como o edifício pode se 

comportar em um terreno íngreme: a Casa Genival Londres (1930) (Figura 1) e a Vila 

Monlevade (1934) (Figura 2). Neste último, o corte revela a sustentação da casa por pilotis e a 

criação de uma área útil na parte inferior. 
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Figura 1 – Casa Genival Londres (1930). Corte esquemático. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 2 – Vila Monlevade (1934). Corte e detalhes construtivos. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Na Igreja Nossa Senhora de Copacabana (década de 1950) (Figura 3), na Casa Heloisa e 

Roberto Marinho Azevedo (década de 1950) (Figura 4) e na Casa Edgard Duvivier (1988) 

(Figura 5), os cortes também revelam a acomodação do edifício ao relevo existente e os modos 

de se tirar proveito de suas características, no primeiro caso deixando a entrada da igreja em 

um nível mais alto que o nível da rua, no segundo criando níveis diferentes entre a sala de 

estar e a sala de jantar, e no terceiro dispondo os pavimentos de acordo com a declividade 

acentuada do lote. 

 

Figura 3 – Igreja Nossa Senhora de Copacabana (década de 1950). Corte. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 4 – Casa Heloisa e Roberto Marinho (Década de 1950). Planta baixa e corte. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 5 – Casa Edgard Duvivier (1988). Plantas e corte. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.1.4 Elementos pré-existentes 

Costa utiliza dois tipos de desenho para representar o edifício conjuntamente com os 

elementos pré-existentes do lugar, estejam eles dentro ou fora dos limites do lote, sejam eles 

naturais ou construídos: a perspectiva do conjunto e a planta do terreno, geralmente uma 

planta de situação ou locação.  

Em três projetos distintos o arquiteto opta por representar, através de perspectivas, o edifício 

inserido no terreno. Em uma perspectiva avulsa dos anos 1920 (Figura 6), a casa aparece 

situada no terreno, junto da vegetação e de caminhos que levam a parte mais elevada da 

propriedade, enquanto se suprime as informações dos seus arredores. Uma perspectiva do 

conjunto de equipamentos que integrariam a Vila Monlevade (1934) (Figura 7) mostra as 

edificações em meio à vegetação e ao redor de um lago, provavelmente artificial. O formato 

do terreno e a vegetação existente também são insinuados em duas perspectivas do projeto do 

Park Hotel (década de 1940) (Figura 8). 
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Figura 6 – Projeto sem identificação (Década de 1920). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 7 – Vila Monlevade (1934). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 8 – Park Hotel (Década de 1940). Perspectivas externas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

As plantas do terreno em geral revelam não só a posição da edificação no lote (às vezes 

claramente definido), mas também os elementos pré-existentes dentro dele ou em seus 

arredores, e que parecem ter alguma relevância na tomada de decisões do projeto. 

Nos desenhos da Chácara Coelho Duarte (1930) (Figura 9) e da Casa Helena Costa e Luiz 

Fernando Penna (1982) (Figura 10) as peculiaridades do revelo, como maciços de rochas que 

brotam do solo, são representadas juntamente com as edificações, existentes e em projeto. Na 

Casa Helena Costa, a declividade do terreno é indicada através de curvas de nível. As árvores 

existentes são ligeiramente insinuadas. Representa-se também a rua que dá acesso ao lote. 
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Figura 9 – Chácara Coelho Duarte (1930). Planta de locação. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 10 – Casa Helena Costa e Luiz Fernando Penna (1982). Planta de locação. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Em dois casos de edifícios em altura, Costa extrapola os limites da representação do edifício 

circunscrito no lote para fazer referência a algum elemento externo, geralmente outra 

edificação. Em uma planta de situação do Ministério de Educação e Saúde (1936) (Figura 11), 

a Igreja de Santa Luzia é o único edifício do entorno mencionado pelo arquiteto. As quadras 

vizinhas são indicadas, mas aparecem totalmente vazias no desenho. Na Casa do Brasil 

Universidade de Paris (1952) (Figura 12) Costa sugere as quadras adjacentes ao edifício, assim 

como a silhueta da Maison de Norvège. 

 

Figura 11 – Ministério de Educação e Saúde (1936). Planta de situação. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 12 – Casa do Brasil Universidade de Paris (1952). Planta de situação. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Nos desenhos dos grandes projetos urbanísticos, são representados os elementos naturais, 

como morros, praias, lagoas e vegetação, além do traçado urbano existente. Na Cidade 

Universitária do Rio de Janeiro (1936-1937) (Figura 13), a elevação de terra é representa em 

curvas de nível. O sistema viário desta porção da cidade integra-se à malha viária interna do 

complexo universitário. Os desenhos para o Plano Piloto da Barra da Tijuca (1969) (Figura 14) 

insinuam as características físicas – as montanha, a lagoa e o mar – da região compreendida 

entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e a Baixada de Jacarepaguá. No novo Pólo 

Urbano de São Luiz (1979) (Figura 15), a planta quase esquemática relaciona a intervenção do 

arquiteto à porções existentes e significativas da capital maranhense, como o “parque 

público” e “coração da cidade”, mencionando, inclusive, a distância destes para o novo 

“pólo”. 

 

Figura 13 – Cidade Universitária do Rio de Janeiro (1936-1937). Planta de situação. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 14 – Plano Piloto da Barra da Tijuca (1969). Planta de situação.  

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 15 – Pólo Urbano de São Luiz (1979). Planta de situação. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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4.1.5 Edifício sobre platô 

É recorrente nos desenhos de Costa, seja em sua fase neocolonial (Figuras 16, 17 e 18) e 

mesmo após a sua adesão à arquitetura moderna (Figuras 19, 20 e 21), a representação da 

edificação, sobretudo residências, na porção mais elevada do terreno. Nestes casos, o 

observador geralmente está abaixo da linha do horizonte, artifício que contribui com o aspecto 

de monumentalidade da edificação. Em alguns casos, a inserção de elementos vegetais na 

cena retratada, a exemplo das palmeiras imperiais, parece reforçar essa sensação de grandeza 

da arquitetura, mesmo quando se trata de residências. 

 

Figura 16 – Projeto sem identificação (1920). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 17 – Pavilhão do Brasil na Exposição de Filadélfia (1925). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 18 – Casa E. G. Fontes. 1º projeto (1930). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 19 – Casa E. G. Fontes. 2º projeto (1930). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 20 – Chácara Coelho Duarte (Década de 1930). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 21 – Clube Marimbás (1932). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.2 O CLIMA 

 

O clima é um atributo do sítio tratado por Costa majoritariamente por meio de textos. Apenas 

em um único desenho observamos elementos gráficos que fazem referência aos aspectos do 

clima. Nos documentos encontrados pelo menos três questões se destacam a respeito da 

influência dos condicionantes climáticos sobre a edificação: a orientação, a ventilação, e os 

dispositivos de proteção solar. 

 

4.2.1 Orientação 

A orientação do edifício no lote, sobretudo em função da insolação incidente, é uma questão 

lembrada na memória de projeto do Ministério da Educação e Saúde (1936). Costa fala aqui 

de uma “orientação mais conveniente, o que, além de apresentar vantagens sob o ponto de 

vista urbanístico, permitiu, ainda, vista desembaraçada para a baía” (COSTA, 2007, p. 57). 

Aspectos relacionados ao clima como insolação e ventilação aparecem aqui de modo 

detalhado, a respeito, por exemplo, da necessidade de proteger a fachada com maior 

exposição ao sol através do brise-soleil, ao mesmo tempo em que a face oposta fica 

descoberta para aproveitar a ventilação e a vista da paisagem: 
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De acordo com a disposição do bloco, as salas de trabalho ficaram orientadas para SSE e NNO. Na 

face SSE, insolada francamente em alguns dias do ano, pela manhã, adotamos grandes caixilhos 

envidraçados até o teto que permitirão perfeitas condições de ventilação e iluminação, além de 

agradável vista para a baía; serão usadas nos mesmos cortinas de réguas de madeira (venetian 

blinds) para graduar a intensidade luminosa (IDEM, p. 58). 

Na face NNO, insolada quase todo o ano durante as horas de expediente, (...) restava, portanto, 

uma única solução: o brise-soleil proposto por Le Corbusier para a Argélia. (...) Tornava-se, 

entretanto, indispensável, uma vez que até então não fora usado este meio de proteção, 

elaborarmos estudo cuidadoso do tipo a ser empregado (IDEM, p. 59). 

A inclinação do sol e a sua trajetória em relação à fachada insolada estavam a indicar que o 

sistema de proteção preferível deveria ser constituído por placas horizontais, pois, de outra forma, 

seríamos forçados a adotar vãos diminutos, acarretando perda de visibilidade. Por outro lado, 

verificamos que a adoção de placas fixas, se bem que pudesse resolver o problema de insolação, 

seria menos satisfatória no tocante à iluminação, pois, tendo sido calculada para dias claros, 

resultaria, por força, deficiente nos sombrios, obrigando ao uso de luz elétrica em horas que outros 

prédios poderiam dispensá-la (IDEM, p. 60). 

 

Na memória da Universidade do Brasil (1937) Costa explica como os aspectos climáticos 

interferiram na orientação dos edifícios do complexo universitário, condicionada à inclinações 

específicas em relação ao eixo Norte-Sul, cujo objetivo principal seria evitar a presença de luz 

solar em determinados momentos do dia e/ou épocas do ano: 

 

(...) Aceita como vantajosa determinada orientação, a solução ideal seria aquela que permitisse, 

não apenas para todas as escolas, mas a todos os compartimentos de cada escola as vantagens 

dessa orientação (...) (IDEM, p. 67). 

 

E ainda: 

 

O seu objetivo? Evitar-se a presença do sol durante as horas de trabalho, sendo, no entanto, 

conveniente um mínimo de insolação pela manhã. Para que houvesse tal insolação em todos os 

meses do ano – junho e julho inclusive – teria sido necessário uma inclinação de, pelo menos, 60º 

sobre a linha N-S; isto, porém, elevaria o número de horas de sol nos outros meses (de acordo com 

o gráfico do Professor Domingo da Silva Cunha) a: 2 ¼ horas em maio e agosto, 3 ½ horas em 

abril e setembro, 4 ¾ horas em março e outubro e 5 ½ horas em fevereiro e novembro. Ora, tendo 

começo os trabalhos escolares às 8 1/2 , verifica-se que justamente nos meses mais quentes – 

março e novembro (os exames costumam prolongar-se até fins de dezembro), a insolação teria 

sido excessiva, isto sem levar em conta que os trabalhos extra-escolares (pesquisas etc.) se 

processam sem interrupção, talvez mesmo com maior incremento durante as férias – janeiro e 

fevereiro. Conclusão: entre o sacrifício da insolação nos meses mais frescos – porém mais secos – 

ou dos trabalhos nos meses mais quentes, pareceu-nos acertado optar pelo primeiro e de toda a 

conveniência, portanto, aumentar aquela inclinação sem, todavia, ultrapassar o limite de 80º para 

garantir, nos meses mais úmidos, a necessária insolação (IDEM, p. 69). 
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A orientação dos edifícios, em função dos aspectos climáticos, aparece atrelada à composição 

geral da universidade: “Assim fixada a orientação geral das escolas – a normal a essa 

orientação deverá ser logicamente o eixo principal da composição.” (IDEM, p. 70). A zona 

residencial também seguiria o mesmo princípio: “Finalmente, descendo-se com uma estrada 

(a) aos poucos pela encosta do morro até o setor de música e esporte, ter-se-á, desenvolvida 

naturalmente ao longo da mesma e esplendidamente situada, a zona residencial (R), toda 

também orientada para o nascente (...)” (IDEM, p. 71). 

Nas memórias da Vila Monlevade (1936) e do Plano Piloto de Brasília (1957), Costa cita, 

respectivamente, uma “orientação vantajosa uniforme”  (IDEM, 2007, p. 45), e ainda a 

adaptação “à melhor orientação” (IDEM, 1995, p. 284), embora nestes casos, ao contrário dos 

dois anteriores, não aprofunde no texto como se resolveria essa questão e que rebatimentos 

teriam no projeto urbano.  

 

4.2.2 Ventilação  

As memórias de projeto do Ministério da Educação e Saúde (1936) e da Universidade do 

Brasil (1937) também lembram o problema da ventilação dos edifícios. No primeiro caso, 

Costa lembra que a “ventilação também foi objeto de acurados estudos” (IDEM, 2007, p. 60) 

e a opção pela ventilação foi motivada pela sua reconhecida eficiência.  

Já no caso do complexo universitário, o arquiteto, de início, se mostrara preocupado com uma 

possível má influência da orientação adotada sobre à ventilação esperada para os edifícios: 

“Resta verificar se, com relação aos ventos, essa orientação se apresenta desvantajosa” 

(IDEM, p. 69). O problema não era a ausência, mas o excesso de ventilação, logo descartado 

devido a uma certa proteção natural do terreno, possivelmente devido à presença de um morro 

no interior do lote (que funcionaria como barreira natural ao excesso de ventos), e à adoção de 

janelas do tipo basculante e guilhotina, que garantiriam “a ventilação superior transversal 

necessária sem comprometer o conforto de quem trabalha” (IDEM, p. 70). 

O Ministério volta à tona em 1986 através de uma carta de Costa ao então ministro Celso 

Furtado. O arquiteto se posiciona contrário à instalação de ar-condicionado e a substituição 

dos quebra-sóis da fachada norte. O arquiteto justifica o aproveitamento da ventilação cruzada 

no edifício e como, neste projeto dos anos 1930, antecipou o conceito de “arquitetura 

bioclimática”, aparentemente em voga nos anos 1980. Ao longo do texto, explica o 
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funcionamento dos dispositivos de ventilação adotados e pede para que não sejam 

substituídos, dado o seu funcionamento pleno mesmo depois de meio século: 

 

A ventilação natural foi devidamente estudada, antecipando-se, pois, ao atual movimento 

internacional no sentido da retomada do conceito de “arquitetura bioclimática (...): de fato, graças 

à caixilharia movediça em todos os vãos do prédio, quando a viração for leve pode-se deixar o 

caixilho menor descer externamente no peitoril; quando ventar, basta deixar apenas uma nesga 

aberta de cerca de 6cm junto ao teto, isto para impedir o tilintar das lâminas soltas das venezianas: 

é quanto basta para estabelecer corrente de ar com os vãos livremente abertos da fachada norte 

protegida por “quebra-sol” que, conquanto velhos de meio século, não devem ser substituídos, 

como se pretende, pois ainda funcionam normalmente e podem ser recuperados (IDEM, 1986). 

 

O Ministério também é lembrado em entrevista concedida à Hugo Segawa em 1987 (Lucio 

Costa: a vanguarda permeada com a tradição). O arquiteto defende agora que uma certa 

feição internacional do edifício, objeto da crítica estrangeira, não significou a abdicação das 

características climáticas locais. Pelo contrário, o emprego de princípios modernos de 

composição, como o pilotis, na verdade só fizeram favorecer a ventilação: 

 

Sim, achavam uma aberração um edifício assim, que não ocupava o terreno todo, achavam uma 

extravagância, que era uma arquitetura imprópria para o país, que era arquitetura para o Norte da 

Europa e nunca para América do Sul, para um país tropical. E o resultado foi que aqueles espaços 

ventilados, aquele piloti vazado, aquela população circulando, arejada, foi uma coisa muito 

adequada. Hoje ele tem características até peculiares de país tropical (...) (IDEM, 2010, p. 157, 

158). 

 

No artigo Arquitetura bioclimática (1983), apesar de reconhecer todas as benesses trazidas 

pelo ar-condicionado – sobretudo a possibilidade de “trazer” a paisagem para dentro do 

edifício, deixando fora o excesso de calor - Costa ainda recomenda o uso da ventilação 

cruzada: “Contudo, havendo da parte dos arquitetos essa preocupação pelo conforto 

ambiental, é sempre possível a adaptação de recursos simples que possibilitem ventilação 

cruzada nos aposentos” (IDEM, 1995, p. 239). 

A insolação e a ventilação, assim como a sua incidência na edificação, é evocada na 

representação gráfica em apenas um desenho. Na planta baixa da Casa de Campo Fábio 

Carneiro de Mendonça (década de 1930) (Figura 22) se verifica a indicação da direção dos 

ventos e, no lado oposto da casa, a indicação da nascente, para onde se privilegiou a locação 

dos quartos. 
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Figura 22 – Casa de Campo Fábio C. Mendonça (Década de 1930). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.2.3 Dispositivos de proteção 

Em Lucio Costa: a vanguarda permeada com a tradição (1987) o arquiteto lembra, além do 

Ministério, o conjunto residencial do Parque Guinle, destacando deste último o uso do cobogó 

em larga escala, aliado a criação de varandas, que funcionava nas fachadas como uma barreira 

ao sol vespertino, dada à orientação adotada aos edifícios do conjunto, onde se priorizou a 

vista para o parque: 

 

E me ocorreu então a ideia de fazer uma coisa de acordo com as ideias novas e previ aqueles 

seis prédios, dos quais foram feitos apenas três. E, no caso, eram prédios orientados para o sol, 

para o poente, tínhamos sol à tarde. Então se impunha uma estrutura que funcionasse como 

quebra-sol, que amortecesse a insolação. Criei assim umas varandas, uma espécie de loggia em 

toda a fachada, em toda a extensão dos apartamentos, para que se pudesse ter cortina protetora, 

aplicando cerâmica vazada, que o francês chama de claustra – aqui se fala em combogó (...). 

Então me ocorreu fazer vários tipos de vedação, sempre tendo uma abertura à guisa de “janela” 

para a pessoa poder ter contato com o exterior (...) (IDEM, 2010, p. 163). 
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4.3 A PAISAGEM 

 

Costa ressalta, em textos e desenhos, os diversos componentes da paisagem – naturais, 

construídos, por vezes históricos – que são tomados como referência para o projeto do 

edifício ou da cidade. Para além desse papel dos elementos paisagísticos, reforça a 

possibilidade, muitas vezes uma necessidade, do usufruto da vista do entorno, só que pelo 

lado de dentro da edificação, privilegiando assim a ótica do usuário. Já as mudanças, quase 

sempre drásticas, sofridas pela paisagem urbana inquietam profundamente o arquiteto, 

levando-o a publicar diversas notas de protesto e a sugerir ajustes na legislação urbanística. 

 

4.3.1 Componentes para o projeto 

No Plano Piloto da Barra da Tijuca (1969), Costa evoca, na memória do projeto, a paisagem 

e os elementos constituintes desse sítio em particular: “Primeiro, era só a paisagem. Estranha 

e bela paisagem marcada por três penhascos inconfundíveis: do mar, a Pedra da Gávea, na 

Barra o Pão de Açúcar, o Corcovado na enseada” (1995, p. 346). Os mesmos elementos são 

também citados nas indagações de Costa a respeito dos modos de intervenção a serem 

adotados para a área: “Qual o destino dessa imensa área triangular que se estende das 

montanhas ao mar numa frente de vinte quilômetros de praias e dunas e que, conquanto 

próxima, a topografia preservou? Em que medida antecipar, intervir? Como proceder?” 

(IDEM). 

Nos desenhos do Plano, a paisagem natural predomina. Vistas em perfil (Figura 23), que 

alcançam toda a área contemplada nessa intervenção, mostram as relações de altura que se 

estabelecem entre os diversos conjuntos edilícios que compõem o plano, cujos gabaritos são 

diferenciados, e ainda a relação destes com as montanhas ao redor.  
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Figura 23 – Plano Piloto da Barra da Tijuca (1969). Estudo de massas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Para outros edifícios em altura, a relação que o arquiteto estabelece entre o projeto e o entorno 

é quase métrica. No Ministério de Educação e Saúde (1936) (Figura 24), a paisagem é 

essencialmente urbana e fortemente adensada. Costa estabelece nas elevações do conjunto 

uma relação de alturas entre o projeto e a massa edificada que o rodeia. Chega, inclusive, a 

indicar o número de pavimentos dos edifícios vizinhos.  

 

Figura 24 – Ministério de Educação e Saúde (1936). Estudo de massas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Nos anos 1960, Costa reuniu em forma de depoimento algumas prescrições urbanísticas por 

ocasião das obras de recuperação do Outeiro da Glória (1965), no Rio de Janeiro. O arquiteto 

afirma aqui o desejo pela “recuperação de um pequeno trecho de uma paisagem perdida”. 

Percebe-se, no texto, que o que está em jogo não é só a preservação da Igreja de Nossa 

Senhora da Glória, mas, nas palavras do arquiteto, o “embelezamento urbano” de toda uma 

porção da paisagem urbana carregada de tradição, nem que para isso fosse necessária, a cargo 

da prefeitura, a remoção das edificações existentes e que constituíam um entrave ao conjunto: 

 

(...) o objetivo em vista só poderá ser precisamente esse (...) no sentido de beneficiar, tanto 

quanto possível, a igreja (bastariam, para comprová-lo, as medidas anteriormente tomadas 

visando a limitação da altura das construções naquela área e o presente projeto de desafogo a 

pretexto da criação de um novo acesso ao outeiro), apenas, voltados como estão os referidos 

técnicos para a solução de problemas urbanísticos de muito maior vulto e complexidade, terão 

deixado de encarar com a necessária amplitude este problema estritamente paisagístico, pois 

não se trata tanto, no caso, de beneficiar a igreja, como, principalmente, a “paisagem urbana”, 

num dos seus trechos mais característicos e impregnados de tradição (IDEM, s.d.). 

 

Em uma perspectiva, Costa representa todo o conjunto da intervenção, o novo acesso previsto 

e a Igreja no cume do outeiro (Figura 25), reforçando a importância do edifício religioso nesse 

trecho de paisagem urbana. 

 

Figura 25 – Outeiro da Glória (1965). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Em outros desenhos para intervenções em áreas históricas, o arquiteto também procura 

estabelecer uma relação visual entre o novo e o antigo, representando, juntamente com o 

objeto da intervenção, o edifício histórico aparentemente mais importante do conjunto. Em 
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uma perspectiva do Museu das Missões (1937) (Figura 26), por exemplo, o edifício proposto 

domina totalmente a cena em primeiro plano, mas é possível mesmo assim observar, ao 

fundo, por entre os espaços alpendrados do museu, as ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo.  

De modo parecido, a perspectiva do conjunto de edifícios a serem implantados defronte ao 

Parque Guinle (década de 1940) (Figura 27) mostra, em primeiro plano, o edifício histórico, a 

residência da família Guinle (hoje Palácio Laranjeiras), insinuado desde os primeiros esboços 

do projeto. Ao fundo, o conjunto moderno, originalmente com 06 blocos, sendo 03 deles 

construídos. O parque, uma extensão da propriedade histórica, faz a intermediação entre a 

edificação antiga e a intervenção moderna.  

 

Figura 26 – Museu das Missões (Década de 1937). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 27 – Parque Guinle (Década de 1940). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 



97 

 

Na memória de projeto da Vila Monlevade (1934) o desejo de se interferir minimamente na 

paisagem local se revela em uma das premissas do projeto: “Prejudicar o menos possível a 

beleza natural do lugar a que se refere, muito a propósito, o programa” (IDEM, 2007, p. 43).  

Nos desenhos desse conjunto, a representação da paisagem fictícia tem por objetivo sugerir a 

contextualização do edifício num possível entorno. Uma perspectiva “voo de pássaro”, por 

exemplo, mostra os equipamentos e moradias que compõem o conjunto (Figura 7), em meio a 

uma densa vegetação – que não se sabe se viria antes ou depois das construções –, com um 

lago artificial que aparece em primeiro plano. 

A representação de elementos naturais do entorno do edifício pode ser mais do que uma 

opção meramente ilustrativa. Em situações como essa, a paisagem tem, no desenho, a mesma 

força que o objeto projetado, como ocorre em uma perspectiva do altar do Congresso 

Eucarístico (1955) (Figura 28), na qual o mar e as montanhas se tornam o pano de fundo para o 

grande velame com as cores do Vaticano, situado em frente à barra da Baía de Guanabara.  

 

Figura 28 – Congresso Eucarístico (1955). Perspectivas, plantas e cortes. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Por outro lado, a ausência de elementos do entorno nos desenhos pode indicar duas situações: 

a postura do arquiteto no que diz respeito a relação do projeto com o meio, e o próprio caráter 

da paisagem. Nos desenhos de Brasília (1957) (Figura 29), ambas as situações parecem 

convergir. De um lado, o relevo predominantemente plano, coberto pela vegetação rarefeita 

do cerrado. De outro, o desejo de construir a capital federal a partir de uma “tabula rasa”. O 

vazio em que os edifícios são representados pode indicar também o vazio da paisagem local. 

 

Figura 29 – Plano Piloto de Brasília (1957). Croquis. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.3.2 Aproveitando a vista  

Entre os textos costianos, a primeira referência encontrada a respeito de um certo desfrute da 

paisagem aparece na memória de projeto do Ministério de Educação e Saúde (1936). A 

disposição do edifício na quadra, que havia anteriormente se mostrado vantajosa para a 

ventilação e insolação, permitiu também um melhor vislumbre da baía da Guanabara: 

“resolvemos dispor o mesmo no centro da quadra, na orientação mais conveniente, o que, 

além de apresentar vantagens sob o ponto de vista urbanístico, permitiu, ainda, vista 

desembaraçada para a baía” (IDEM, p. 57). 

No ano seguinte, na memória da Universidade do Brasil (1937), Costa revela lançar mão de 

um artifício moderno, a construção sob pilotis, a fim de que a visualização da paisagem 

circundante, no nível do pedestre, não fique comprometida: “Construir significava sempre 
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obstruir a paisagem. Com o sistema atual o horizonte (1,60) continua desimpedido, a vista se 

prolonga sob as construções, contribuindo, assim, para maior sensação de espaço e, 

consequentemente, bem-estar” (IDEM, p. 75). 

Em Arquitetura Bioclimática (1983), Costa explica como a arquitetura moderna e o ambiente 

climatizado artificialmente contribuíram, juntos, para um melhor aproveitamento da 

paisagem, um “milagre”, nas palavras do autor. Livre da fachada tradicional “onde a abertura 

de cada vão representava uma violência à sua integridade estrutural” (IDEM, 1983, p. 237), o 

edifício moderno podia agora ter suas superfícies vedadas com chapas de vidros, ficando 

assim aberto, visualmente falando, a toda a paisagem ao redor, estando livre, ao mesmo 

tempo, do inconveniente do calor: 

 

(...) no exterior, a intempérie; internamente, o ambiente climatizado, ou a sensação de frescor e 

bem-estar com o sol escaldante do lado de fora; a límpida visão do sol nascente, o crepúsculo; 

a natureza inclemente domada, contida de encontro a tênues placas duplas ou singelas, 

translúcidas ou transparentes (IDEM). 

 

A paisagem é lembrada ainda em um pequeno texto dos anos 1990, no qual Costa rememora 

aspectos do projeto que desenvolveu para a Casa Edgar Duvivier. O arquiteto fala aqui das 

pequenas sacadas dos quartos, de onde era possível vislumbrar a paisagem ao redor: 

 

A casa é toda branca, muro inclusive, e coberta com telhas antigas. Vista da rua é térrea, mas 

despenca em quatro pisos para o abismo, e com a particularidade de dispor de pequenas 

sacadas alpendradas, privativas dos quartos, voltadas para a deslumbrante vista e para a copa 

das árvores (IDEM, 199-). 

 

A adesão, nos anos 1930, aos princípios modernos significou, para os desenhos de Costa, uma 

maneira diferente de se representar a paisagem circundante, agora, sob o ponto de vista do 

próprio usuário da edificação. Como se sabe, a abertura de grandes vãos e a adoção de 

esquadrias de vidro em edifícios modernistas tornou a relação entre interior e exterior muito 

mais intensa, sobretudo quando intermediada por varandas e terraços. São ilustrativas dessa 

nova vista para o entorno, só que agora a partir de dentro do ambiente, as perspectivas 

internas de três casas projetadas nos anos 1930 – Casa E. G. Fontes (Figura 30), Casa Genival 

Londres (Figura 31) e Casa Maria Dionésia (Figura 32) – que vemos a seguir: 



100 

 

Figura 30 – Casa E. G. Fontes. 2º projeto (1930). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 31 – Casa Genival Londres (Década de 1930). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 32 – Casa Maria Dionésia (Década de 1930). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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4.3.3 Aberrações urbanas 

A preocupação com a paisagem urbana do Rio de Janeiro é objeto de 04 textos publicados nos 

anos 1970. O alto gabarito de algumas edificações nos arredores de marcos naturais 

importantes da paisagem carioca, como o Pão de Açúcar e a Pedra da Gávea, incomodou 

Costa, levando-o a publicar notas em jornal e mesmo a escrever às autoridades municipais. 

Em Protesto. Pão de Açúcar, publicado no Globo (1971), escreveu acerca da deterioração da 

paisagem natural no meio urbano: 

 

O Pão de Açúcar é monumento nato da cidade. Prescinde de tombamento ou qualquer outra 

formalidade que lhe ateste a condição. Está na cara, como se diz. O belo panorama do 

Flamengo não pode ficar para sempre conspurcado por causa do ato indevido de um eventual 

comando militar (IDEM, 1995, p. 428). 

 

Em carta enviada à Prefeitura do Rio no ano de 1974, Costa manifesta seu descontentamento 

com a construção do Edfício Méditerranée, cujo gabarito de 17 pavimentos macularia um 

importante elemento da paisagem carioca, a Pedra da Gávea. No entendimento do arquiteto, a 

própria legislação urbana, considerando que a obra parecia estar em situação legal, deveria ser 

mobilizada a fim de evitar tal “agressão”:  

 

Releve-me a insistência, mas a concessão de licença para construção do chamado “Edifício 

Méditerranée”, de 17 pavimentos (15 + térreo e cobertura), de encontro imediato à majestosa 

presença da Pedra da Gávea, a pretexto de que a “legislação atual nada tem a opor”, é um 

acinte e um escárnio, e resultará numa perene vergonha para todos os cariocas e todos os 

forasteiros. (...) Se lhe manifestei o meu aflito empenho de ir consigo ao local, foi porque face 

a face com o monumental penhasco a simples ideia de uma edificação de vulto ali, é de fazer 

qualquer um ficar com a cara no chão. E quando essa pessoa é precisamente o dono da casa, só 

cabe um gesto diante de tão insólito propósito: - “virar a mesa” e partir para a desapropriação 

por interesse público (IDEM, 1970). 

 

No mesmo ano, Costa escreve o ensaio Proposições, em que sugere o regramento da 

verticalização urbana, incluindo a delimitação do gabarito das edificações, juntamente com 

outras medidas mitigadoras, que vão da redução do potencial construtivo até a rearborização 

de determinadas zonas da cidade: 

 

Assim, além da fixação de um teto virtual para delimitar, de forma topograficamente ajustada, 

a altura máxima dos edifícios situados fora do centro urbano, resultando daí, com o tempo, o 

predomínio de massas horizontais descontínuas e escalonadas cuja eventual ruptura no sentido 
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vertical dependerá sempre da prévia audiência deste Conselho, impõe-se ainda o seguinte: a 

redução da área edificável dos lotes; o condicionamento em determinadas zonas, do gabarito à 

taxa de ocupação; e uma generalizada rearborização intensiva e sistemática (IDEM, 1995, p. 

378). 

 

A relação entre legislação e paisagem urbana reaparece em um fragmento avulso de texto, 

também escrito na década de 1970. Nele, Costa apela para que as posturas municipais se 

tornem mais severas, de modo a coibir o que denomina de “aberrações urbano-paisagísticas”:  

 

Na reforma da regulamentação deve constar uma ressalva inicial declarando o seguinte: O 

disposto no presente regulamento ficará sem efeito sempre que, em determinado caso 

específico, o senso comum revele a inconveniência da aplicação do que nele se institui. (...) E 

ainda, um artigo preliminar obrigando o Secretário de Obras a indeferir todo e qualquer projeto 

que, segundo o critério subjetivo da grande maioria das pessoas, ou seja, segundo o senso 

comum – ad-referendum do Conselho (2/3 dos votos) –, se afigure como aberração urbano-

paisagística (IDEM, 197-). 

 

4.4 A MATERIALIDADE DA EDIFICAÇÃO 

 

As formas de construir o edifício sempre se mostraram uma matéria fundamental nos escritos 

de Costa, desde sua participação no movimento Neocolonial, nos anos 1920, até a posterior 

adesão ao movimento moderno. Nesse processo de mudança de visões sobre a arquitetura, os 

textos costianos deixam transparecer um certo arrependimento acerca, sobretudo, de 

interpretações equivocadas da tradição construtiva colonial. O arquiteto procura corrigir o seu 

“erro” na fase moderna. Mesmo assim, as construções do passado continuam servindo como a 

principal fonte de referência do seu discurso e para sua obra construída. 

Os textos que tratam da materialidade da edificação são apresentados aqui na seguinte 

sequência: neocolonial, os escritos mais antigos; mea culpa, textos que carregam as 

lembranças do movimento dos anos 1920; portuguesidade versus brasilidade, que discutem o 

que é próprio, em termos construtivos, da metrópole e da colônia; lições do passado, em que 

insiste na validade da tradição para a modernidade arquitetônica, identificando, por fim, 

princípios construtivos similares entre o passado e o presente. 

Entre os desenhos, duas posturas se destacam: a representação dos materiais empregados nas 

superfícies, antecipando o aspecto final da edificação, e um certo descompromisso com o 
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traço e outras informações do desenho, que pode ser associado à confiança depositada na 

habilidade do mestre artesão, ou ainda à própria condição artesanal das suas propostas. 

 

4.4.1 Neocolonial 

Quando integrava o movimento Neocolonial, nos anos 1920, Costa estava particularmente 

interessado na desenvolvimento de uma arquitetura verdadeiramente nacional, tomando como 

ponto de partida os modos como era feita a arquitetura do Brasil Colônia. O discurso dessa 

época estava imbuído de sentimentos de nacionalismo e nostalgia, que se revelam na sua 

ligação com as edificações coloniais e a nas propostas para novos edifícios. 

A entrevista A alma de nossos lares (1924), originalmente publicada no jornal carioca A noite, 

é o primeiro convite público de Costa à imersão na arquitetura colonial brasileira, cujo 

objetivo é descobrir uma “arquitetura nossa”, ou seja, uma arquitetura genuinamente nacional: 

“Para que tenhamos uma arquitetura logicamente nossa, é mister procurar descobrir o fio da 

meada, isto é, recorrer ao passado, ao Brasil-colônia” (IDEM, 2010, p. 15-16). O texto revela 

o seu desejo de reviver toda a ambiência da arquitetura colonial, principalmente da arquitetura 

doméstica, através do emprego de materiais tradicionais:  

 

Empregando os materiais que eles antigamente empregavam, como calcários de Lioz, telhas de 

canal, ferro batido, azulejos, cerâmicas etc., procurei fazer sentir toda a poesia daqueles 

ambientes, toda aquela beleza sóbria e serena, aquele aspecto ao mesmo tempo íntimo e nobre 

dos velhos solares, das velhas casas – casa de outros tempos... visões de uma época que já 

passou (IDEM, p. 16). 

 

Em O Aleijadinho e a Arquitetura Tradicional (1929), Costa lembra as cidades coloniais 

mineiras, não apenas por serem exemplos expressivos do passado, mas, sobretudo, por serem 

detentoras de um “caráter nacional”. Para o autor, estes conjuntos urbanos, repletos de 

edificações históricas cheias de significado, seriam capazes de despertar em nós lembranças 

de coisas que não vivemos: 

 

Vendo aquelas casas, aquelas igrejas, de surpresa em surpresa, a gente como que se encontra, 

fica contente, feliz, e se lembra de coisas esquecidas, de coisas que a gente nunca soube, mas 

que estavam lá dentro de nós, não sei. – Proust devia explicar isso direito (IDEM, 2007, p. 15). 
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4.4.2 Mea culpa 

A lembrança de sua participação no movimento Neocolonial, porém, é permeada de 

autocrítica, sobretudo quanto ao seu próprio alheamento à três questões em particular: a 

artificialidade do revivalismo colonial que se propunha à época; a importância do mestre-de-

obras, guardião da verdadeira tradição construtiva; e o movimento moderno que, nos anos 

1920, dava os seus primeiros passos na Europa, mesmo tendo viajado ao continente e lá 

morado neste período. 

Em Documentação necessária (1937) confessa: “Não percebíamos que a verdadeira tradição 

estava ali mesmo, a dois passos, com os mestres-de-obras nossos contemporâneos” (IDEM, 

2007, p. 94). Ao invés de procurar entender como os mestres estavam adaptando os materiais 

e modos de construção tradicionais: “fomos procurar, num artificioso processo de adaptação 

(...) os elementos já sem vida da época colonial” (IDEM), revela o arquiteto. 

A “artificialidade” do movimento é também lembrada em Muita construção, alguma 

arquitetura e um milagre. Depoimento de um arquiteto carioca (1951). Para Costa, foi um 

erro qualificar o Neocolonial como um remédio aos estilos históricos anteriores:  

 

Foi contra essa feira de cenários arquitetônicos improvisados que se pretendeu invocar o 

artificioso revivescimento formal do nosso próprio passado, donde resultou mais um pseudo-

estilo, o neocolonial, fruto da interpretação errônea das sábias lições de Araújo Viana, e que 

teve como precursor Ricardo Severo e por patrono José Mariano Filho (IDEM, 1995, p. 165). 

 

Em entrevista à Hugo Segawa nos anos 1980 (Lucio Costa: a vanguarda permeada com a 

tradição, 1987), Costa nos leva a crer que nos anos 1920, enquanto estivera envolvido com o 

Neocolonial, e mesmo já sentindo incomodado com o que produzia, permanecia alheio ao que 

ocorria de revolucionário, em termos arquitetônicos, na Europa:  

 

Na época, eu era muito alienado como arquiteto. Estive na Europa de 1926 a 1927 sem tomar 

nenhum conhecimento desse movimento moderno que havia começado no início dos anos 

1920. (...) Fiquei morando lá e continuava desligado, mas já com muita repugnância daquilo 

que eu fazia, daquela arquitetura eclética, sem vínculo nenhum com as novas tecnologias 

construtivas (IDEM, 2010, p. 148-149). 
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4.4.3 Arquitetura colonial: portuguesidade versus brasilidade 

Depois de realizar várias viagens à Portugal nos anos 1940, patrocinadas pelo então Serviço 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), Costa, comparado aos primeiros 

textos, se mostra cauteloso em atribuir uma certa brasilidade à nossa arquitetura colonial, o 

que, de certo modo, foi a tônica do seu discurso na década de 1920. 

Em Introdução a um relatório (1948) reconhece a diversidade e a originalidade da produção 

arquitetônica da colônia, sobretudo porque soube se adaptar, de modos distintos, às diferentes 

regiões onde estava inserida. Admite, no entanto, que a arquitetura colonial nunca conseguiu 

ofuscar totalmente a sua verdadeira, por assim dizer, “portuguesidade”: 

 

(...) nas várias províncias brasileiras a arquitetura portuguesa desenvolveu-se algumas vezes 

idêntica aos padrões metropolitanos, outras vezes diferente, da mesma forma como se 

desenvolveu igual ou diferenciada nas províncias do próprio reino, cada qual portuguesa à sua 

moda (...). Assim, portanto, mesmo quando o estilo é o mesmo (...) os monumentos devem ser 

considerados originais, pois têm personalidade própria, embora concebidos e executados ao 

gosto e segundo os preceitos reinóis então correntes, e como tal são tão autênticos e legítimos 

como os de lá (IDEM, 1995, p. 456). 

 

Costa também reconhece que a adaptabilidade ao meio não era uma postura exclusiva dos 

habitantes da colônia, pelo contrário, já acontecia na metrópole. Os colonizadores traziam 

consigo hábitos construtivos com os quais estava acostumado. O que ocorreu aqui foi, na 

verdade, um ajuste dessa arquitetura às novas condições físicas e sociais: 

 

Não se conclua apressadamente do exposto que a nossa arquitetura independe da reinol. Uma 

tal presunção seria, além de primária, paradoxal e absurda, pois cada colono – aventureiro ou 

artífice -, cada padre, cada militar ou administrador já trazia consigo, no aportar à terra, todo 

um passado de hábitos e experiências revelados, consciente ou inconscientemente, através de 

determinados preceitos de gosto ou preferências formais, o que se traduzia, na prática, por um 

determinado modo peculiar de fazer as coisas, ou seja, um estilo – o estilo da região de onde 

procediam (IDEM, p. 455). 

 

Portanto, a questão que se coloca é: o que de fato temos de “nacional” em nossa arquitetura 

colonial? Ou ainda, poderíamos atribuir uma tal “brasilidade” à arquitetura trazida da 

metrópole e adaptada às condições locais? Costa sinaliza no texto que não estávamos a copiar 

ninguém. Os colonizadores, em sua nova casa, faziam apenas o que lhes era familiar: 
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Por onde se vê, finalmente, que tanto é incorreta a atitude dos que estão sempre a pretender 

descobrir na arquitetura colonial brasileira a “cópia” ou a “imitação” de modelos portugueses 

todas as vezes que aquela semelhança se torna mais viva, como a dos que atribuem a maior 

parte, senão todas as suas características a imposições de ordem funcional ou mesológica. Pois 

que, de uma parte, os portugueses estavam aqui na sua própria casa e, portanto, ao idealizarem 

e construírem a morada ou a capela à sua maneira não estavam a copiar coisa alguma senão a 

fazer muito naturalmente a única coisa que de fato lhe cabia (IDEM, p. 456). 

 

Em 1980, Costa retoma essa discussão no artigo Tradição e experiência local (1980) 

lembrando que arquitetura que parece chegar “pronta” na colônia era, na verdade, resultado 

da sobreposição de diversas experiências acumuladas de adequação ao lugar, uma vez que a 

arquitetura “matriz” portuguesa já havia sido “beneficiada pela experiência anterior africana e 

oriental do colonizador” (IDEM, 1980, p. 1). E mesmo assim, já no Brasil, ainda “teve que ser 

adaptada como roupa feita, ou de meia confecção, ao corpo da nova terra” (IDEM). 

Esses ajustes diziam respeito, sobretudo, a escolha de determinado material ou técnica 

construtiva, em função das diferentes matérias-primas disponíveis em diferentes regiões do 

país. Os modos de construir da metrópole foram, com o tempo, moldando-se às novas 

condições locais: 

 

(...) com o tempo e as circunstâncias locais a preferência por determinada técnica se foi 

definindo: a taipa de pilão, encontrando condições propícias, fixou-se em S. Paulo, a alvenaria 

de tijolo floresceu em Pernambuco e na Bahia; o pau-a-pique na terra acidentada de Minas 

onde os caminhos acompanhavam as cumeadas dos morros com as casas despencando pelas 

encostas o pau-a-pique sobre baldrame foi a solução ideal. Já no Rio a fartura de granito 

marcou o espaço urbano com a sequência ritmada das ombreiras e vergas de pedra (IDEM). 

 

4.4.4 Lições do passado para o moderno 

A adesão à arquitetura moderna na década de 1930, concomitante ao seu desligamento do 

movimento Neocolonial, não diminui a importância da arquitetura colonial no discurso de 

Costa. Pelo contrário, continuaria sendo a fonte de inspiração, sobretudo seus modos de 

adaptação ao lugar. Um dos tópicos centrais da sua produção textual a partir de então é a 

necessidade de aprendizado constante acerca da experiência construtiva acumulada do 

passado, neste caso, o nosso passado colonial. Sucedida a fase de transposição direta de 

materiais e ornamentos, como vemos nos textos dos anos 1920, o convite agora é para que se 

entenda a fundo os seus princípios construtivos.  
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A entrevista publicada em O Globo em 1930 intitulada A situação do ensino das Belas-Artes, 

comparada aos textos anteriores, é o primeiro indício de um rumo diferente no discurso a 

respeito da arquitetura colonial. É também o primeiro convite a um novo olhar sobre essa 

produção, agora focado nos modos como se deu a adaptação às condições locais:  

 

Acho indispensável que os nossos arquitetos deixem a escola conhecendo perfeitamente a 

nossa arquitetura da época colonial, não com o intuito da transposição ridícula de seus 

motivos, não de mandar fazer falsos móveis de jacarandá – os verdadeiros são lindos -, mas de 

aprender as boas lições que ela nos dá de simplicidade, perfeita adaptação ao meio e à função, 

e consequente beleza (IDEM, 2003, p. 58). 

 

Em Documentação Necessária (1937) constata: “A nossa antiga Arquitetura ainda não foi 

convenientemente estudada (...) com relação à arquitetura civil e particularmente à casa, nada, 

ou quase nada, se fez” (IDEM, 2007, p. 86). A partir daí propõe um novo olhar sobre a 

arquitetura colonial, diferente daquele apresentado pelo Neocolonial, tendo, agora: “a 

oportunidade de servir-se dela como material de novas pesquisas, e também para que nós 

outros, arquitetos modernos, possamos aproveitar a lição da sua experiência de mais de 

trezentos anos” (IDEM, p. 88). 

Em Considerações sobre o ensino da arquitetura (1945), lembra que ao futuro arquiteto, sua 

audiência neste caso, apesar de “profundamente imbuído do espírito novo de sua época (...) 

interessa conhecer como, em condições idênticas ou diferenciadas de época, de meio, de 

material e de técnica ou de programa, os problemas da construção foram arquitetonicamente 

resolvidos no passado” (IDEM, p. 113).  

 

4.4.5 Tradição e modernidade: princípios construtivos similares 

Como vimos, a saída do movimento Neocolonial e a adesão de Costa à arquitetura moderna 

não conduz a um rompimento definitivo da sua ligação com a arquitetura colonial. Desde os 

anos 1930 o arquiteto se mostra particularmente interessado em desvendar coincidências entre 

as arquiteturas passada e presente, sobretudo com relação ao processos construtivos de ambas. 

No artigo Documentação Necessária (1937), por exemplo, Costa se empenha em revelar as 

semelhanças entre o barro armado com madeira, técnica largamente empregada nas 

construções coloniais, e o concreto armado, lembrando o caso da Vila Monlevade: 



108 

 

 

Aliás, o engenhoso processo de que são feitas – barro armado com madeira – tem qualquer 

coisa do nosso concreto-armado e, com as devidas cautelas, afastando-se o piso do terreno e 

caiando-se convenientemente as paredes, para evitar-se a umidade e o “barbeiro”, deveria ser 

adotado para casas de verão e construções econômicas de um modo geral. Foi o que 

procuramos fazer para a vila operária de Monlevade, perto de Sabará, a convite da Companhia 

Siderúrgica Belgo-Mineira – não tendo sido o projeto levado a sério, já se vê (IDEM, 2007, p. 

89-90). 

 

Costa lembra que o uso do barro armado, uma técnica tradicional, na Vila Monlevade (1934) 

só foi possível graças ao emprego de um princípio moderno: a construção sobre pilotis. O 

pilotis apresentava a vantagem de suspender do solo o corpo principal da construção, 

mantendo as paredes distantes da umidade, como explica a memória de projeto: 

 

[O pilotis] permite o emprego, acima da laje – livre, portanto, de qualquer umidade – de 

sistemas construtivos leves, econômicos e independentes da subestrutura, como, por exemplo 

(...) o barro-armado (devidamente aperfeiçoado quanto à nitidez do acabamento, graças ao 

emprego de madeira aparelhada, além da indispensável caiação); uma das particularidades 

mais interessantes do nosso anteprojeto é, precisamente, essa de tornar possível – graças ao 

emprego da técnica moderna – o aproveitamento desse primitivo processo de construir, quiçá 

dos mais antigos (IDEM, p. 44-45). 

 

É por meio dessas “coincidências” e da possibilidade de justaposição de técnicas e materiais 

de construção novos e antigos que Costa enxerga um certo caráter conciliador da arquitetura 

moderna para com as tradições locais. Em O arquiteto e a sociedade contemporânea (1952), 

defende a arquitetura moderna da alegação que ela “não respeitaria o acervo das tradições 

nacionais” (IDEM, p. 241). Assim coloca o arquiteto: 

 

Não obstante, porém, a sua índole universal, já se podem observar manifestações “nativas” de 

arquitetura moderna, de feição sensivelmente diferenciada embora obedientes aos mesmo 

princípios básicos e utilizando materiais e técnicas comuns. Não somente porque, a conselho 

do próprio Le Corbusier, já se observa a deliberada procura de fazer reviver, devidamente 

integrada à nova concepção, a expressão de umas tantas reminiscências de partido geral ou 

pormenor de fundo tradicional ainda válidas, como principalmente porque a própria 

personalidade nacional se expressa através da elaboração arquitetônica dos autênticos artistas, 

preservando-se assim o que há de imponderável mas genuíno e irredutível na índole 

diferenciada de cada povo (IDEM, p. 242-243). 

 

O caso da Universidade do Brasil (1937) reforça o argumento de Costa a respeito da relação 

entre linguagem moderna, internacional, e tradições locais. Na memória de projeto, diz se 
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afastar de certos estrangeirismo que caracterizariam as universidades americanas e europeias. 

Ao mesmo tempo, procura se apropriar de uma linguagem internacional que adquire feições 

locais à medida que incorpora técnicas e materiais tradicionais, capazes, segundo o arquiteto, 

de despertar lembranças das construções antigas: 

 

(...) obedece o projeto à técnica contemporânea, por sua própria natureza eminentemente 

internacional, - poderá no entanto adquirir, naturalmente, graças às particularidades de planta, 

como as galerias abertas, os pátios etc., à escolha dos materiais a empregar e respectivo 

acabamento – muros de alvenaria de pedra rústica, placas lisas de gnaisse, azulejos sob os 

pilotis, caiação ou pintura adequada sobre  o concreto aparente etc. (...) um caráter local 

inconfundível cuja simplicidade, derramada e despretensiosa, muito deve aos bons princípios 

das velhas construções que nos são familiares (IDEM, pp. 84-85). 

 

4.4.6 Superfícies 

A saída do movimento Neocolonial e a consequente adesão ao movimento moderno repercute 

nos modos como Costa representa os materiais de construção, em especial aqueles que 

aparecem nos revestimentos das superfícies da edificação. Aqui, dois recursos gráficos se 

sucedem: o tratamento artístico e o emprego de texturas. Em comum, o desejo de antecipar ao 

observador o aspecto final da edificação. 

As estratégias gráficas mobilizadas podem indicar: o vinculo do material com uma herança do 

passado; a relação entre materiais naturais e artificiais; e ainda a preferência por materiais 

extraídos do próprio entorno. 

A evocação de uma herança colonial, presente nos primeiros textos de Costa, é nitidamente 

forte nos desenhos produzidos no período em que integrou o movimento Neocolonial. Em 

elevações e perspectivas diversas, muitas delas tratadas artisticamente com aquarela, o 

arquiteto privilegia a representação fidedigna dos acabamentos das diferentes superfícies da 

edificação, como pisos, paredes e tetos, e daqueles elementos construtivos ou simplesmente 

decorativos, internos ou externos ao edifício, que fazem ligação com o passado colonial. 

Os desenhos de quatro projetos dos anos 1920 em particular, sendo duas casas (Figura 33 e 

Figura 6) e um “pórtico e garagem” (Figura 34), que aparecem sem identificação de propriedade, 

e o Pavilhão do Brasil na Exposição de Filadélfia (concurso vencido por Costa em 1925, mas 

que não chegou a ser construído) (Figura 35), adiantam, de modo quase inequívoco, dada a 

riqueza de detalhamento dos diversos elementos arquitetônicos, a imagem do edifício a ser 
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construído. As coberturas de telha do tipo canal de barro, os óculos, o revestimento de pedra 

ou azulejo e o tratamento artesanal das esquadrias e de outros trabalhos em madeira utilizados 

para o revestimento das paredes são minuciosamente detalhados, lembrando-nos àquela 

ambiência colonial sugerida em A alma de nossos lares (1924). 

 

Figura 33 – Projeto sem identificação (Década de 1920). Perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 34 – Pórtico e garagem (Década de 1920). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 35 – Pavilhão do Brasil na Exposição de Filadélfia (1925). Cortes. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Os projetos que integram a fase moderna de Costa se caracterizam pela justaposição entre 

materiais em estado natural, como a pedra e a madeira, e materiais artificiais, como o 

concreto, a alvenaria e o vidro. Em alguns destes casos, a representação gráfica é mobilizada 

apenas para informar, através do emprego de texturas diversas, sobre o material a ser 

utilizado, lembrando ao observador do que serão feitas as diversas partes da edificação e que 

aspecto terão depois de executadas. Em outros, o objetivo central é acentuar o contraste entre 

a rusticidade e a lisura das superfícies, de acordo com o material e o acabamento empregados.  

Uma das perspectivas da Vila Monlevade (1934) (Figura 36), por exemplo, destaca a parede de 

pedra bruta que faz a contenção do terreno – o que permitiria a utilização do espaço sob a 

moradia para diversas atividades domésticas – em contraste com as superfícies lisas do piso, 

marcado apenas por suas juntas de dilatação, e do conjunto estrutural que dá sustentação à 

residência, ambos provavelmente em concreto aparente. Já nos desenhos da Casa Saavedra 

(1940), sobretudo nas fachadas (Figura 37), além da textura de pedra bruta, utilizada no 

pavimento térreo da residência, Costa explora as tramas decorrentes do muxarabi de madeira, 

empregado no fechamento das janelas maiores, e dos elementos vazados que servem de 
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vedação para determinados vãos da casa. Linhas verticais insinuam a cobertura a ser 

executada provavelmente com telha do tipo canal de barro. 

 

Figura 36 – Vila Monlevade (Década de 1930). Perspectiva. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 37 – Casa Saavedra (Década de 1940). Fachadas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Outros desenhos indicam a predileção de Costa por materiais naturais, muitas vezes extraídos 

do próprio local da construção ou de suas adjacências. No Museu das Missões (1937), a 

perspectiva (Figura 26) utilizada por Costa, ao representar o edifício juntamente com as ruínas 

da igreja ao fundo, reforça a ligação do material empregado, das próprias ruínas, com o local 

de onde foi extraído, ou seja, o aldeamento jesuíta. Já nos desenhos das Rampas do Outeiro 

da Glória (1965) (Figura 38) (cujas pedras vieram do antigo cais do Flamengo) e do Park Hotel 

(1940) (Figura 8) (onde uma pedreira próxima e as matas das redondezas forneceram pedra e 

madeira para a construção), os materiais são apenas insinuados, através de um traço ligeiro, 

mesmo porque tratam-se aqui de esboços. Ainda assim, nas perspectivas do hotel em 

particular pode-se distinguir as superfícies de pedra – seja na própria edificação, seja na 

parede curva de contenção do platô onde se ergue o hotel – e a madeira empregada nas 

estruturas e no fechamento do peitoril das varandas. 

 

Figura 38 – Rampas do Outeiro da Glória (Década de 1960). Planta e perspectiva externa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.4.7 Traço livre e condição artesanal 

Os desenhos das Casa de Campo Fábio Carneiro de Mendonça (década de 1930) (Figura 39), 

Casa Saavedra (década de 1940) (Figura 40) e Casa Thiago de Mello (1970) (Figura 41) se 

caracterizam por uma postura aparentemente descompromissada diante da representação 

gráfica, na medida em que dispensa totalmente o uso de instrumentos de desenho. A 

irregularidade do traço à mão livre aponta para a irregularidade própria da condição artesanal 

dessas edificações campestres. Os desenhos permitem, assim, antever a irregularidade 
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característica dos métodos construtivos e materiais rústicos previstos, como a pedra, a taipa, a 

madeira e as coberturas em telha de barro ou sapê. 

 

Figura 39 – Casa de Campo Fábio C. Mendonça (Década de 1930). Fachada. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 40 – Casa Saavedra (Década de 1940). Cortes. 

 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 41 – Casa Thiago de Mello (Década de 1970). Fachada. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Por outro lado, a ausência de rigor técnico do desenho, aliada a uma indefinição propositada 

de diversas partes da edificação, abre espaço à habilidade do construtor e do artesão (pedreiro, 

taipeiro, marceneiro, etc.). Nestes casos, os executores da obra estão livres para aplicar os 

seus próprios conhecimentos, que variam, na verdade, dentro de esquemas construtivos já 

consolidados e previstos com antecedência pelo arquiteto.  

Ainda na Casa Thiago de Mello, as paredes são representadas em planta baixa (Figura 42) por 

linhas, sem referência à espessura. Os pilares, localizados nos encontros dos eixos 

(representados por linhas tracejadas nas situações em que não existem paredes), são indicados 

apenas por círculos. Linhas inclinadas representam de modo extremamente estilizado as 

portas, demarcando o acesso e a circulação entre os ambientes da residência. Nos cortes 

(Figura 43), as paredes ganham espessura e Costa esforça-se por definir, em que pese a 

imprecisão das linhas, elementos arquitetônicos como pisos, escadas, forros e coberturas. 
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Figura 42 – Casa Thiago de Mello (Década de 1970). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 43 – Casa Thiago de Mello (Década de 1970). Corte. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Os desenhos da Casa Thiago de Mello têm características muito semelhantes aos da Casa de 

Campo Fábio Carneiro de Mendonça, sobretudo nas questões levantadas à respeito do uso do 

traço espontâneo. Nesta última, no entanto, Costa se revela muito mais preocupado com 

minúcias construtivas, como o encontro da estrutura com a alvenaria, os arremates do piso 

(bordas e rodapés) e as dimensões das esquadrias (Figura 44). 

 

Figura 44 – Casa de Campo Fábio C. Mendonça (Década de 1930). Detalhes construtivos. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.5 A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

 

A organização dos espaços internos da edificação é um dado que surge essencialmente nos 

desenhos, através de artifícios gráficos mobilizados para enfatizar, de um lado, a configuração 

dos cômodos e a articulação entre eles, e de outro, as potencialidades de uso desses espaços. 

A questão também aparece em uma entrevista concedida a Hugo Segawa nos anos 1980, na 

qual Costa revela a intenção em associar os arranjos interiores de um de seus projetos 

residenciais à formas de organização espacial da casa brasileira seiscentista. 
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4.5.1 Arranjos antigos para novos espaços 

A herança colonial brasileira, cuja abordagem se dá, na maioria das vezes, em termos 

construtivos, se revela em A vanguarda permeada com a tradição (1987) a partir do arranjo 

dos espaços internos da edificação. Costa associa as varandas, social e caseira, que propôs 

para os apartamentos do Parque Guinle, à uma característica da casa tradicional brasileira, em 

especial ao modelo paulistano: um espaço, na frente, para receber e outro, nos fundos, para 

uso da família. O arquiteto ainda vê nestes espaços de intermediação entre o interior e o 

exterior a confluência das heranças portuguesa e indígena na conformação de um jeito 

brasileiro de morar: 

 

Então, os apartamentos teriam duas varandas, digamos, embora meio fechadas – porque 

incorporadas ao prédio – respeitando assim as proposições originais do século XVII das casas 

paulistanas, chamadas “bandeiristas”, aquelas casas bonitas, de taipa de pilão, que 

sistematicamente debaixo do mesmo telhado tem um salão central, dois corpos laterais com os 

quartos e duas loggias, ou varandas entaladas no corpo da casa. (...) O programa que o 

português trouxe do norte de Portugal ele o encontrou aqui na casa do índio também, de modo 

que o vínculo com a arquitetura indígena foi esse: do programa. Aquelas primeiras levas de 

portugueses que vinham para cá quase não tinha mulher – as mulheres começaram a vir depois 

– de modo que eram verdadeiros alpendrados grandes, de telhadões que eles faziam primeiro 

para abrigar aquele grupo de homens que vinha acampar. O programa era mais ou menos este: 

um telheiro grandes, um telhado baixo onde eles armavam rede, tanto no programa do indígena 

como no do forasteiro. A origem da casa brasileira é, nesse sentido, o que a experiência 

paulista mostrou. E eu, então, no caso do parque Guinle, quis amarrar um pouco e ter essas 

duas varandas: a social e a caseira (...) (COSTA, 2010, p. 166-168). 

 

4.5.2 Espaço versus matéria 

A organização dos espaços é enfatizada na representação gráfica através do contraste entre os 

cheios (ou a matéria construída, incluindo paredes e demais elementos divisores) e os vazios 

(que compreendem os cômodos da edificação). Nestes casos, valorizam-se as linhas limítrofes 

que encerram os espaços, ao mesmo tempo em que se omitem a representação de elementos 

do edifício pareçam desnecessários. Tais artifícios permitem a leitura imediata da 

configuração dos espaços e da articulação entre eles.  

Nas plantas baixas da Casa Schwartz (1930) (Figura 45), projeto desenvolvido em parceria com 

Warchavchik, Costa opta por preencher todo o espaço correspondente à espessura das 

paredes. Já as esquadrias e outros elementos construtivos, como os corrimãos das escadas e 

terraços, são estilizados, muitas vezes definidos por um único traço. As portas, por exemplo, 

são indicadas apenas por duas linhas, uma reta, correspondente à folha, e outra curva,  
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indicando o movimento. Os ambientes quase sempre estão vazios – à exceção daqueles que 

possuem dispositivos fixos como armários embutidos, pias, lavatórios, banheiras e bacias 

sanitárias –, o que permite ao observador uma percepção direta do formato dos espaços e do 

modo como eles se organizam em planta. Os espaços “molhados”, como terraços, banheiros e 

cozinha, são diferenciados dos demais pela textura do piso. 

 

Figura 45 – Casa Schwartz (Década de 1932-1933). Plantas baixas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

No segundo projeto para a Casa E. G. Fontes (1930) (Figura 46), as paredes continuam como 

elementos de maior destaque nas plantas baixas, empregando-se o mesmo artifício do caso 

anterior. No entanto, Costa suprime quaisquer elementos que porventura ocupariam o interior 

dos ambientes – exceto a cozinha, onde ainda representa pias e bancadas. Portas e janelas são 

abolidas, restando apenas as aberturas dos vãos correspondentes. O emprego de textura no 

piso indica aqui as diferentes funções dos ambientes. Malhas de afastamentos variados 

distinguem os espaços de intermediação entre o interior e o exterior, como os terraços e 

jardins, os espaços de circulação e os banheiros. 
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Figura 46 – Casa E. G. Fontes. 2º projeto (1930). Planta baixa do segundo pavimento. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Nas plantas baixas da Casa de Brasília (1960) (Figura 47), projeto para suas filhas, mas que 

não chegou a ser executado, Costa segue a postura anterior de suprimir dados que pareçam 

supérfluos ao tipo de apresentação em questão. Como nos casos anteriores, as paredes 

aparecem sólidas, contrastando com os demais elementos em planta. O mesmo se observa nos 

cortes (Figura 48), só que aqui se enfatizam os elementos que definem os espaços 

horizontalmente, como as lajes de piso e cobertura e a linha de terra. As portas estão ausentes, 

a exemplo da Casa E. G. Fontes, embora aqui se represente esquematicamente as janelas. Os 

ambientes no geral permanecem vazios, mas é possível identificar as bancadas e os armários 

fixos dos quartos. 

  

Figura 47 – Casa de Brasília (Década de 1960). Plantas baixas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 48 – Casa de Brasília (Década de 1960). Cortes. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Quando a distinção entre matéria e espaços não é nítida, a percepção destes últimos pode se 

tornar ambígua, sobretudo quando se confunde com outras informações do desenho. É o que 

ocorre quando não existe hierarquia dos traços e os elementos que encerram os espaços não 

são claramente definidos. 

A planta baixa do Museu das Missões (1937) dispensa a representação de qualquer outro 

elemento que não sejam paredes e pilares (Figura 49). No entanto, ao contrário dos desenhos 

vistos anteriormente, os espaços não são claramente delimitados em termos gráficos. Os 

elementos definidores dos espaços são identificáveis na planta baixa: os planos que dividem 

os ambientes de exposição, os pilares que intercalam todo o perímetro da edificação principal, 

e ainda os compartimentos da casa do zelador. Mas a ausência completa de uma hierarquia de 

linhas de desenho – todo o traçado foi feito com a mesma intensidade – resulta aqui numa 

ambiguidade entre matéria e espaços. Por outro lado, essa estratégia de representação gráfica 

reforça o que parece ser uma das ideias centrais do projeto, a saber, um museu que é 

visualmente integrado ao sítio histórico onde está inserido. 
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Figura 49 – Museu das Missões (1937). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Os desenhos da Casa Helena Costa e Luiz Fernando Penna (1982) foram desenvolvidos para 

a execução da obra (Figura 50). Neste sentido, assemelha-se aos desenhos da Casa Schwartz, 

com linhas de cota, indicação de cortes, nomes e áreas dos ambientes, projeção da cobertura e 

outros dados técnicos. As linhas que indicam as paredes em plantas e cortes são, de fato, mais 

grossas que as demais. No entanto, falta aqui o preenchimento sólido identificado em 

exemplos anteriores. Esse esmaecimento dos elementos que definem o espaço, como 

observado no Museu das Missões, torna a sua percepção mais difícil em planta e também em 

cortes. Corrobora para isso a paridade de espessura de linhas que representam coisas distintas, 

como elementos construtivos e linhas de cota, geralmente juntos. Além disso, o observador 

tem que lidar com uma série de dados técnicos espalhados pelo desenho.  

 

Figura 50 – Casa Helena Costa e Luiz Fernando Penna (1982). Plantas baixas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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4.5.3 Aparatos do cotidiano e as funções do espaço 

Se a intenção anterior é facilitar a leitura dos espaços, ao enfatizar seus elementos divisores e 

suprimir informações que pareçam supérfluas, aqui o intuito dos desenhos é permitir a 

identificação das potencialidades de uso do espaço, a partir da representação dos aparatos que 

ajudam o desenrolar do cotidiano. Nestes casos, o desenho do mobiliário ajuda o observador a 

distinguir os diferentes espaços da edificação, além de indicar usos a atividades que neles 

podem se desenvolver. 

A representação do mobiliário está presente desde os primeiros estudos do projeto (Figura 51 

a Figura 55), em esboços e croquis, até os desenhos finais de apresentação da proposta 

arquitetônica (Figura 56 a Figura 60). No geral, os artifícios gráficos utilizados por Costa se 

modificam ao longo do tempo, entre os diversos projetos e as etapas de desenvolvimento em 

que se encontram. Já os desenhos dos móveis e outros aparatos contidos no interior dos 

espaços, pelo menos nas plantas baixas, permanecem estilizados.  

 

Figura 51 – Casa Nadja e Tarboux Quintella (Década de 1950). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 52 – Casa Thiago de Mello (Década de 1970). Plantas baixas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

   

Figura 53 – Casa Edgard Duvivier (1988). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 54 – Projeto sem identificação (Sem data). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 55 – Projeto de um edifício escalonado (Sem data). Plantas baixas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 56 – Projeto sem identificação (Década de 1920). Plantas baixas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 57 – Casas sem dono (Década de 1930). Plantas baixas. 

  
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 58 – Casa Genival Londres (Década de 1930). Plantas baixas. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 59 – Clube Marimbás (1932). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 60 – Casa do Brasil na Universidade de Paris (Década de 1950). Planta baixa. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.6 AS PROPRIEDADES AMBIENTAIS 

 

Os escritos de Costa deixam transparecer sentimentos diversos, de pertencimento, de 

brasilidade, de lembranças não vividas, em relação às edificações históricas e aos conjuntos 

urbanos antigos. Nos textos a seguir, o arquiteto reforça o desejo de recriar, nas novas 

edificações, uma ambiência interna inspirada no passado, por meio do emprego de elementos 

construtivos e arranjos espaciais assentes na tradição. Entre os desenhos, também procurar 

expressar uma ambiência particular dos seus projetos, inicialmente inspirada no passado, mas 

que abraça, com alguma resistência, a linguagem moderna. O mobiliário, ora tradicional, ora 

vanguardista, aparece como um componente fundamental na distinção entre os ambientes 

neocoloniais e modernos. Por fim, os desenhos convidam o observador a perceber os 

ambientes externos da edificação, que aparecem a partir da sua adesão ao moderno. 
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4.6.1 Ambiências do passado 

Um tom nostálgico e o desejo de fazer reviver a arquitetura colonial perpassam os escritos de 

Costa. O arquiteto ressalta o papel dessa arquitetura, de características mais ou menos 

uniformes, apesar de espalhada em um território tão vasto como o Brasil, na definição de uma 

certa nacionalidade. Edifícios e cidades coloniais surgem como detentoras de uma ambiência 

particular, que desperta no arquiteto um forte sentimento de pertencimento. Essa mesma 

ambiência e esse mesmo sentimento Costa procura replicar em sua própria produção, seja nas 

proposições neocoloniais nos anos 1920, seja nas intervenções modernas, embora de modos 

distintos em ambos os casos. 

Em dois textos Costa discorre sobre os sentimentos que a arquitetura e as cidades coloniais 

lhes despertam. Em O Aleijadinho e a Arquitetura Tradicional (1929), fica evidente o tom 

nostálgico em relação às cidades mineiras: 

 

Vendo aquelas casas, aquelas igrejas, de surpresa em surpresa, a gente como que se encontra, 

fica contente, feliz, e se lembra de coisas esquecidas, de coisas que a gente nunca soube, mas 

que estavam lá dentro de nós, não sei. – Proust devia explicar isso direito (IDEM, 2007, p. 15).  

 

Em Prospecto Arquitetônico (s. d), lembra a arquitetura civil de Parati, que para o arquiteto 

“se traduz no que se chama estilo, - o nosso estilo: plantas regulares, alçados simples, 

pequenos saguões, recortes de madeira, treliças de resguardo, caixilharias envidraçadas, beiras 

corridos” (IDEM, s.d).  

Em ambos os textos Costa enfatiza um sentimento de pertencimento que a arquitetura colonial 

lhe suscita. A recorrência do pronome possessivo “nosso” – “nosso estilo”, “nossos lares” 

(como em A alma de nossos lares, 1924), entre outras citações – reforça a ideia de uma 

produção arquitetônica que, de fato, nos pertence, apesar do esquecimento de que teria se 

tornado vítima, como lamenta o arquiteto nesse trecho: 

 

Quem viaja pelo interior de Minas percorrendo as suas velhas cidades, Sabará, Ouro Preto, S. 

João del Rei, Mariana e tantas mais, não pode deixar de ter a impressão triste que tive, a pena 

infinita que senti vendo completamente esquecidos aqueles vestígios tão expressivos do 

passado, de um caráter tão marcado, tão nosso (IDEM, 2007, p. 15). 
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Em A alma de nossos lares (1924), a propósito de um concurso para um “solar colonial” – 

organizado por José Mariano Filho, um dos mentores do movimento Neocolonial –, Costa 

está particularmente interessado na recriação da arquitetura do passado, em suas palavras, 

“traduzir o encanto da nossa primitiva arquitetura” (IDEM, 2007, p. 16). Como sabemos, 

esforçava-se nessa época por estabelecer uma arquitetura genuinamente nacional, recorrendo 

à produção arquitetônica do Brasil Colônia. Parte então da premissa de que uma arquitetura 

que mimetiza a produção do passado seria capaz de despertar nos usuários um sentimento de 

pertencimento ao lugar e a sua história. Nesse sentido, o arquiteto discorre no texto a respeito 

do emprego de materiais tradicionais em edifícios novos como meio de trazer novamente à 

tona a ambiência das antigas edificações coloniais:  

 

Empregando os materiais que eles antigamente empregavam (...) procurei fazer sentir toda a 

poesia daqueles ambientes, toda aquela beleza sóbria e serena, aquele aspecto ao mesmo tempo 

íntimo e nobre dos velhos solares, das velhas casas – casa de outros tempos ... visões de uma 

época que já passou (IDEM). 

 

Na memória descritiva da Universidade do Brasil (1937), não só os materiais contribuem para 

lembrar a arquitetura colonial, como vimos em A alma de nossos lares. Agora, um conjunto 

de fatores como a organização dos espaços, os materiais empregados e até mesmo a vegetação 

utilizada é mobilizado para definir uma ambiência referenciada no passado, apesar das feições 

internacionais pretendidas para o edifício universitário: 

 

(...) obedece o projeto à técnica contemporânea, por sua própria natureza eminentemente 

internacional, - poderá no entanto adquirir, naturalmente, graças às particularidades de planta, 

como as galerias abertas, os pátios etc., à escolha dos materiais a empregar e respectivo 

acabamento – muros de alvenaria de pedra rústica, placas lisas de gnaisse, azulejos sob os 

pilotis, caiação ou pintura adequada sobre o concreto aparente etc., e graças, finalmente, ao 

emprego de vegetação apropriada – um caráter local inconfundível cuja simplicidade, 

derramada e despretensiosa, muito deve aos bons princípios das velhas construções que nos 

são familiares (IDEM, p. 84-85). 

 

4.6.2 Ambientes e mobiliário 

Em tópico anterior, a representação do mobiliário surge, principalmente em plantas, e de 

modo estilizado, como um meio de se testar o espaço proposto e sugerir a sua habitabilidade. 
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Nas perspectivas a seguir, os móveis, cuja representação se pretende mais realista, ajudam a 

definir o caráter dos ambientes, de acordo com a linguagem arquitetônica empregada. 

Dos edifícios neocoloniais dos anos 1920 às proposições modernistas da década seguinte, os 

móveis surgem como elementos cruciais na definição dessa linguagem, ora perfeitamente 

integrados aos ambientes, ora como objetos dissonantes. 

Em uma perspectiva interna (Figura 61) para um projeto (não identificado) desenvolvido em 

parceria com Fernando Valentim, na década de 1920, o mobiliário, de linhas rebuscadas, 

surge perfeitamente integrado ao ambiente arquitetônico, onde também se recorre ao 

rebuscamento dos seus diversos componentes, sejam eles construtivos ou simplesmente 

decorativos. Os arcos, as vigas de madeira do teto, a guarnição da escada, os móveis, as 

luminárias diversas, além de vasos, tapetes, mantas, cortinas, almofadas, são, sem exceção, 

exibidos com a mesma intensidade de traços e cores. Todos os componentes da cena se 

fundem de modo a ilustrar, com algum apelo realista (em que pese a imprecisão própria da 

pintura em aquarela) a ambiência de uma residência pensada nos preceitos neocoloniais. 

 

Figura 61 – Projeto sem identificação (Década de 1920). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Já nas perspectivas internas do projeto para a Casa E. G. Fontes (1930) (Figura 62 e Figura 

63) – nas palavras de Costa, sua “primeira preposição de sentido contemporâneo” – os móveis 

de feições barrocas do proprietário, dispostos faustosamente nos ambientes, estabelecem um 

forte contraste com os elementos do repertório formal modernista que caracterizam a 

residência, como lajes planas e grandes panos de vidro. São expostos como peças de museu, 

às vezes isolados uns dos outros, como se fossem simplesmente para contemplação, e não 

para o uso real dos moradores.  

 

Figura 62 – Casa E. G. Fontes. 2º Projeto (1930). Perspectiva interna 01. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 63 – Casa E. G. Fontes. 2º Projeto (1930). Perspectiva interna 02. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Neste projeto, Costa avança em sua preposição moderna – um proposta em estilo neocolonial 

havia sido desenvolvida anteriormente e, por preferência do proprietário, foi executada –, mas 

se recusa a criar uma ambiência que seja totalmente moderna. Se por um lado, se mostra 

reticente em adotar o mobiliário inteiramente moderno, por outro, esses desenhos indicam o 

desejo de permanência e revalorização constante do passado que caracteriza o seu discurso.  

Desenhos subsequentes (Figura 64, Figura 65 e Figura 66), ainda na década de 1930, revelam 

a perda do receio de Costa para com a ambiência moderna de seus projetos. Reflexo disso é a 

representação de um mobiliário que faz jus ao ambiente em que está inserido. Uma mobília 

despojada, isenta de adornos, aparece agora em perfeita consonância com o repertório 

moderno dos novos projetos. De todo modo, a disposição dos móveis ainda lembra àquela 

adotada na Casa E. G. Fontes, com móveis isolados ou distantes uns dos outros.  

 

Figura 64 – Casa Maria Dionésia (Década de 1930). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

  

Figura 65 – Clube Marimbás (1932). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 66 – Projeto sem identificação (1930). Perspectiva interna. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

4.6.3 Vida ao ar livre: os ambientes abertos 

A possibilidade de uso do “lado de fora” da casa torna-se evidente a partir da fase modernista 

de Costa. Varandas, terraços e jardins apresentam posições de destaque em perspectivas 

externas, sobretudo das residências produzidas a partir dos anos 1930. Os dois exemplos a 

seguir (Figura 67, Figura 68 e Figura 69) revelam a importância que esses espaços – 

intermediadores dos ambientes internos da edificação com o espaço externo – assumem no 

projeto arquitetônico. 

 

Figura 67 – Projeto sem identificação (Década de 1930) 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 
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Figura 68 – Casas sem dono (1934-1936). Perspectiva 01. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Figura 69 – Casas sem dono (1934-1936). Perspectiva 02. 

 
Fonte: Acervo virtual da Casa de Lucio Costa. 

 

Os desenhos lembram que o mundo exterior não é apenas para ser contemplado, mas que 

pode ser vivenciado, na medida em que surge integrado aos ambientes domésticos. Corrobora 

para isso a indicação de móveis despojados e a representação de jardins de vegetação 

exuberante, que convidam a permanência nestes ambientes abertos à vida ao ar livre. 
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5 OUTROS LUGARES: LUCIO COSTA E SEUS CONTEMPORÂNEOS 

 

Este capítulo procura responder a última questão de pesquisa: Existem correlações entre a 

abordagem costiana do lugar e outras, na mesma época de atuação do arquiteto? Trata, pois, 

de discursos que ocorrem paralelos à trajetória de Lucio Costa, e que convergem, em certa 

medida, para as questões relacionadas ao lugar vistas até então. Os achados contidos aqui 

resultam, em grande parte, dos estudos que desenvolvemos num estágio de doutorado
23

, a 

partir de pesquisas realizadas no acervo da Benson Latin American Collection, e da 

Architecture and Planning Library, que integram a University of Texas at Austin. 

Apesar da prioridade concedida aos arquitetos latino-americanos contemporâneos a Costa, 

agregamos, nessa discussão, autores de origens distintas – desde que seus trabalhos se 

mostrassem, a princípio, interessados nas realizações modernas que vinham ocorrendo em 

diversos países do continente, inclusive no Brasil. Deste grupo, elegemos os escritos mais 

conhecidos dos autores contemplados, bem como os trabalhos mais citados na bibliografia 

pesquisada, que demonstrassem alguma interface com as questões do lugar inicialmente 

colocadas, e já verificadas em Costa. A escolha dos documentos foi, portanto, determinada 

pela conveniência e disponibilidade de publicações, dispensando-se, nesse processo, critérios 

de ordem quantitativa, como adotamos para os documentos de Costa. A análise, por sua vez, 

limitou-se à comparação dos escritos desses autores com os achados sobre a produção textual 

do arquiteto brasileiro, ficando de fora os conteúdos gráficos de uma abordagem e outra. 

As informações obtidas foram organizadas obedecendo uma sequência cronológica, em que 

intercalamos, para cada período (década, ou conjunto de décadas), as posturas desses 

arquitetos aos posicionamentos de Costa. O capítulo foi, assim, construído de maneira que 

ficassem evidentes as opiniões dominantes de 1910 a 1970, bem como as correspondências ou 

divergências percebidas neste intervalo de tempo, em que pese as diferenças de nacionalidade. 

Cabe lembrar que a sua elaboração permeia as escalas e os atributos do lugar elencados 

anteriormente. No entanto, parece inevitável aqui a alusão ao discurso sobre uma certa 

nacionalidade pretendida para a arquitetura moderna – com base, sobretudo, no resgate de 

tradições construtivas coloniais –, inerente ao discurso latino americano desse período. 

                                                 
23

 Realizado na University of Texas at Austin, entre agosto de 2012 e fevereiro 2013, sob a orientação do 

Professor Fernando Luiz Lara e financiado pela CAPES. 
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5.1 DO MONUMENTO À MÁQUINA: ARQUITETURAS DO PASSADO E PARA O 

FUTURO – 1910/1920  

 

No debate arquitetônico latino-americano do início do século XX duas posturas antagônicas 

se sobressaem: a de setores tradicionais, que defendem a manutenção da herança formal e 

construtiva do lugar, como se verifica na obra escrita de Mariscal e de Mujica; e a de grupos 

vanguardistas, que se esforçam para desvencilhar a arquitetura das “amarras” das tradições 

locais, como propõem Vautier, Prebisch e Warchavchik. 

O mexicano Federico Mariscal
24

 compartilha da primeira posição. O livro La patria y la 

arquitectura nacional (1913-1915), reúne as conferências realizadas pelo arquiteto ao redor 

do país durante estes dois anos, cujo objetivo, como exposto pelo autor na introdução, seria 

empreender uma “cruzada” contra a crescente destruição dos edifícios históricos locais, 

procurando despertar no público o interesse pelos monumentos nacionais. 

As noções de “pátria” e “nação” – e outras expressões derivadas, como “arquitetura nacional” 

– aparecem com frequência ao longo do texto compartilhando um único sentido: “agrupación 

social humana que por el número importante de elementos materiales de que consta recibe 

este nombre”
25

 (MARISCAL, 1970, p. 35). Nesse contexto, as edificações históricas, desde 

que revelem as particularidades do meio e os modos de vida próprios do lugar, integram a 

pátria, ou nação, assim como outros elementos da cultura: 

 

Mas para que estos edificios realmente sean nuestros, han de ser la fiel expresión de nuestra 

vida, de nuestras costumbres, y estar de acuerdo con nuestro paisage, es decir, con nuestro 

                                                 
24

 Federico Ernesto Mariscal Piña (1881-1971) foi um dos mais importantes arquitetos mexicanos de sua época. 

Estudou arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes e na Academia de São Carlos (1903). Foi professor da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) por 60 anos. Foi também 

fundador e presidente do Colégio de Arquitetos do México e presidente da Sociedade Mexicana de Arquitetos. 

Projetou mais de 130 obras, entre teatros, edifícios públicos, igrejas e residências, destacando-se, nesse conjunto, 

o Teatro da Cidade do México (1917), em parceria com o arquiteto Ignacio Capetillo y Servín, o Palácio de 

Belas Artes (1934), projeto original de Adamo Boari, finalizado por Mariscal a pedido do então presidente 

Pascual Ortiz Rubio, e o Palácio Anexo do Governo do Distrito Federal (1942-1948), na Plaza de la 

Constitución, Cidade do México. Escreveu mais de 200 obras, entre livros, ensaios, artigos e conferências, 

abordando temas diversos como botânica (Apuntaciones Botánicas, 1897), geografia (Apuntaciones de 

Geografía, 1898), arquitetura (La Patria y la Arquitectura Nacional, 1915 e Arquitectura Moderna, 1928) e 

urbanismo (El crecimiento de la Ciudad y su Desarrollo a través de los años, 1930). 

25
 “agrupamento social humano, que pelo número importante de elementos materiais que contêm, recebe este 

nome” (Tradução nossa). 
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suelo y nuestro clima; sólo así merecen ese amor, y, al mismo tiempo, pueden llamarse obras 

de arte arquitectónico nacional
26

 (IDEM, p. 11). 

 

O autor lembra que a cultura verdadeiramente mexicana é aquela que se desenvolveu entre os 

séculos XVI e XIX, na chamada “Nova Espanha”, a partir de um demorado processo de 

miscigenação entre as diferentes raças indígenas e os colonizadores espanhóis, só então 

evoluindo para o caráter autônomo atual. Logo, não caberia, nessa discussão, tratar de 

civilizações pré-colombianas: astecas, zapotecas ou maias. Para Mariscal, a arquitetura 

nacional autêntica é somente a “que revele la vida y las costumbres más generales durante 

toda la vida de México como nácion”
27

 (IDEM, p. 12). Sua abordagem incide, deste modo, 

exclusivamente sobre as construções coloniais, como a casa senhorial, os edifícios 

construídos por religiosos missionários, como conventos, colégios, hospitais e hospícios, os 

edifícios administrativos, os mercados, as praças e outros elementos urbanos, como fontes e 

monumentos diversos. 

Por outro lado, as chamadas “influências exóticas” – ou estrangeirismos em forma de “estilos 

arquitetônicos”, que entre fins do século XIX e início do XX também invadiam a produção 

arquitetônica mexicana – acabam, segundo o autor, por prejudicar uma arquitetura de feição 

muito peculiar, que havia se desenvolvido lentamente durante algumas centenas de anos: 

 

Desgraciadamente se detuvo esa evolución, y por influencias exóticas – en general muy 

inferiores a las originales -, se ha ido perdiendo la arquitectura nacional, no solo porque se 

construyen edifícios que podían ser los de cualquer otro país dado que no revelan la vida 

mexicana, sino lo que es más sensible porque se han destruido y modificado barbaramente 

hermosísmos ejemplares de nuestra arquitectura
28 

(IDEM, p. 12). 

 

Para combater esse processo, Mariscal propõe aos arquitetos mexicanos a imersão na história 

do seu próprio país, com o intuito principal de identificar pontos comuns entre passado e 

                                                 
26

 “Mas, para que estes edifícios sejam realmente nossos, eles devem ser a expressão fiel de nossa vida, de 

nossos costumes, e estar de acordo com a nossa paisagem, ou seja, com nosso solo e nosso clima; só assim 

merecem esse amor e, ao mesmo tempo, podem ser chamados de obras de arte da arquitetura nacional” 

(Tradução nossa). 

27
 “que revela a vida e os costumes mais gerais durante toda a vida do México enquanto nação” (Tradução 

nossa). 

28
 “Infelizmente, se deteve essa evolução, e por influências exóticas – em geral muito inferiores às originais –,  

estamos perdendo a arquitetura nacional, não só porque se constroem edifícios que podiam ser feitos em 

qualquer outro país, uma vez que não revelam a vida mexicana, mas, o que é mais sensível, por que eles têm 

destruído e modificado barbaramente os mais belos exemplares de nossa arquitetura” (Tradução nossa). 
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presente, e ainda manter os elos de ligação entre esses dois momentos distintos, de modo que 

a rica herança dos seus antepassados permanecesse viva nos dias atuais: 

 

Aun es tiempo de hacer renacer nuestro propio arte arquitectónico, y para ello, estudiemos la 

vida de la época en que surgió y se desarrolló y la vida actual, y veremos como coinciden en 

muchos puntos las dos vidas y por tanto es posible acrecer la herencia monumental de nuestros 

antepasados
29

 (IDEM). 

 

Diferentemente de Mariscal, Francisco Mujica
30

, também mexicano, extrapola os limites do 

seu país de origem nas pesquisas desenvolvidas ao longo de sua carreira
31

, ao mesmo tempo 

em que retrocede a uma época anterior à conquista europeia do continente. Em History of 

Skyscraper (1929), seu trabalho mais importante, propõe uma relação entre os arranha-céus 

norte-americanos e as pirâmides pré-colombianas da América Central. 

Quando visita os EUA em 1926, Mujica se impressiona com os altos edifícios que descobre 

em Nova Iorque. Nos três anos seguintes, empreende uma viagem de estudos ao redor do país, 

aprofundando suas pesquisas sobre essa tipologia particularmente americana, empreitada que 

resulta nesta publicação, semelhante a um portfólio, ricamente ilustrada com fotografias e 

desenhos de vários arranha-céus nova-iorquinos (Figura 70) e de outras cidades, com 

desenhos de monumentos pré-colombianos feitos por ele próprio (Figura 71), e ainda com 

projetos de sua autoria, em geral de cunho especulativo, nos quais se percebe a incorporação 

de motivos decorativos de diferentes culturas
32

 (Figura 72). 

 

 

                                                 
29

 “Ainda há tempo para recuperar a nossa própria arte arquitetônica, para isso, estudemos a época em que ela 

surgiu e se desenvolveu e a época atual, e veremos como estes dois momentos coincidem em muitos pontos, 

tornando possível, assim, aumentar a herança monumental de nossos antepassados” (Tradução nossa). 

30
 Francisco Mujica Diez de Bonilla (1899-1979) foi arquiteto, artista, historiador e professor de arqueologia. 

Estudou em universidades do Chile, México e Paris. Em 1920 ganhou a medalha de ouro no 1º Congresso Pan-

Americano de Arquitetos, em Montevidéu, com o projeto de um Museu Asteca, obtendo outra medalha na 

segunda edição do congresso, em 1923, em Santiago do Chile. Para Daniel Schávelzon (2009), a obra de Mujica 

pode ser dividida em quatro temas: 1) investigação em sítios arqueológicos; 2) reconstrução gráfica das ruínas; 

3) desenho de objetos de museus e coleções; 4) projetos que adaptam as linhas e os elementos decorativos pré-

colombianos, dentro do estilo que ele mesmo denominaria “Renascimento Americano”. 

31
 Talvez explicado pelo fato de, como filho de diplomata, ter passado a infância e juventude em diferentes 

países como Espanha, França, Bélgica, Argentina, Chile, além do México, onde nasceu. 

32
 Vale ressaltar que esse material foi produzido em um contexto no qual os arquitetos estavam profundamente 

empenhados em encontrar o estilo histórico mais apropriado para revestir os arranha-céus. 
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Figura 70 – Duas propostas para o Edifício Chrysler em Nova Iorque. 

 
Fonte: MUJICA (1929). 

 

Figura 71 – Templo dos jaguares em Chichén Itzá, Yucatán, México, desenhado à lápis por Mujica. 

 
Fonte: MUJICA (1929). 
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Figura 72 – Interior de um templo projetado por Mujica. 

 
Fonte: MUJICA (1929). 

 

Para Mujica, a arquitetura depende basicamente de três fatores: 

a) Fatores físicos, como os elementos da natureza, que inspiram o artista, e as condições 

do clima, da qual a arquitetura é inevitavelmente condicionada: 

 

The natural world, with its forms, colors, sounds and movements, impresses the artist; that is 

to say, external factors work on his temperament, a new phase is produced in his mind and 

under the influence of this new feeling a work of art is conceived and subsequently 

exteriorized through the mediums furnish by nature too
33

 (MUJICA, 1929, p. 14). 

Modern universal civilization will never be able to efface the differences of climate in the 

various regions of the earth and therefore architecture will always acquire its special character 

dependent upon temperatures and external factors, so widely divergent in the different regions 

of our planet
34

 (IDEM, p. 15). 

 

b) Fatores culturais, que ditam a criação de estilos arquitetônicos locais: 

                                                 
33

 “O mundo natural, com suas formas, cores, sons e movimentos, influencia o artista, ou seja, fatores externos 

atuam sobre seu temperamento, um novo estágio se abre em sua mente, e sob a influência deste sentimento uma 

obra de arte é concebida, para em seguida ser exteriorizada através dos meios que a própria natureza oferece” 

(Tradução nossa). 

34
 “A civilização moderna, universal, nunca será capaz de apagar as diferenças climáticas das diversas regiões da 

terra. O caráter único que a arquitetura adquire depende, portanto, de temperaturas e fatores externos, 

amplamente divergentes entre as diferentes regiões de nosso planeta” (Tradução nossa). 
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Moreover, customs very strongly rooted in a people, the manifestations of which are 

dominated by a thousand factors, some external and others inherent in the individual or the 

race, necessarily tend to create special regional styles of architecture
35

 (IDEM, p. 15). 

 

c) Fatores pessoais, como o artista, que interpreta o meio através do seu gênio criativo: 

 

In brief: the artist interprets his natural environment in accordance with his temperament, 

modifying in according to his personal feeling and conception. If, besides all these elements of 

environment, we also consider the temperament of the artist we realize that it too will receives 

its special imprint by the region
36

 (IDEM, p. 14-15). 

 

Com base nessas premissas, o autor propõe duas formas de ação para se chegar a uma 

arquitetura verdadeiramente americana. A primeira, diz respeito ao conflito entre tendências 

regionalistas e modernistas na arquitetura do período. A adoção de padrões modernos, neste 

caso, não deve descartar a referência à natureza e à história do continente americano. Já a 

segunda postura resulta do estranhamento de Mujica com a decoração dos arranha-céus nova-

iorquinos, inspirada em temas góticos ou renascentistas. O autor defende que a ornamentação 

dos edifícios deve expressar a beleza da fauna e da flora americana, sendo mais apropriada, 

portanto, a aplicação de motivos pré-colombianos sobre as modernas superfícies de concreto. 

Por fim, duas tarefas seriam necessárias à concretização dessas posturas, tendo em comum a 

pesquisa sobre os monumentos primitivos, objetos que estão imbuídos de linguagem e 

conhecimentos ancestrais. A primeira, denominada American Renaissance, tem a ver com a 

transposição da estrutura formal dos monumentos antigos, como as pirâmides pré-

colombianas, para os edifícios contemporâneos, ressaltando assim uma monumentalidade que 

é própria da América primitiva. A segunda tarefa sugerida por Mujica, chamada Neo-

American Architecture, refere-se a ao caráter moderno presente nas construções históricas, 

que pode ser oportunamente resgatado pelos arquitetos e revelado nas novas edificações
37

. 

                                                 
35

 “Além disso, os costumes fortemente enraizados de um povo, as manifestações que são dominadas por 

milhares de fatores, alguns externos, outros próprios do indivíduo ou da raça, tendem, necessariamente, a criar 

estilos especiais de arquitetura” (Tradução nossa). 

36
 “Em resumo: o artista interpreta o ambiente natural de acordo com o seu temperamento, modificando-o de 

acordo com os seus sentimentos e sua concepção. Se, além de todos os elementos do ambiente, nós também 

considerarmos o temperamento do artista, perceberemos que ele também é influenciado pelo lugar” (Tradução 

nossa). 

37
 A esse respeito, Felipe Hernández (2010) lembra o caso da Universidad Nacional Autónoma de México – 

UNAM (1947-1952), onde se combinam princípios do urbanismo moderno e estratégias pré-colombianas de 
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Os argentinos Ernesto Vautier e Alberto Prebisch
38

 apresentam posições divergentes às de 

Mariscal e Mujica; o enfoque agora está no futuro, e não mais no passado. O trabalho mais 

importante da dupla, Ensayo de estética contemporánea: una ciudad azucarena el la 

provincia de Tucumán (1924), é uma mistura de memorial e manifesto. A proposição dessa 

cidade (Figura 70) reflete aqui o forte desejo de transformar o ambiente urbano existente, que 

se mostrava cada vez inadequado para a vida no novo século. 

 

Figura 73 – A Cidade Açucareira de Vautier e Prebisch. 

 

Fonte: Revista de Arquitectura (Buenos Aires, n.47, ano X, 1924) 

 

Paralelamente a essa questão, verifica-se no texto argentino a celebração de uma certa 

“estética da máquina”, ou ainda de um “maquinismo triunfante”, nas palavras dos autores. 

                                                                                                                                                         
ocupação do terreno, e da sua biblioteca, onde os motivos decorativos da tradição asteca se justapõem ao 

repertório formal moderno. “(…) os planejadores do campus universitário, assim como os arquitetos da 

biblioteca identificavam-se com a arquitetura moderna (…). Por outro lado, há uma relutância distinta em 

abandonar seu passado pré-colombiano, no qual continuam a encontrar muitos traços de sua identidade” 

(HERNÁNDEZ, 2010, p. 10, tradução nossa). 

38
 Os arquitetos Ernesto Vautier (1899-1989) e Alberto Prebisch (1899-1970) são considerados precursores da 

arquitetura e do urbanismo modernos na Argentina. Depois de uma viagem de estudos à Europa entre 1922 e 

1923 – onde entram em contato com as vanguardas artísticas europeias –, projetam uma Cidade Açucareira na 

província argentina de Tucumán, trabalho premiado no Salão Nacional de Belas Artes de 1924 e publicado, no 

mesmo ano, na revista da Sociedade Central de Arquitetos, juntamente com o “Ensaio de Estética 

Contemporânea”, tido como o primeiro manifesto argentino de arquitetura moderna. 
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Fora desse contexto, tudo seria decadente e ultrapassado, já que o século XX é o século da 

máquina. É ela que orienta o homem no espírito do novo tempo: “la máquina nos indica cuál 

es el espírito de nuestra época: espíritu científico, preciso, mecánico, que busca afanosamente 

la claridad y el orden perdidos”
39

 (VAUTIER, PREBISCH, 1924). 

É nesse espírito, constatam os autores, que os engenheiros vinham aperfeiçoando o seu ofício, 

com o objetivo de atingir o máximo de eficiência e economia. Colocaram-se, assim, a frente 

dos arquitetos e dos artistas, figuras que permaneciam presas ao emprego de formas e modos 

de fazer ultrapassados. 

As cidades, por sua vez, também não conseguiam acompanhar o espírito do novo tempo. Dai 

a proposta de Vautier e Prebisch de um novo ambiente urbano, que respondesse com justeza 

às novas necessidades da vida humana. 

Enquanto Mariscal e Mujica nutrem fortes vínculos com as heranças locais, seja do México, 

seja da América pré-colombiana, os argentinos assumem uma postura de desprendimento com 

o lugar, exaltando a condição da Argentina de um país sem passado e sem tradição. Sentem-

se, deste modo, livres para abraçar as condições da vida moderna: “Nuestra situación 

excepcional de pueblo sin pasado y sin tradición nos permite considerar objetivamente las 

condiciones de la vida actual, y tratar de ver claro en el espíritu de la época”
40

 (IDEM). 

A exemplo de Vautier e Prebisch, o arquiteto ucraniano naturalizado brasileiro Gregori 

Warchavchik
41

 também advoga o “espírito do tempo” em Acerca da arquitetura moderna, 

publicado em 1925, uma anos depois de Ciudad Azucarena. Como os argentinos, 

Warchavchik se mostra fortemente otimista com a ideia de progresso que acompanha o 

aparecimento dos vapores, locomotivas e automóveis, identificando nesses novos objetos uma 

estética que a arquitetura, em especial as habitações, também deveria se submeter: “A beleza 

da fachada tem que resultar da racionalidade do plano da disposição interior, como a forma da 

máquina é determinada pelo mecanismo que é a sua alma” (WARCHAVCHIK, 2003, p. 37). 

                                                 
39

 “a máquina indica qual é o espírito de nossa época: espírito científico, preciso, mecânico, que busca 

ativamente a clareza e a ordem perdidas” (Tradução nossa). 

40
 “Nossa situação excepcional de povo sem passado e sem tradição nos permite considerar objetivamente as 

condições da vida atual e perceber claramente o espírito da época” (Tradução nosso). 

41
 Gregori Ilych Warchavchik (1896-1972). Arquiteto pelo Instituto Superior de Belas-Artes de Roma (1920), foi 

professor da Escola Nacional de Belas-Artes entre 1931 e 1932, por indicação de Lucio Costa, com quem 

manteve sociedade durante este período. 
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Nesse contexto, critica a formação do arquiteto no espírito das tradições clássicas, fato que 

coloca o profissional à margem da evolução dos novos sistemas de produção. O autor convida 

então aos arquitetos que amem a época em que vivem, estudando os novos materiais e sua 

lógica construtiva, “não receando exibi-lo no seu melhor aspecto do ponto de vista da estética, 

fazendo refletir em suas obras as ideias do nosso tempo, a nossa lógica” (IDEM). 

Na busca por referências para os novos edifícios, os arquitetos latino-americanos tomam, 

portanto, dois caminhos distintos. De um lado, há aqueles que valorizam o passado, adotando 

o monumento antigo como o modelo de uma arquitetura adaptada ao lugar, a exemplo de 

Mariscal e Mujica, que ressaltam as lições deixadas pelos edifícios históricos, para eles 

objetos de admiração e estudo. De outro, os que buscam romper definitivamente com o 

passado, espelhando-se na máquina, artefato humano adaptado ao novo tempo, tal qual 

deveriam ser as edificações. É nesse contexto que Prebisch, Vautier e Warchavchik assumem 

o espirito vanguardista de Por uma arquitetura (1923), de Le Corbusier. 

Os primeiros escritos de Lucio Costa, publicados na década de 1920, no contexto do 

movimento Neocolonial, revelam que, para o brasileiro, o edifício histórico é o modelo da 

nova arquitetura, em detrimento de uma estética procedente da máquina – postura de 

vanguarda já presente no discurso nacional através dos textos de Warchavchik. Deste modo, 

Costa alinha-se ao pensamento de Mariscal e Mujica, sobretudo no que se refere à 

necessidade de imersão na arquitetura do passado, com o intuito de compreender as formas 

ancestrais de adaptação ao meio que ainda parecem válidas na contemporaneidade. 

Costa partilha com Mariscal o sentido de nação como um caldeamento de diferentes culturas, 

muito embora, para o primeiro, seja difícil se exigir dai uma arquitetura própria, definida, ou 

genuinamente “nacional”, como lembra em A alma de nossos lares (1924). Também divide 

com o mexicano a compreensão de um certo caráter nacional que se desenvolve na arquitetura 

colonial a partir de uma adaptação bem-sucedida à paisagem, ao clima e aos costumes locais. 

A exemplo de Mujica, Costa também defende a decoração das superfícies com motivos 

históricos próprios do lugar, como forma de replicar, nas novas edificações, as feições da 

arquitetura primitiva local, combatendo, ao mesmo tempo, os estrangeirismos vigentes na 

época. O mexicano, por outro lado, antecipa a compreensão de uma modernidade latente nos 

edifícios antigos, muito parecida ao argumento que Costa desenvolve nos anos 1930, acerca 

de certas similaridades identificadas entre princípios construtivos coloniais e modernos. 
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5.2 RUPTURA E CONCILIAÇÃO COM O LUGAR: REALIZAÇÕES MODERNAS – 

1930 

 

A década de 1930 reúne diferentes posições a respeito da relação entre os edifícios modernos 

e o ambiente circundante. Para muitos artistas e arquitetos, como Carvalho e O’Gorman, o 

advento das ideias modernistas representa a possibilidade de rompimento definitivo com a 

história e a tradição do lugar. Outros, a exemplo do argentino Acosta, que sem negarem o viés 

internacionalista dos postulados modernos, optam pela conciliação com as especificidades 

locais, como a cultura construtiva regional e os condicionantes físicos do entorno. 

Ainda no “espírito da máquina” – que como vimos já permeara muitos escritos da década 

anterior –, o multiartista fluminense Flávio de Carvalho
42

, em A casa do homem do século XX 

(1938)
43

, prega a ruptura com o status quo em, pelo menos, três níveis: da casa, da cidade, da 

nação. A casa convencional, que o autor julga disfuncional, não comportaria mais o novo 

estilo de vida moderno: “Esse ponto de passagem que é a casa do homem do século XX não 

pode ter as características da velha casa-fortaleza senhorial, da casa anterior ao advento da 

máquina” (CARVALHO, 2003, p. 53). Ao mesmo tempo prioriza-se o espaço urbano, 

essencialmente coletivo, em detrimento da habitação individual: “A cidade é toda ela a casa 

do homem” (IDEM). Habitar cada vez mais a cidade seria um sintoma da vida moderna: 

 

Existe uma tendência sempre crescente de diminuir esse período de estadia na casa. À medida 

que a cidade adquire compreensão maior da coletividade, à medida que ela fornece 

coletivamente maior conforto e luxo, a importância da casa como centro único de atividade 

diminui. As atividades do homem espalham-se mais pela cidade em vez de somente pela casa 

(IDEM). 

 

Carvalho propõe ainda o rompimento com ideais de cunho nacionalista “e mais ainda, com a 

intensificação da vida fora da fortaleza da família e além das muralhas do nacionalismo” 

(IDEM). Segundo o autor, essa visão internacionalizante da vida moderna não representa uma 

discussão política. Ela procede, na verdade, das novas possibilidades de transporte rápido e 

intercontinental alcançadas pelo homem. 

                                                 
42

 Flavio de Rezende Carvalho (1899-1973), engenheiro, arquiteto, artista plástico, escultor, dramaturgo, 

cenógrafo, figurinista, cronista e ensaísta. 

43
 Palestra realizada na Rádio Cultura, São Paulo, em 27 jan. 1938, publicada no Diário de São Paulo. 
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Quando participa de Platicas sobre arquitectura (1933)
44

, o arquiteto Juan O’Gorman
45

 

encontra-se diante de um quadro de aparente desorientação no campo artístico mexicano. Sua 

crítica é direcionada, sobretudo, à profusão de estilos arquitetônicos no ambiente urbano. Daí 

o apelo para que os arquitetos exerçam seu papel educativo, a fim de se evitar aquilo que 

denomina “manifestações vulgares e ridículas” na cidade. 

O’Gorman é contrário à inspiração nos monumentos antigos, como propunham anteriormente 

seus compatriotas Mariscal e Mujica, ao mesmo tempo em que censura a decoração dos novos 

edifícios com motivos mexicanos. Posturas como essas inculcariam na cabeça dos mais 

jovens formas arquitetônicas resultantes de outras necessidades e outros métodos 

construtivos. O arquiteto adverte que antiguidade não implica, necessariamente, qualidade. A 

estética, neste caso, é uma consequência, e nunca uma finalidade, da obra arquitetônica. 

Paralelamente, a técnica é exaltada em detrimento às questões puramente estéticas. Tanto é 

que em seus escritos prefere chamar a arquitetura moderna de “arquitetura técnica”: 

 

(...) a la arquitectura que unos llaman funcional o racional y otros alemana, sueca, 

internacional o moderna, produciendo confusiones con tanto nombre, la llamaremos 

arquitectura técnica, con el objeto de definirla mejor, entendiendo claramente que su finalidad 

es la de ser útil al hombre de una manera directa y precisa
46

 (O`GORMAN, 1933, p. 16). 

 

                                                 
44

 Platicas sobre arquitectura foi uma série de conferências promovidas pela Sociedade de Arquitetos 

Mexicanos (SAM), em que participaram professores de arquitetura da UNAM e do Instituto Politécnico. O 

material, editado pelo arquiteto Alfonso Pallares sob a forma de um manifesto e publicado em 1934, reúne as 

falas de Juan Legarreta, Salvador Roncal, Álvaro Aburto, Manuel Ortiz Monasterio, Mauricio Campos, Federico 

Mariscal, Juan Galindo, José Villagrán García, Silvano Palafox. Manuel Amábilis, além de Juan O’Gorman. A 

partir de questões gerais como “¿Cual debe ser la orientación arquitectónica actual en México?”, a intenção da 

SAM com as “Platicas”, como ressalta o editor, era criar uma frente diante da “profunda desorientação” do 

campo artístico e arquitetônico mexicano, relacionada, sobretudo, à tensão entre novos processos construtivos e 

questões de identidade nacional, em outras palavras, funcionalismo e tradição. 

45
 1905-1982. Nos anos 1920 estudou arquitetura na Academia de São Carlos e na Universidade Nacional 

Autônoma do México (UNAM). Foi um dos responsáveis pela introdução da arquitetura modernista em seu país. 

Em seu trabalho como arquiteto e pintor, destaca-se a casa/estúdio dos pintores Diego Rivera e Frida Kahlo, um 

dos seus primeiros projetos, talvez o mais conhecido, e os murais da Biblioteca Central da UNAM. Nos anos 

1930, como chefe do setor de arquitetura do ministério da educação, projetou e construiu 26 escolas de ensino 

fundamental na Cidade do México. 

46
 “(...) a arquitetura que uns chamam de funcional ou racional e outros de alemã, sueca, internacional ou ainda 

moderna, produz confusões com tantos nomes que a chamaremos de arquitetura técnica, com o objeto de melhor 

defini-la, entendendo claramente que sua finalidade é ser útil ao homem de uma maneira direta e precisa” 

(Tradução nossa). 
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Nesse sentido, a modernidade arquitetônica vai além do debate sobre o que é ou não 

legitimamente nacional. Para o autor, o que importa de fato são os problemas sociais que os 

arquitetos podem resolver à luz da técnica moderna, jamais a feição adquirida pelo edifício: 

 

Si la forma del edificio que sería el simple resultado de la aplicación técnica fuera semejante a 

la forma de los edificios suecos o alemanes, quería decir simplemente que las necesidades, los 

procedimientos constructivos y las condiciones económicas en ambos lugares, eran también 

semejantes. O qué, porque somos muy mexicanos, vamos a eliminar de nuestra educación la 

ciencia constructiva porque es francesa o alemana?
47

 (IDEM). 

 

O argentino Wladimiro Acosta
48

, em Vivienda y Ciudad: problemas de arquitectura 

contemporânea (1935
49

), a exemplo de Carvalho, procura seguir os princípios funcionalistas 

da “máquina de morar” quando pensa acerca de uma casa ideal para o século XX: Su espacio 

deve ser subdividido en forma completamente nueva, dictada por el destino funcional de cada 

dependência, y el tamaño y la vinculación de éstas, regulado por razones de comodidade de 

tránsito y libertad de movimentos
50

 (ACOSTA, 1947, p. 11). Por outro lado, se distancia de 

qualquer tendência universalista, na medida em que enfatiza os condicionantes do contexto 

onde a habitação está inserida, considerando assim o terreno, o meio urbano e, sobretudo, as 

condições climáticas do lugar.  

                                                 
47

 “Se a forma do edifício, que seria o simples resultado da aplicação da técnica, fosse semelhante a forma dos 

edifícios suecos ou alemães, diria simplesmente que as necessidades, os procedimentos construtivos e as 

condições econômicas, em ambos os lugares, também eram semelhantes. Ou, porque somos muito mexicanos, 

vamos eliminar de nossa formação a ciência construtiva só porque é francesa ou alemã?” (Tradução nossa).  

48
 Vladímir Konstantinowski (1900-1967) nasceu na Ucrânia. Aos 17 anos se tornou Técnico em Construção 

pela Escola de Belas Artes de Odessa, sua cidade natal. Dois anos mais tarde, em virtude da revolução russa, 

migrou para a Itália, onde obteve o título de arquiteto pelo Instituto de Belas Artes de Roma. Em 1922 se mudou 

para a Alemanha, onde estudou engenharia e urbanismo na Escola Técnica Superior de Charlottenburg e no 

Instituto de Tecnología de Mecklenburg. Chegou na Argentina em 1928, tendo trabalhado alguns meses no 

escritório de Alberto Prebisch. Morou no Brasil entre 1930 e 1931, período em que projetou 04 casas em São 

Paulo. A partir de 1932 desenvolveu um dispositivo de proteção climática denominado “Helios”: “Consiste na 

construção de fachadas com grandes aberturas orientadas para o norte, protegidas por uma combinação de lajes 

de grande projeção (2 metros ou mais), elevadas a altura de dois pisos (4,5 a 6 metros), com barreiras de 

alvenaria orientadas de Norte a Sul. Durante o verão, quando a trajetória do sol é ampla (237°47') e seus raios 

são quase verticais (78°52', ao meio-dia), nos edifícios do tipo “Helios” se formam um recinto sombreado, uma 

espécie de antecâmara refrescante na frente das habitações, enquanto que no inverno, quando a trajetória do sol é 

menor (122°12'50") e seus raios são oblíquos (31°58'30", ao meio-dia), a insolação do interior e do exterior da 

casa não é obstruída em nenhum momento” (ACOSTA, 1947, p. 28, tradução nossa). Seus últimos anos foram 

dedicados ao ensino de projeto na Universidade de Buenos Aires. 

49
 Ano da primeira edição. A segunda, a qual tivemos acesso, é de 1947. 

50
 “Seu espaço deve ser subdividido de forma completamente nova, ditada pela função de cada dependência, e 

seu tamanho e ligações regulados por motivos de comodidade de trânsito e liberdade de movimentos” (Tradução 

nossa). 
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Para Acosta, seria inapropriado pensar a habitação dissociada do terreno e do entorno urbano: 

“la vivienda no es una proyección abstracta, fuera del espacio. Es una construcción concreta, 

sobre un terreno determinado, rodeado por otros edifícios, a veces empotrado entre ellos”
51

 

(IDEM), uma vez que as condições de conforto estão diretamente vinculadas à qualidade 

ambiental da cidade como um todo: 

 

De muy poco vale tener amplios ventanales, cuando a través de ellos no se logra ver el cielo, 

cuando todo el paisaje se reduce a una parede sucia o a las ventanas del vecino (…). Todas las 

innovaciones técnicas, en edificios aislados, son vanas, porque las anula la configuración del 

resto de la ciudad
52

 (IDEM). 

 

Ao mesmo tempo, reconhece o problema da cidade existente a ser enfrentado pelos arquitetos: 

 

Los ruídos y la vibración del tránsito, de los altoparlantes de rádios, el humo y el hollin que 

inevitablemente unas esparcen sobre otras, las sombras con que reciprocamente se obscurecen, 

toda esta interdependencia e imbricación, todas las condiciones de la estructura urbana actual, 

sofocan las tentativas de crear un ambiente de categoria humana para el hombre
53

 (IDEM, p. 

13). 

 

As condições climáticas, por sua vez, devem se tornar fatores determinantes na concepção das 

habitações, visando a sensação de conforto dos moradores: 

 

Tres condiciones del ambiente determinan la sensación de bienestar o malestar que el hombre 

experimenta: la temperatura del aire y de los objetos circundantes, la humedad y el 

movimiento del aire. Al considerar la acción del clima no es posible disociar en absoluto estos 

factores. La orientación de la vivienda, el tamaño y la forma de las aberturas, la altura de las 

habitaciones, los medios de ajuste de la temperatura y humedad, deben ser calculados en 

función de estos puntos esenciales
54

 (IDEM, p. 27). 

                                                 
51

 “A casa não é uma projeção abstrata, fora do espaço. É uma construção concreta, sobre um terreno específico, 

cercada de outros edifícios, às vezes locada entre eles” (Tradução nossa). 

52
 “É de pouca serventia ter grandes janelas, quando não se pode ver o céu por meio delas, quando toda a 

paisagem se reduz a uma parede ou às janelas do vizinho (...). Todas as inovações técnicas pensadas para 

edifícios isolados são vãs, uma vez que desconsideram a configuração do resto da cidade” (Traducão nossa). 

53
 “Os ruídos e a vibração do trânsito, dos autofalantes, dos rádios, a fumaça e a fuligem que inevitavelmente se 

espalham, as sombras que obscurecem, toda esta interdependência e sobreposição de coisas, todas as condições 

da estrutura urbana atual, sufocam as tentativas de se criar um ambiente verdadeiramente humano para o 

homem” (Tradução nossa). 

54
 “Três condicionantes do ambiente determinam a sensação de bem-estar ou mal-estar que o individuo 

experimenta: a temperatura do ar e dos objetos circundantes, o seu movimento e a umidade. Ao considerar a 

ação do clima, não é possível separar em absoluto esses fatores. A orientação da casa, o tamanho e a forma das 
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O que está em jogo, portanto, é o papel atribuído à arquitetura moderna para a solução de 

problemas diversos, e em escalas muitos diferentes. Os autores cotejados concordam que ela 

seja um instrumento de transformação de um estado incômodo de coisas: a casa convencional, 

para Carvalho; a cidade existente, para Acosta; o “México pobre”, para O’Gorman. Por outro 

lado, divergem quanto ao seu alcance em modificar aspectos da tradição e do entorno. 

Carvalho, sem dúvida o mais radical do grupo, é também aquele que mais aposta na ideia de 

ruptura trazida pela arquitetura moderna, que “já se apresenta como uma previsão: ela é nua e 

lisa, despida de todo o preconceito ancestral” (CARVALHO, 2003, p. 55). Para o autor, ela 

permite ao homem romper com três obstáculos que impedem a sua evolução: a carga do 

passado, mantida pela tradição; a casa como uma fortaleza que nos protege das adversidades 

do mundo exterior; e a afeição que mantemos em relação à família e à nação. 

Já para O’Gorman, a possibilidade de se resolver problemas sociais está acima de qualquer 

discussão sobre o que a arquitetura moderna teria de nacional ou estrangeiro. Lembra o caso 

das escolas que havia projetado no México e que logo despertaram a atenção da crítica, que 

acusava seu excesso de “internacionalismo”, devido, sobretudo, às feições “europeias” que os 

edifícios adquiriam. Para o arquiteto, se os críticos não conseguiam enxergar além das 

fachadas, jamais entenderiam as questões sociais que estavam em jogo neste contexto. 

Também crê que, a despeito de qualquer apelo regionalista, os princípios de racionalidade da 

arquitetura moderna possibilitam, em regra, a eficiência máxima por um custo mínimo. Nesse 

sentido, a aparência do edifício resulta apenas da técnica utilizada. Se são parecidos com 

edifícios alemães ou suecos é porque se recorreu ao mesmo material e a mesma técnica 

construtiva – concreto armado – e não porque fosse esse o objetivo final: “En los carros 

pullman o en los barcos, nunca se pensó en hacerlos distintos para México que para Francia, 

con el objeto de resolver problemas de nacionalidade”
55

 (O’GORMAN, 1933, p. 15). 

Diferentemente de Carvalho e O’Gorman, Acosta procura assumir um tom conciliador entre 

os princípios arquitetônicos modernos e as especificidades do meio, sobretudo no que diz 

respeito às condições particulares do terreno e do clima local. O argentino está, portanto, mais 

                                                                                                                                                         
aberturas, a altura dos cômodos, os meios de ajuste da temperatura e da umidade, devem ser calculados em 

função destes pontos essenciais” (Tradução nossa). 

55
 “Nunca se pensou fabricar carros pullman ou barcos de maneira diferente para o México ou para a França, 

com o objetivo de resolver problemas de nacionalidade” (Tradução nossa). 
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próximo das ideias de Lucio Costa, que nos anos 1930, em diferentes textos
56

, também 

defende a conciliação da produção moderna com o meio, só que, para isso, buscando renovar 

as soluções dadas pela arquitetura colonial que, segundo seu critério, ainda permaneciam 

válidas. Como Costa, Acosta leva essa discussão para a prática do projeto, tanto é que ilustra 

Vivienda y Ciudad com diversos projetos realizados por ele, inclusive no Brasil (Figura 71). 

 

Figura 74 – Casa do Professor J. K., São Paulo (1930). Perspectiva externa. 

 
Fonte: ACOSTA (1947). 

 

5.3 CLIMA, MODERNIDADE E TRADIÇÃO: ABORDAGENS HISTORIOGRÁFICAS 

– 1940 

 

Da década de 1940 destacam-se dois exemplos de uma historiografia ainda muito recente 

sobre arquitetura moderna na América Latina. O primeiro, Brazil Builds, é uma publicação 

norte-americana que coteja imagens da arquitetura brasileira em dois momentos: passado e 

moderno. O segundo exemplo, Espacio en el tiempo, é proveniente do Perú, mas extrapola os 

limites do seu território ao abranger grande parte da produção moderna do continente. 

                                                 
56

 A situação do ensino de Belas Artes (1930), Razões da nova arquitetura (1936) e Documentação necessária 

(1937). 



152 

 

Brazil Builds (1943)
57

, de Philip Goodwin
58

, pode ser considerado um material pioneiro na 

difusão internacional de nossa arquitetura. Das questões que a obra suscita, interessa 

particularmente ao autor como as edificações brasileiras, modernas e antigas, se adaptam ao 

clima tropical: “é curioso verificar-se como os brasileiros fizeram face ao importantíssimo 

problema, cujo estudo foi o que animou a nossa viagem” (GOODWIN, 1943, p. 85). 

Goodwin destaca os sistemas de proteção climática adotados pelos arquitetos modernos 

brasileiros, em especial o brise-soleil, elemento cujo emprego resultaria, primeiro, de fatores 

puramente técnicos e, por outro lado, de questões de ordem estética e cultural. A função 

imediata do brise-soleil é, de fato, a proteção das superfícies de vidro, conforme o autor 

destaca nesse trecho: “a sua grande contribuição para a arquitetura nova está nas inovações 

destinadas a evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies de vidro, por meio de 

quebra-luzes externos, especiais” (IDEM, p. 84). No entanto, além da função técnica, acredita 

que o uso desses sistemas – assim como o resgate de outros elementos da tradição construtiva 

do país, a exemplo das diferentes releituras feitas para o muxarabi – revelam um desejo de 

privacidade e intimidade, que no seu entender seriam próprios da cultura latina: 

 

Um isolamento exclusivista foi sempre o traço acentuado das famílias latinas. Constitui uma 

das diferenças constantes e fundamentais entre os Estados Unidos e os países latino-

americanos. Talvez uma das razões para a aceitação franca e entusiástica dos quebra-luzes, 

desde as simples rótulas até o tipo mais complicado, seja justamente esse isolamento retraído 

da casa que os brasileiros mantiveram por séculos (IDEM, p. 98). 

 

Aspectos da história e da cultura local, reinterpretados à luz da técnica e da linguagem 

modernas, também interessam ao arquiteto peruano Luis Miró Quesada
59

. A relação entre 

arquitetura e os aspectos climáticos do lugar é objeto de sua obra Espacio en el tiempo. La 

arquitectura moderna como fenomeno cultural (1945), em que discorre sobre a influência do 

clima na fisionomia da arquitetura de uma determinada região. 

                                                 
57

 Catálogo da exposição homônima realizada inicialmente no MoMA, Nova Iorque, em 1943, e que circulou por 

mais dois anos em cidades dos EUA, Canadá, México, Inglaterra e Brasil. 

58
 Philip Lippincott Goodwin (1885-1958), arquiteto pelas Universidades de Yale e Columbia, curador do 

MoMA. 
59

 Luis Miró Quesada Garland (1914-1994). Formado em arquitetura pela Escola de Engenheiros, teve um papel 

decisivo na vanguarda artística de seu país. Sua obra Espacio en el tiempo é considerada como o marco teórico 

inicial da arquitetura moderna no Perú. 
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De acordo com o autor, os arquitetos latino-americanos vinham se apropriando de elementos 

da arquitetura tradicional como uma necessidade de afirmação da diversidade das culturas 

nacionais. Tal postura resultaria no afastamento das tendências internacionalizantes do 

modernismo, bem como da sua linguagem uniforme, na medida em que os arquitetos 

percebiam a atualidade e validade das soluções dadas no passado ao problema do clima: 

 

Mas si las exigencies climatologicas han originado una serie de dispositivos protectores que en 

su racionalismo determinan originales formas arquitectonicas, es esa misma racional 

adecuacion a las diversas modalidades climaticas y la reutilizacion tecnificada de elementos 

tradicionales, las que determinan que la arquitectura moderna no se anule en una gris 

uniformidad internacional, sino florezca en la diversidad atrayente y novedosa de lo nacional
60

 

(IDEM, p. 74). 

 

O debate suscitado por Goodwin e Quesada, assentado no tripé modernidade, clima e 

tradição, revela linhas de reflexão afins entre os próprios autores, e destes com Lucio Costa 

em certas questões. Vale lembrar que nessa época o arquiteto brasileiro escreve dois 

importantes textos
61

, em que volta a ressaltar similaridades entre princípios arquitetônicos 

modernos e práticas coloniais, embora não trate especificamente do clima, nem do uso do 

brise-soleil, tão categoricamente como fazem os outros. 

Em Brazil Builds, é clara a referência de Goodwin ao discurso costiano, em questões como o 

jeito brasileiro de adaptar-se às particularidades do meio, ou ainda sobre o vínculo entre o 

colonial e o moderno. Paralelamente, Quesada e Costa partilham o desejo de permanência dos 

artifícios construtivos tradicionais em realizações modernas, assim como o entusiasmo com a 

renovação moderna do muxarabi, elemento comum nas arquiteturas peruana e brasileira: 

 

El balcón colonial o Muchravies es otro dispositivo muy útil en las fachadas muy calentadas, 

siempre que este bien orientado al viento, pues permite ser atravesado por éste e impide la 

entrada de la luz portante del calor
62

 (QUESADA, 1945, p. 73). 

                                                 
60

 “Uma vez que as exigências climáticas originaram uma série de dispositivos de proteção, propiciando, em sua 

racionalidade, formas arquitetônicas originais, a adequação racional à diversidade climática, bem como a 

reutilização tecnológica de elementos tradicionais, fazem com que a arquitetura moderna não se anule numa 

cinza uniformidade internacional, mas floresça na atraente e inovadora diversidade do nacional” (Tradução 

nossa). 

61
 Considerações sobre o ensino da arquitetura (1945) e Introdução a um relatório (1948). 

62
 “A varanda colonial, ou muxarabi, é outro dispositivo muito útil nas fachadas muito quentes, desde que 

corretamente orientado para o vento, pois permite ser atravessado por este, ao mesmo tempo que impede a 

entrada da luz, que transporta o calor” (Tradução nossa). 
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5.4 REVISÕES E DESCOMPASSOS: 1950 EM DIANTE 

 

A partir dos anos 1950, a exemplo do que ocorre no panorama internacional do modernismo, 

a produção moderna brasileira, incluindo o legado do próprio Lucio Costa, se torna objeto de 

crítica e revisão. Desse quadro, interessa-nos particularmente a discussão que se verifica nas 

publicações nacionais acerca do retorno à tradição colonial, e ainda, as diferentes opiniões 

estrangeiras a respeito da utilização, em solo brasileiro, do brise-soleil, elemento de proteção 

que continua a levantar posições divergentes sobre seu duplo papel, técnico e cultural. 

 

5.4.1 O olhar de dentro: nacionalidade, tradição e a presença costiana 

Os autores brasileiros cotejados abordam duas questões centrais nos escritos desse período: a 

evocação de uma certa “brasilidade”, que caracterizaria o modernismo nacional, em geral 

associada a uma combinação de linguagem moderna com materiais e elementos construtivos 

recapitulados do passado; e a importância da obra teórica e construída de Costa, que aparece 

nesse contexto como idealizador de uma arquitetura ao mesmo tempo moderna e nacional. 

A propósito do apelo nacionalista que os críticos identificam nos arquitetos brasileiros 

modernos, Eduardo Corona
63

 (1954) lembra que o retorno aos elementos tradicionais, por si 

só, não traz garantias sobre a nacionalidade dessa arquitetura: 

 

Não é a existência, numa concepção arquitetônica qualquer, de janelas rasgadas com grades e 

treliças ou as sacadas corridas e o azulejo que vai determinar as características brasileiras do 

conjunto. Mesmo que essa realização fosse obra de um grande arquiteto, dotada de valores 

estéticos verdadeiros, continuaria afastada da realidade e longe de constituir um exemplo de 

arquitetura nacional (CORONA, 2003, p. 280). 

 

O autor observa que telhados, varandas e treliças – entre outros elementos do passado, agora 

utilizados no intuito de se afirmar um certo caráter moderno brasileiro – surgiram a partir de 

condições técnicas e sociais muito específicas. Uma vez apartados do contexto histórico em 

que surgiram, carecem de significado na atualidade: “os detalhes sutis e bem proporcionados 

                                                 
63

 (1921-2001). Arquiteto pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (1946), trabalhou 

no escritório de Oscar Niemeyer de 1945 a 1949, foi professor da FAUUSP até seu falecimento. 
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que muitas vezes encontramos no colonial brasileiro, que constituem, isoladamente, 

concepção de grande beleza, podem causar a perda total da realização de hoje” (IDEM). 

Demétrio Ribeiro
64

, Nelson Souza
65

 e Enilda Ribeiro
66

 (1956) se mostram igualmente 

incomodados com a apropriação moderna da pedra, taipa, madeira, da telha de barro, do 

muxarabi, do azulejo, distanciada do “povo”, na acepção dos autores o verdadeiro detentor da 

tradição construtiva colonial. Identificam, nesse contexto, um rompimento do vocabulário 

arquitetônico com o processo social que lhe dá origem, na medida em que a escolha dos 

materiais e elementos arquitetônicos passa agora a depender exclusivamente do arquiteto: 

 

Os elementos tradicionais entram em nossa arquitetura através da interpretação individual do 

arquiteto, escolhidos por ele segundo o seu gosto pessoal. Assim sendo, a tradição arquitetural 

do passado não entra nas obras do presente por força de um processo seletivo social, como 

resultado de exigências estéticas reais do povo (RIBEIRO; SOUZA; RIBEIRO, 2003, p. 205). 

 

Paralelamente, Costa figura nos escritos desse período devido, sobretudo, ao seu papel de 

promotor de uma certa conciliação entre produção moderna e a tradição arquitetônica 

brasileira. Corona lembra, por exemplo, que ao levantar o problema das características 

essenciais da verdadeira arquitetura nacional, Costa cria “as condições favoráveis para 

lutarmos por essa consciência nacionalista, construtivista, para engrandecer nossa arquitetura 

e impor nossa cultura” (2003, p. 281). Mário Barata
67

 (1954) ressalta ao mesmo tempo que a 

busca por similaridades entre o colonial e o moderno é uma tarefa corriqueira para o 

arquiteto: “é verdade que Lucio Costa buscou – várias vezes – intencionalmente essa ligação. 

A horizontalidade, os vãos enormes, as vidraças e treliças, a sobriedade são aspectos comuns 

da nossa arquitetura civil colonial” (BARATA, 2003, p. 198). 

 

                                                 
64

 (1916 – 2003). Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura de Montevidéu (1943), foi fundador e professor da 

Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Trabalhou em parceria com diversos arquitetos e urbanistas, notadamente 

com sua esposa, Enilda Ribeiro. 

65
 (1925-2014) Arquiteto pelo Instituto de Belas-Artes de Porto Alegre (1951), foi professor da Faculdade de 

Arquitetura da UFRGS. 

66
 (1923-2010). Arquiteta (1950) e urbanista (1952) pelo Instituto de Belas-Artes de Porto Alegre, foi fundadora 

e professora da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Desenvolveu diversos projetos em parceria com seu 

marido, Demétrio Ribeiro. 

67
 (1921-2007). Graduado em Letras e História da Arte pela Sorbonne e em Ciências Políticas pela Universidade 

de Paris (1948), foi professor da Escola Nacional de Belas Artes, da antiga Universidade do Brasil, entre 1954 e 

1969. 
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5.4.2 O olhar de fora: brise-soleil, entre a técnica e a tradição 

O uso do brise-soleil, que no caso brasileiro havia despertado o interesse da produção 

historiográfica dos anos 1940, passa agora a dividir a opinião dos observadores estrangeiros.  

Alguns autores continuam a enxergar além da função puramente técnica do dispositivo, a 

exemplo dos pioneiros Goodwin e Quesada. Nessa linha de pensamento, para Giedion
68

 

(1956) e Bullrich
69

 (1969) a proteção das superfícies externas da edificação por meio do 

brise-soleil representa um aspecto da tradição colonial que foi reelaborado na modernidade. 

Para Bruand
70

 (1981), a adoção do brise-soleil – e outros artifícios oriundos do vocabulário 

arquitetônico colonial, como as coberturas de telha-canal, os postigos, as venezianas, que 

também cumprem a função de amenizar os efeitos do clima – não é só uma opção técnica. 

Segundo o autor, é nítido entre os arquitetos brasileiros o desejo de introduzir na arquitetura 

moderna um caráter local, que garanta uma continuidade com o passado. 

Os críticos menos otimistas veem no emprego do brise-soleil uma estratégia brasileira de 

posicionamento diante de tendências modernas internacionais. Argan
71

 (1954) talvez seja o 

primeiro a negar veementemente qualquer tentativa de resgate da tradição por meio desse ou 

de outros dispositivos de controle climático. Para o autor, ao escolherem Le Corbusier como 

modelo canônico – justamente o mais europeu entre os expoentes do movimento moderno 

internacional – os brasileiros abriram mão de sua natureza e cultura: “desse modo 

manifestaram explicitamente o propósito de fazer parte da comunidade cultural europeia, 

antes que da americana” (ARGAN, 2003, p. 171). 

O crítico italiano identifica no modernismo brasileiro um “desejo secreto de mesclar o 

funcional e o representativo, a técnica e a exaltação da técnica” (IDEM, p. 172). Não caberia, 

portanto, acreditar que a adesão ao brise-soleil representasse o resgate da tradição colonial. 

Para ele, o que existe de fato no caso brasileiro é uma adesão pura à linguagem e à técnica 

moderna, cuja manifestação mais evidente é o tratamento dado às superfícies dos edifícios: 

                                                 
68

 Sigfried Giedion (1888-1968). Historiador e crítico de arquitetura suíço, escreveu o prefácio de Modern 

Architecture in Brazil, de Henrique Mindlin. 

69
 Francisco Jorge Bullrich (1932-2013). Arquiteto argentino formado pela Universidade de Buenos Aires 

(1952), foi coautor do projeto da Biblioteca Nacional da Argentina, juntamente com o arquiteto Clorindo Testa. 

70
 Yves Bruand (1926-2011). Arquivista e paleógrafo francês, diplomado pela Escola Nacional de Chartes. 

Trabalhou como bibliotecário na Biblioteca Nacional da França e foi professor de História da Arte Moderna e 

Contemporânea na Universidade de Toulouse.  

71
 Giulio Carlo Argan (1909-1992). Diplomado em Letras pela Universidade de Turim (1930), foi um do 

historiadores e críticos de arte mais renomados internacionalmente. 
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A incorporação de acessórios – aparatos para condicionamento de ar ou para a dosagem 

racional da insolação – à superfície arquitetônica é levada ao extremo: tudo aquilo que serve à 

mecânica do edifício e de algum modo revela a vida que se desenvolve em seu interior é 

reportado ao plano, a fim de que a função se qualifique como forma e a forma seja 

determinada pela evidência da perfeição técnica da função. Há uma tendência a ampliar a 

superfície em altura e largura; e não raro aquela superfície se apresenta como um grande painel 

de comando em que os elementos se movem, compondo-se e descompondo-se como lâminas 

que mudam de cor sob a incidência da luz (IDEM). 

 

Já para o suíço Max Bill
72

 (1954), os arquitetos brasileiros recorrem ao brise-soleil na 

tentativa de corrigir um erro que já vem da concepção do projeto, a saber, o uso 

indiscriminado de extensas superfícies envidraçadas, inapropriadas, na acepção do autor, em 

países de clima tropical como o Brasil. “Hoje, ele é aceito como um complemento 

indispensável para a mania das cortinas de vidro. Não se cogita mais atender às condições 

variadas, procurando novas soluções” (BILL, 1954, p. 160). 

Zevi
73

 (1971), tratando de uma certa “moda lecorbusiana no Brasil”, atribui o emprego do 

brise-soleil à falta de criatividade dos brasileiros, que desde o Ministério da Educação 

repetem à exaustão esse artifícios nas novas edificações. “À mania das fachadas de vidro, 

respondeu-se com um antídoto também maníaco, o dos brise-soleils” (ZEVI, 1971, p. 165). 

Cabe lembrar, nesse contexto, as observações de Sibyl Moholy-Nagy
74

 (1959) quando visitou 

Brasília, ainda em construção, em fins dos anos 1950. Apesar do avanço das obras, ainda não 

estavam previstos os sistemas de ar-condicionado para os edifícios oficiais. Admirada com a 

situação que encontrou na nascente capital, a historiadora alemã aproveitou para tecer críticas 

severas a respeito da importação direta de modelos europeus para regiões de clima quente:  

 

This problem becomes even more blatant in the banking and office district, at presente known 

only from Niemeyer’s models. The serried ranks of identical 16-story glass boxes on stilts face 

each other across the axial esplanade, widening here to about 3000ft. One of the accusations 

levelled at Rio is that “it tries to imitate Europe and finds it difficult to do so in a tropical 

                                                 
72

 (1908-1994). Arquiteto suíço diplomado pela Bauhaus (1932), foi também designer, matemático, pintor e 

escultor. Em 1953 esteve no Brasil, a convite do Itamaraty, para realização de conferências, em que aproveitou 

para criticar severamente a arquitetura moderna brasileira, como em O arquiteto, a arquitetura, a sociedade, 

palestra realizada em junho de 1953 na FAUUSP, publicada no ano seguinte na revista Architectural Review (v. 

116, n. 694, out. 1954). 

73
 Bruno Zevi (1918-2000). Arquiteto italiano formado pela Universidade de Havard (1941). Historiador e crítico 

de arquitetura, foi professor nas Universidades de Veneza e Roma. 

74
 Sibylle Pietzsch (1903-1971). Historiadora alemã, crítica de arte e arquitetura, casada com László Moholy-

Nagy, foi pioneira no estudo da arquitetura moderna latino-americana, dedicando um livro à obra do arquiteto 

venezuelano Carlos Raul Villanueva, publicado em 1964. 
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climate”. How prophetic this sounds about the imported designs of Brasilia! (MOHOLY-

NAGY, 1959, p. 88-89)
75

. 

 

Do período em questão se observam posições similares entre o debate dos historiadores e o 

discurso de Costa. Sobre o distanciamento do povo do processo de produção da arquitetura 

moderna, Corona (1954) e Ribeiro, Souza e Ribeiro (1956) retomam, na verdade, uma 

questão que já havia sido abordada por Costa, no início da década de 1950, em Muita 

construção, alguma arquitetura e um milagre. Depoimento de um arquiteto carioca (1951). O 

arquiteto trata no texto de uma substituição brusca do artesanato pelos processos de produção 

industrializados, fenômeno que teria ocasionado o divórcio do artista com o povo, “parte 

consciente na elaboração e evolução do estilo da época” (COSTA, 1995, p. 161). 

O retorno à tradição, assim como a analogia entre princípios construtivos modernos e 

coloniais, questões que despertam a atenção de Barata, Corona e, posteriormente, de Lemos
76

 

(1979), já havia sido importante matéria para Costa durante os anos 1930. Passados vinte 

anos, já não apresenta a mesma força nos escritos do arquiteto, embora volte ocasionalmente 

ao tema em pelo menos três textos da década de 1950
77

. 

O clima, por sua vez, foi ligeiramente abordado por Costa em dois textos dessa época: 

Normas para o licenciamento de Obras no Recife (1953), no qual aparece preocupado com o 

fenômeno do adensamento urbano brasileiro, para ele incompatível com o clima tropical; e 

Memória Descritiva do Plano Piloto (1957), em que enfatiza a “orientação” como um dos 

aspectos definidores, juntamente com o relevo, da implantação dos grandes eixos de Brasília.  

Já o emprego do brise-soleil – e as tentativas de reposicioná-lo além da sua especificidade 

técnica, tornando-o um elo entre modernidade e tradição – parece não entusiasmar Costa na 

mesma medida em que animou seus contemporâneos. No Memorial do Ministério de 

Educação (1936), o arquiteto explica em detalhes como resolveu o problema de proteção da 

fachada mais ensolarada do edifício, descartando varandas, “pelos problemas de ventilação 

                                                 
75

 “Este problema se torna ainda mais flagrante no setor bancário, conhecido até agora apenas pelos modelos de 

Niemeyer. As caixas de vidro idênticas, de 16 pavimentos sobre pilotis, enfileiram-se ao longo de uma 

explanada axial, com cerca de 900 metros largura. Uma das acusações feitas ao Rio é que ‘ele tenta imitar a 

Europa, mas esbarra na dificuldade de fazê-lo no clima tropical’. Como isso soa profético para os projetos 

importados de Brasília!” (Tradução nossa). 
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 Carlos Alberto Cerqueira Lemos (1925). Formado em arquitetura pela FAU-Mackenzie (1950), é professor da 

FAUUSP. 

77
 Muita construção, alguma arquitetura e um milagre. Depoimento de um arquiteto carioca (1951); O arquiteto e 

a sociedade contemporânea (1952); e Oportunidade perdida (1953). 
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que acarreta e pela área de construção praticamente perdida que representa” (COSTA, 1936, 

p. 59), e cortinas, que “dariam ao conjunto o aspecto comum de apartamentos, o que, no caso, 

seria lamentável” (IDEM), para, só então, optar pelo brise-soleil de Le Corbusier. 

 

5.5 DISJUNÇÕES TARDIAS: CIDADES REAIS E IMAGINÁRIAS – 1970 

 

O discurso arquitetônico da década de 1970 abarca posicionamentos fortemente antagônicos, 

tendo como foco o ambiente urbano, fenômeno percebido quando se compara os escritos e as 

distintas visões sobre a cidade na perspectiva de Costa e do artista húngaro-argentino Gyula 

Kosice
78

. O brasileiro revela todo o seu descontentamento com o que chama de “aberrações 

urbano-paisagísticas”, de que seriam vítimas as cidades brasileiras. Kosice, por outro lado, 

propõe a fuga total da realidade cotidiana, em textos especulativos sobre cidades fantásticas, 

construídas sobre a água, ou suspensas a milhares de metros da superfície terrestre. 

Em que pese seu caráter poético e especulativo, o manifesto La Ciudad Hidroespacial (1971) 

escrito por Kosice representa uma ruptura com o discurso arquitetônico instituído, quando põe 

em xeque pelo menos três postulados universalmente aceitos: a inércia da arquitetura; a 

materialidade sólida do edifício; e o sentido de lugar como algo fixo. O texto também levanta 

uma crítica à cultura funcionalista do século XX, que para o autor induz o indivíduo a pensar 

a habitação a partir de módulos para funções específicas, a exemplo das “células de morar”. 

Paralelamente, questiona o fato de a humanidade viver “presa” à terra, quando o planeta é 

essencialmente composto por água.  

Com base nessas premissas, Kosice propõe que a rigidez da arquitetura moderna seja 

suplantada por uma linguagem arquitetônica realmente revolucionária, constituída de 

elementos fluidos como água e luz, e que as formas arquitetônicas sejam móveis, permitindo 

ao homem livrar-se de qualquer “amarra” espacial. Nessa nova perspectiva, os lugares seriam 

criados de acordo com as necessidades humanas, valendo-se das novas possiblidades de 

movimento trazidas pela cidade hidroespacial: 
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 Multiartista húngaro naturalizado argentino, Fernando Fallik (1924), usa, em seu pseudônimo, o nome da sua 

cidade natal. É considerado um dos pioneiros da arte cinética e um dos precursores da arte abstrata na América 

Latina. Já publicou mais de 15 livros, fez mais de 50 exposições individuais e participou em torno de 500 

exposições coletivas. 
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En la célula hidroespacial el hidrociudadano en su pluralidad inventa no solamente su 

arquitectura, nombra y elige sitios y lugares para vivir, que podrán o no acoplarse a miles de 

viviendas, plataformas y accesos suspendidos en el espacio (KOSICE, 1971)
79

. 

 

Em seus escritos dos anos 1970, Costa e Kosice demonstram o descontentamento comum 

diante da conjuntura urbana em que vivem. Por outro lado, a crítica do arquiteto brasileiro 

sobre a cidade real, em especial a relação do edifício urbano com o entorno
80

, juntamente com 

a fantasia urbana e imaterial do artista argentino, a partir de construções líquidas e 

luminescentes, mostra a que ponto o sentido de lugar pode ser tão divergente nos anos 1970. 
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 “Na célula hidroespacial, o ‘hidrocidadão’, em sua pluralidade, não só inventa a arquitetura, como nomeia e 

elege sítios e lugares para viver, podendo acoplar-se a outras habitações e plataformas de acesso suspensas no 

espaço” (Tradução nossa). 
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 Protesto. Pão de Açúcar (1971); Edfício Méditerranée (1974) e Preposições (1974). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de uma questão central – Como Lucio Costa abordou o lugar em textos e desenhos ao 

longo da sua carreira? –, desenvolvemos uma análise do tratamento dado pelo arquiteto 

sobre o tema lugar, com base numa compreensão do conceito que abrange duas escalas 

distintas: a grande escala do sítio, e a pequena escala da edificação. Conforme indicações da 

literatura, elegemos 06 atributos do lugar, sendo 03 deles específicos do sítio (terreno, clima e 

paisagem) e outros 03 da edificação (materialidade, organização espacial, propriedades 

ambientais). Cada um destes atributos foi tomado como categoria de análise dos textos e 

desenhos costianos que já traziam alguma referência a respeito do tema, o que possibilitou 

desenvolver um quadro abrangente da visão do arquiteto sobre o lugar. 

Para tanto, tomamos a maior quantidade possível de registros escritos e gráficos deixados pelo 

arquiteto, dos quais destacamos os conteúdos referentes ao lugar e as estratégias utilizadas em 

sua abordagem. Os objetivos eram: identificar em que momentos o lugar foi mais evidente e 

em que tipos de documentos isso ocorreu; averiguar os aspectos do lugar que foram 

privilegiados; e verificar as possíveis correlações com outros discursos do lugar no mesmo 

período. Para atendê-los, testamos três hipóteses, cujos resultados discorremos a seguir. 

 

Em que momentos da carreira de Lucio Costa o lugar ficou mais evidente? 

Os nossos achados apontam para as quatro primeiras décadas da trajetória profissional do 

arquiteto (1920-1950), período que compreende desde os primeiros momentos de sua atuação, 

ainda como integrante do movimento eclético Neocolonial dos anos 1920, até sua 

participação no concurso da nova capital federal, em 1957. Nesse intervalo, foi nos anos 1930 

em especial que Costa mais escreveu e desenhou sobre o lugar. O período em questão deteve 

pouco mais da metade do conjunto de textos considerados (51%) e a quase totalidade dos 

desenhos levantados (95%). A nossa primeira hipótese, que a abordagem de assuntos 

relacionados ao lugar seria mais frequentes nas quatro primeiras décadas do percurso 

profissional do arquiteto, estava, portanto, totalmente correta.  
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Que aspectos do lugar foram privilegiados? 

a) Entre os desenhos, predominou a grande escala do lugar, o sítio; 

b) Entre os textos, ambas as escalas do lugar, o sítio e a edificação, foram igualmente 

privilegiadas; 

c) Em textos e desenhos, a materialidade da edificação foi o atributo do lugar mais 

enfatizado. 

A segunda hipótese, que a abordagem do lugar estaria fortemente vinculada à construção 

dos edifícios, se mostrou parcialmente correta, uma vez que acreditávamos na primazia de 

aspectos do edifício sobre as características do sítio. Por outro lado, quando tomamos os 

atributos do lugar separadamente, vemos, em textos e desenhos, uma ênfase dada sobre os 

aspectos construtivos da edificação. 

Cabe lembra que, no trato do lugar, o artigo foi o gênero textual privilegiado. Entre os 

desenhos, o arquiteto priorizou as perspectivas externas. 

 

Como se deu a abordagem do lugar? 

a) Sobre o terreno, ressalta as características do lote e as pré-existências do entorno que 

cooperam na definição do partido arquitetônico; 

b) Sobre o clima, destaca aspectos como a insolação e a ventilação, tomados como pré-

requisitos para a melhor orientação e qualificação dos edifícios propostos; 

c) Sobre a paisagem, defende a contemplação e a preservação dos elementos da 

paisagem, a partir da própria edificação; 

d) Sobre a materialidade, interessam as formas de construir desenvolvidas no seio da 

tradição colonial, tomadas agora como lições de uma arquitetura adaptada ao lugar; 

e) Sobre a organização dos espaços, lembra que os arranjos do passado colonial podem 

ser reinterpretados nas novas edificações; 

f) Sobre as propriedades dos ambientes, evoca a memória de tempos não vividos, 

resgatados através da recriação de uma ambiência referenciada no passado. 
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Existem correlações com outras abordagens do lugar no mesmo período? 

Sim, sobretudo entre as décadas de 1920 e 1930, quando ficam mais evidentes as 

similaridades com os discursos de outros arquitetos e de teóricos em geral, especialmente 

aqueles oriundos de países latino-americanos. Com estes, Costa divide, num primeiro 

momento, uma postura de resgate da arquitetura tradicional, com base na valorização dos 

monumentos nacionais; em seguida, compartilha da busca por uma conciliação entre 

princípios modernos e aspectos do entorno e da tradição, tomando como modelo as 

experiências de adaptação ao lugar bem-sucedidas no passado. 

A partir dos anos 1940, observamos revisões críticas e historiográficas da prática e do 

discurso arquitetônico elaborado nas décadas anteriores. Desde então, os interesses de Costa 

sobre os aspectos do lugar nem sempre convergiram com o dos seus contemporâneos. Nesse 

contexto, a nossa terceira hipótese, que a abordagem do lugar em Costa seria condizente com 

a que ocorria no restante da América, se mostrou, em parte, verdadeira, uma vez que 

supúnhamos que essas correlações ocorreriam ao longo de todo o percurso profissional do 

arquiteto, e não concentrada somente nos seus primeiros anos, como ficou evidente aqui. 

Retornando a pergunta inicial, podemos então concluir que a abordagem costiana sobre o 

lugar foi intensa na primeira metade de sua trajetória, ou seja, nas quatro primeiras décadas de 

sua atuação, em especial nos anos 1930. Atribuiu ênfases distintas aos atributos do sítio e da 

edificação, em documentos gráficos e escritos de tipos e gêneros igualmente diversos. E ainda 

compartilhou de ideias e discursos de seus contemporâneos, sobretudo no começo do século. 

Vale ressaltar que o objetivo da tese foi discutir o “como” e não o “porquê”, e por isso não se 

pretendeu aqui discutir os motivos que justificam a ênfase do lugar na década de 1930. O 

compromisso de Costa com questões do lugar nessa época poderia estar associado ao vínculo 

anterior com o movimento Neocolonial. Visto por outro ângulo, o arquiteto talvez buscasse 

um mote que servisse de elo, justamente no momento de transição, entre o Neocolonial e a 

arquitetura moderna. Por outro lado, o relevo do tema poderia ter sido fruto da necessidade de 

posicionamento da produção moderna brasileira no cenário internacional. Mas estas são só 

especulações e não esteve entre os intentos do trabalho buscar explicações desta natureza. 

Acreditamos que os caminhos traçados para esta pesquisa contribuem com pelo menos três 

pontos: o entendimento do lugar a partir de suas escalas distintas, bem como dos atributos 

específicos que o constitui; a análise de questões arquitetônicas a partir de textos e desenhos; 
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e o reconhecimento dos discursos paralelos que se desenvolveram no contexto latino-

americano. 

Sobre o lugar, os achados confirmam a diversidade de significados que surgem do 

entendimento sobre o lugar a partir de suas escalas, bem como dos elementos e propriedades 

que lhes são inerentes. Não se dispensa, todavia, que possam haver outras concepções 

igualmente válidas de lugar, para além das noções de sítio e de edificação aqui enfatizadas. 

Cabe destacar que na abordagem costiana a tradição se revela como um importante 

componente do lugar, permeando quase todas as questões a ele relacionadas. Neste sentido, o 

arquiteto frequentemente evocou formas de construção do passado, ao passo que procurava 

atualizá-las para os novos tempos, entremeando, nesta discussão, uma certa memória coletiva, 

sugerida, mas não muito explicada, como ele próprio reconhece. Assim, com o desenrolar da 

pesquisa, percebemos uma certa dualidade entre as noções de genius loci (ou espírito do 

lugar) e de Zeitgeist (ou espírito do tempo). A interface desta última com o discurso de Costa, 

apesar de não figurar entre as intenções iniciais deste trabalho, se revelou um objeto potencial 

de estudos futuros. 

Do cotejamento entre textos e desenhos algumas questões foram reveladoras. A primeira é 

que, com base numa noção de registro que contempla tanto a linguagem gráfica quanto a 

escrita, conforme indicações da Crítica Genética, pudemos verificar as diferentes estratégias 

empregadas na abordagem costiana do lugar, o que talvez fosse menos revelador caso 

considerássemos um só modelo de documento. 

Sobre os escritos, o levantamento realizado demonstrou que os textos referentes ao lugar 

eram, na grande maioria, aqueles já fartamente publicados, ao contrário da nossa suposição 

inicial de que o tema poderia surgir em outros gêneros textuais, largamente recorridos pelo 

arquiteto, só que nunca difundidos na literatura. Se os pareceres e desenhos produzidos por 

Costa para o IPHAN houvesse sido trabalhados, a atenção sobre o lugar voltaria a ressurgir 

com força, agora mobilizada na defesa do patrimônio e da paisagem existente. Por outro lado, 

referências ao lugar surgiram, com alguma frequência, entre aqueles desenhos que 

permaneciam ocultos em arquivos e que vieram à tona nesta pesquisa.  

Já a quantificação de textos e desenhos se mostrou válida, sobretudo, por demonstrar que o 

lugar esteve longe de ser um tema crucial na produção escrita e gráfica do arquiteto, pelo 

menos em termos numéricos. Em ambos os casos, menos de 1/5 dos documentos levantados 
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traziam alguma referência ao lugar. Vale lembrar que, nesse processo, muitos documentos 

ficaram de fora, dada a falta de legibilidade, seja pela própria natureza do material – 

manuscritos esparsos, esboços sobrepostos – seja pelo seu estado de conservação. 

Por fim, a aproximação dos escritos de outros arquitetos latino-americanos se mostrou 

extremamente válida por dois motivos principais. O primeiro, porque nos desvinculamos de 

uma realidade estritamente brasileira a fim de contemplar o que também acontecia ao nosso 

redor, fato que revelou correspondências, e algumas divergências, interessantes e talvez nunca 

ponderadas em outros estudos. Ao mesmo tempo, à ótica brasileira, e mesmo europeia e 

norte-americana, sugerimos um novo olhar, agora latino-americano, ao tema proposto. 

Contribuiu para isso o acesso a uma bibliografia que vem sendo produzida sobre o continente, 

cuja rica produção, de diversos momentos, anima pesquisadores até hoje
81

.   

O segundo motivo, porque trouxe novas possibilidades para estudos subsequentes. Ao fim da 

pesquisa, percebemos que muitas questões ficaram pendentes, e muitos arquitetos, igualmente 

importantes, ficaram de fora, mas com a expectativa de serem retomados num momento 

seguinte. Cabe lembrar que estudos já vêm sendo desenvolvidos numa perspectiva comparada 

entre países latino-americanos, como Brasil e México
82

, por apresentarem, desde fins do 

século XIX, diversos aspectos comuns e determinantes para o desenvolvimento de 

arquiteturas cujas características se tornaram também muito similares. Neste contexto, 

julgamos extremamente válido um estudo comparativo entre o brasileiro Lucio Costa e o 

mexicano Carlos Obregon Santacilia (1896–1961), cujas trajetórias apresentam alguns pontos 

de interseção, a saber, a formação na Escola de Belas-Artes, os primeiros passos 

arquitetônicos dados no contexto do ecletismo neocolonial, e uma adesão posterior ao 

modernismo, imbuída do desejo de se fazer uma arquitetura moderna com sabor local. Mas 

essas ainda são conjeturas para etapas vindouras.  

 

 

 

                                                 
81

 Exemplo disso é o mais recente livro de Fernando Lara e Luis Carranza, Modern Architecture in Latin 

America: Art, Technology, and Utopia (2015). 

82
 A exemplo da pesquisa desenvolvida por Marianna Ramos Boghosian Al Assal, pesquisadora da FAU/USP. 

<http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/114274/arquitetura-modernidade-e-identidade-nacional-a-construcao-de-
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