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Introdução: 

 
A Pesquisa “Lucio Costa : Obra Completa”, da qual esta 

parte, tem como objetivo analisar projetos e obras do 

arquiteto que nomeia a  investigação , reconhecido mentor 

da arquitetura Moderna Brasileira.  

O trabalho em questão busca, principalmente, analisar uma 

intervenção arquitetônica realizada por Lucio Costa na 

casa de Rodrigo Mello Franco de Andrade em Ouro Preto 

na Rua Conde de Bobadela nº 85. 

 

 

 Metodologia: 

 
Os estudos são realizados através da revisão da bibliografia pertinente ao 

tema, produção de desenhos e redesenhos bidimensionais e 

tridimensionais, além de viagens de estudo e levantamento fotográfico. A 

produção é, após, catalogada e publicada no repositório digital “Dspace”. 

Inicialmente disponível de forma on-line, o material produzido por 

pesquisadores e estudantes visa gerar, no futuro, uma publicação também 

em papel, à maneira de um "catálogo raisonné". As atividades até agora 

realizadas no âmbito da iniciação científica, com o apoio da instituição sede 

UniRitter e da FAPERGS, se constituem das listadas acima, especialmente 

o aprofundamento gráfico analítico gerado a partir da visita a uma 

intervenção arquitetônica ainda desconhecida de Lucio Costa em uma casa 

localizada na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Através, principalmente, 

de cartas entre o arquiteto e o antigo dono da casa, Rodrigo Mello Franco 

de Andrade, foi possível colher indicações da referida intervenção na 

residência. Até o presente momento a visita foi realizada, o levantamento 

fotográfico foi concluído e a consulta aos acervos particulares ou públicos 

em busca de registros está em andamento, assim como apreparação de 

um artigo, contribuindo de maneira ativa para a compreensão de uma 

parcela da produção arquitetônica de Lucio Costa. 
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- Fotos Próprias 

Carta de Lucio Costa para Rodrigo Andrade falando da 

importância de considerar o entorno em uma construção em 

Ouro Preto. Carta referente a construção do Grande Hotel de 

Ouro Preto. Escrita em 1930-39 

Carta de Lucio Costa criticando um anexo projetado por Thedim 

Barreto, Carlos Leão e Outros. Carta escrita em 1986 

Legenda: 

 

1- Foto da Fachada Vista da Escada de Acesso para o segundo nível  

do pátio, aonde se localiza o anexo 

2- Foto externa da Janela em Fita com beiral de Madeira e  

telhas de barro 

3- Foto do Anexo 

4- Foto interna “A”  do segundo pavimento 

5- Foto interna “B” do segundo pavimento 
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