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Esta tese parte da problematização de generali-
zações historiográficas que apontam que a 
casa-pátio na arquitetura moderna brasileira 
é, predominantemente, de influência italiana. 
Diante disso, se propõe a fazer um re-exame 
de dezessete casas de Daniele Calabi e Rino 
Levi, produzidas entre as décadas de 1940 e 
1960. Levi e Calabi tiveram formação italiana e 
atuaram juntos em São Paulo entre 1939 e 1949, 
sendo que a relação entre ambos é considera-
da na historiografia da arquitetura brasileira 
como fundamental para a consolidação do 
uso da casa-pátio no modernismo brasileiro. A 
tese sustenta a hipótese de que o que confere 
unidade às suas obras efetivamente não é o 
tipo-pátio, que assume diversas configurações no 
modernismo, mas a espacialidade depreendida 
dessas casas. Entende-se por espacialidade a 
experiência concreta que o espaço promove em 
seu interior e o significado que ele passa a ter 
para as pessoas, sendo o estudo dos diferentes 
tipos de espacialidade arquitetônica tratado pela 
tipologia espacial. Assim, o trabalho objetiva 
analisar comparativamente as casas de Calabi e 
Levi, buscando identificar aspectos da tipologia 
formal-funcional e da tipologia espacial que lhes 
confiram unidade. Conciliando a abordagem 
tipológica com uma abordagem historiográfica, 
a tese está dividida em três partes. A primeira 
tem enfoque historiográfico, com vida, obras e 
possíveis referências projetuais dos arquitetos. 
A segunda e a terceira partes se voltam à análise 

RESUMO

tipológica formal-funcional e espacial, respecti-
vamente, e a reflexões relativas aos temas do 
tipo, do caráter e da espacialidade na arquitetu-
ra moderna. Observou-se que Calabi adota 
esquemas-pátios de matriz tradicional italiana 
e Levi recorre mais a esquemas miesianos e 
wrightianos, assim como outros tantos arquite-
tos paulistas e cariocas contemporâneos, 
dispersando a dominante referência italiana na 
casa-pátio moderna brasileira. Apesar disso, 
ambos buscam estabelecer em seus projetos 
uma dialética relação entre extroversão e 
introversão, que remete a uma espacialidade e a 
um caráter mediterrâneo comum.





ABSTRACT

This thesis starts questioning the historiographical 
generalizations which point out that the house-
yard in Brazilian modern architecture has 
predominantly Italian influences. Given this, 
it claims to do a re-examination of seventeen 
Daniele Calabi and Rino Levi’s houses, produced 
between the 1940s and 1960s. Levi and Calabi 
had both Italian graduation background and had 
worked together in São Paulo between 1939 
and 1949, and the relationship is considered in 
the historiography of Brazilian architecture as 
essential to consolidate the use of house-yard 
in Brazilian modernism. The thesis supports 
the hypothesis that what gives unity to their 
work is not really the type “yard”, which takes 
different configurations in modernism, but the 
spaciousness of these houses. Spatiality is 
understood as the concrete experience that 
promotes the space inside and the meaning 
that it will take for people, and the study of 
different types of architectural spatiality treated 
by spatial typology. Thus, this thesis aims to 
analyze comparatively the houses of Calabi and 
Levi, seeking to identify aspects of the formal 
typology and the typology and functional space 
that give them unity. Combining the typological 
approach with a historiographical approach, 
the thesis is divided into three parts. The first is 
historiographical approach, with life, works and 
possible design references of the architects. The 
second and third parts are focused on the formal 
typological analysis, functional and spatial, 

respectively, and reflections on the themes 
of type and character of spatiality in modern 
architecture. It was noted that Calabi adopts 
yard-schemes from traditional Italian matrix 
and Levi uses more  Mies and Wright schemes, 
like many other contemporary architects from 
Sao Paulo and Rio de Janeiro, scattering the 
dominant Italian reference in the modern Brazilian 
courtyard-house. Still, both seek to establish 
in their projects a dialectical relation between 
extroversion and introversion, which refers to a 
common spatiality and Mediterranean character.
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INTRODUÇÃO

Ignásio de Solá-Morales (1996), ao analisar 
grandes temas arquitetônicos do século XX, 
destacou a importância do tema habitacional. Se-
gundo o autor, a habitação, especialmente a casa 
isolada unifamiliar, foi um dos lugares privilegiados 
para experimentações e inovações arquitetôni-
cas. Nesse contexto, Comas e Adrià (2003) ob-
servam que a casa moderna latino-americana 
não foi só um lugar privilegiado para inovações, 
mas também um âmbito que exigiu dos arquitetos 
uma “demonstração da atitude” diante do lugar, do 
vernáculo e da modernidade. A arquitetura resi-
dencial moderna é o tema desta tese. 

A importância da arquitetura residencial parece 
não ter sido desprezada pela historiografia da 
arquitetura moderna brasileira. Está explícita nos 
livros dedicados ao tema, desde os pioneiros 
Brazil Builds (GOODWIN, 1943) e Modern 
Architecture in Brasil (MIDLIN, 1956), passando 
pelo controverso Arquitetura Contemporârea no 
Brasil (BRUAND, 1991), até as contemporâneas 
revisões Arquitetura Moderna Brasileira 
(ACAYABA; FICHER, 1982), Arquiteturas no 
Brasil (SEGAWA, 1999) e Quando o Brasil era 
Moderno (CAVALCANTI, 2001). O fascínio 
que essa temática sugere é talvez o que tenha 
levado ao desenvolvimento de diversos e valiosos 
estudos temáticos no contexto latino-americano e 
brasileiro, destacando La Casa Latinoamericana 
Moderna (COMAS; ADRIÁ, 2003), História da 
Casa Brasileira (LEMOS, 1996) e Residências em 
São Paulo – 1947-1975 (ACAYABA, 1986).

Nesse sentido, é importante observar que a maior 
parte dos estudos desenvolvidos no Brasil possui 
um enfoque prevalentemente historiográfico, cum-
prindo o importante papel de registro e documen-
tação da produção nacional. Contudo, transposto 
esse estágio inicial de documentação, o tema vem 
sugerindo novas análises e reflexões, principal-
mente aquelas relativas às estratégias composi-
tivas projetuais, por constituir um rico campo para 
reflexões sobre a própria prática arquitetônica. 

Nas páginas dos referidos livros, a ilustração 
de inúmeras casas com a configuração em “pá-
tio” desperta o interesse. “Vazios” são inseridos 
como elementos centrais da composição, como 
“resíduos” entre as alas dos edifícios e os limites 
dos lotes, como extensões geometricamente im-
precisas dos ambientes. Busca-se dar um novo 
sentido ao antigo “quintal” das casas, que, isolado 
nos fundos dos lotes, se limitava a abrigar plantas 
e animais e a dar suporte à parte dos afazeres 
domésticos.  

Como e por que o tipo pátio passa a ser uma 
recorrência na arquitetura moderna brasileira?  
Como esse arranjo favorece o exercício projetual 
baseado nos cânones modernistas? Desse uni-
verso de reflexões iniciais, surge a delimitação do 
tema deste trabalho – casa-pátio na arquitetura 
moderna brasileira.
A análise mais detalhada dos referenciais 
bibliográficos permitiu desenvolver novas 
reflexões: por que a configuração pátio é exaltada 
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como uma característica do contexto paulista? Que 
tipo de pátio está sendo referendado? A adoção 
do esquema em São Paulo seria decorrência 
exclusiva de influências italianas? 

No contexto dessas reflexões, definem-se como 
objeto de estudo as residências unifamilares de 
Daniele Calabi e Rino Levi. Além da recorrência 
do tipo pátio em suas obras, que leva a crítica 
brasileira e italiana a atribuir-lhes um papel pioneiro 
no uso desse esquema na casa moderna brasileira, 
ambos tiveram formação italiana e atuaram juntos 
em São Paulo entre 1939 e 1949. Levi é filho de 
italiano e estuda Arquitetura na Itália, entre 1921 e 
1926. Calabi é italiano e se forma em Engenharia 
em 1929 e, em 1934, recebe o título de arquiteto. 
Observa-se que, nesse período de formação 
de ambos, a temática do pátio, associada a um 
caráter mediterrâneo, teve grande importância 
na cultura italiana. Levi volta para atuar no seu 
país de origem e, posteriormente, em 1938, chega 
ao Brasil Calabi, que, pela sua origem hebraica, 
é perseguido pelo regime fascista italiano. Por 
dez anos, até que Calabi retorna à Itália, os dois 
arquitetos tiveram vários contatos profissionais. 
É desse contato que resulta, segundo diversos 
autores (SERAPIÃO, 2003; GONSALES 1999; 
ANELLI, 1995; ZUCCONI, 1992), o uso do 
esquema “pátio” na casa moderna paulista. 

Considerando a existência de consistentes 
análises tipológicas das residências de Levi 
(MIGUEL, 2003; GONSALES, 1999; ANELLI, 

1995), o trabalho busca aprofundar esse mesmo 
enfoque sobre as obras de Calabi e desenvolver 
um estudo comparativo entre ambos, até então 
inédito. Observa-se que, já em 2001, Jorge Miguel 
comparou as casas de Levi e Artigas, partindo do 
interesse de que ambos atuaram no mesmo con-
texto, mas tiveram distintas formações acadêmi-
cas e produção arquitetônica. Entre Calabi e 
Levi, o interesse vem de uma possível aproxi-
mação pela formação italiana de ambos e de uma 
produção considerada muitas vezes similar, o que 
tensiona a narrativa da influência e confluência 
entre ambos e em relação à cultura italiana. 

No caso estudado, a narrativa da simples influên-
cia italiana pode vir carregada da “teoria da de-
pendência cultural”, que acredita numa lógica de 
centro-periferia, onde a América Latina é vista 
como uma réplica do modelo estabelecido pelo 
centro, ou seja, pela Europa (POSANI; SATO, 
1993).  Entende-se por influência uma ação uni-
direcional na qual está implícito o papel “ativo” de 
uns em detrimento do papel “passivo” de outros.1 
Já na narrativa da confluência, são consideradas 
as condições dinâmicas e antrópicas da cultura 
moderna, na qual ocorre uma efetiva dispersão 
de referenciais, fragilizando os conceitos de uni-
dade e identidade (POSANI; SATO, 1993). Nela, 
ideias e propostas convergem a um mesmo “lu-
gar”, onde já não se distingue o estado de origi-
nalidade e identidade, homogeneizando um todo 
complexo.  

1. “Ação de um agente 
físico sobre alguém ou 
alguma coisa, suscitando 
naquele ou nestas modifi-
cações; ação que se exer-
ce sobre as disposições 
psíquicas, sobre a vontade 
de determinada pessoa” 
(HOUAISS. Dicionário 
Eletrônico da Língua Por-
tuguesa).
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NOVAS PERSPECTIVAS E UMA HIPÓTESE DE 
INVESTIGAÇÃO 

Numa “brochura” fina e em italiano, de 1974, o 
professor Nestor Goulart Reis Filho fez a primeira 
publicação sobre Rino Levi. De lá para cá, uma 
série de teses, livros e artigos se dedicam a ana-
lisar a produção do arquiteto. De modo geral, os 
trabalhos desenvolvidos sobre Levi possuem dois 
enfoques metodológicos distintos – tipológico e 
historiográfico (LAKATOS; MARCONI, 1991).2 
Nos trabalhos historiográficos, além da documen-
tação das obras, normalmente são investigadas 
possíveis “influências” na produção do arquiteto. 
Nesse contexto, destacam-se a tese de dou-
torado de Renato Anelli (1995), o livro que Anelli 
publica com Abílio Guerra e Nelson Kon (2001), 
a dissertação de mestrado e a tese de doutorado 
de Maria Beatriz Aranha (2003; 2008) e, ainda, a 
dissertação de mestrado de Maria Beatriz Cap-
pello (1998). Os trabalhos com enfoque tipológico 
usualmente procuram identificar e analisar pro-
cedimentos projetuais de Levi. Entre os trabalhos 
com ênfase tipológica, destacam-se as teses de 
doutorado de Lúcio Gomes Machado (1992) e 
Célia Gonsales (1999) e o livro (2003) e a disser-
tação de mestrado (1985) de Jorge Miguel. Em 
alguns desses trabalhos, os enfoques tipológico 
e historiográfico, em maior ou menor grau, estão 
inter-relacionados.  

Sobre Calabi, além de diversos artigos publica-
dos em revistas, o livro de Bianchi, Piaz e Pietro-

grande (1988) e o livro coordenado por Zucconi 
(1992) merecem destaque. Ambos possuem en-
foques mais historiográficos.

Nas leituras iniciais desses textos, percebe-se 
que há indicação de que a convivência de Levi 
com Calabi, ou a “influência” de Calabi sobre Levi, 
tenha condicionado Levi a adotar esquemas-pá-
tios em suas obras. Essa indicação, no entanto, 
parece ser questionável: como houve influência, 
se a similaridade tipológica entre as suas casas é 
relativa e se, por uma observação atenta, se reve-
la que, estruturalmente, os arranjos não possuem 
características comuns?  

A tese da “influência” de Calabi sobre Levi, his-
toricamente, até poderia se sustentar pela coin-
cidência entre a chegada de Calabi no Brasi, em 
1940, e o desenvolvimento do projeto do Insti-
tuto Sedes Sapientae (1941), de Rino Levi, que 
obedecia a um explícito arranjo pátio. Hipotetica-
mente, esse projeto poderia ter relações diretas 
com projetos em pátio que Calabi desenvolveu na 
Europa, como a Casa degli italiani a Parigi (1933) 
e a Colônia de Férias em Alberoni (1936-37). Essa 
tese também poderia se sustentar a partir do fato 
de que o projeto do Pavilhão Medici (1945), de 
Calabi, foi desenvolvido quase simultaneamente 
ao projeto da casa que Levi faz para si (1944), 
sendo que estes são consideradas marcos na 
produção de casas-pátio dos dois arquitetos. 

No entanto, estes fatos históricos não amenizam 
os questionamentos resultantes da leitura inicial 

2. Três trabalhos não se en-
quadram nesses enfoques: 
a dissertação de mestrado 
de Marina Rahal (2006), 
que enfatiza a análise do 
conforto térmico das obras 
de Levi; a dissertação de 
mestrado de Villela (2003), 
que tem enfoque mais his-
tórico do que de historiogra-
fia da Arquitetura, buscando 
relacionar as políticas públi-
cas do Estado Industrialista 
com as indústrias projeta-
das pelo escritório de Levi; 
e a dissertação de mestra-
do de Fialho (2002), que 
estuda o papel dos dese-
nhos do Escritório Técnico 
de Rino Levi, relacionando 
produção gráfica com a 
evolução do projeto e com 
a execução da obra. 
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sobre a produção de Calabi e Levi. De fato, o ar-
ranjo das casas-pátio de Levi não possuía relações 
diretas com o esquema-pátio das casas de Cala-
bi. Na produção de Levi, recorrentemente, as alas 
deslizavam sobre o terreno, formando vazios en-
tre elas, os quais eram tratados como pátios. Nas 
casas de Calabi, eram mais comuns as estruturas 
monolíticas, com vazios centrais ou laterais. Po-
deria então o pátio, no seu sentido tipológico, ser 
um elemento que aproxima a produção de Levi e 
Calabi? 

Nesse contexto, observou-se que, na literatura, 
havia uma generalização no emprego da termino-
logia pátio nas análises das obras dos arquitetos, 
envolvendo tanto o esquema-pátio tradicional, isto 
é, a arranjo com um vazio no meio que coordena 
a composição, quanto o esquema-pátio moderno, 
resultante de transformações tipológicas opera-
das na modernidade (CHING, 1998; MARTÍ ARIS, 
1993). Essa imprecisão no uso do termo compro-
metia parcialmente as análises desenvolvidas e 
permitia o questionamento da hipótese de que as 
casas-pátio de Calabi tenham influenciado Levi. 

Os pátios de Calabi eram devedores do concei-
to mais tradicional de pátio, ligado ao universo 
italiano, e a aproximação linear da produção de 
Levi à do universo italiano era uma atitude redu-
cionista, baseada exclusivamente na figuração 
“dos vazios” que ambos os esquemas-pátio pro-
duziam ou baseada no fato da formação italiana 
de Levi e de uma possível dependência cultural, 

como Anelli (2001) observou: 

No Início dos anos 40, Rino Levi passa a dispor os 
volumes funcionais de alguns de seus projetos ao 
redor de um espaço descoberto, isolado do espaço 
urbano. Esse partido projetual seria adotado apenas 
onde o uso fosse compatível com momentos de 
introspecção propiciados por essa disposição 
espacial, construindo uma linha de projetos que 
caminhou paralelamente à maior parte de suas 
obras. Sua formação italiana foi suficiente para que 
vários autores qualificassem a situação criada como 
devedora à tipologia dos pátios do Mediterrâneo, 
menosprezando as imprecisões na definição dessa 
tipologia e as especificidades da proposta de Rino 
Levi (ANELLI, 2001, p. 89, grifo nosso).

Na verdade, Anelli, em sua tese de doutorado de 
1995, foi o primeiro a sinalizar diferenças tipológi-
cas entre as obras dos arquitetos. Entretanto, 
exaltou também que, apesar dessas diferenças, 
havia um “caráter introverso” comum entre elas. 
Esse caráter remetia à espacialidade das casas 
romanas e era derivado do isolamento da casa 
em relação à rua e da abertura dos seus ambi-
entes para jardins internos. 

Esse “caráter introverso”, atribuído às obras 
estudadas pela primeira vez por Acayaba 
e Ficher (1982), passou a estar vinculado 
também ao “caráter mediterrâneo”, e esses 
termos passaram a ser usados quase que como 
sinônimos nas análises dos arquitetos. Sem 
grandes conceituações, esses termos eram 
entendidos como uma espécie de “atmosfera do 
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lugar”, uma “manifestação psicológica” derivada 
da intenção subjetiva dos arquitetos ou, ainda, 
uma representação simbólica da arquitetura, tal 
como Rowe (1999) discute a noção de caráter 
em arquitetura. Por generalização, também eram 
vistos como características comuns às obras, que 
“transcendiam” os diferentes esquemas-pátios 
adotados pelos arquitetos. Assim, tentava-se 
atribuir um “valor” capaz de conferir unidade a um 
conjunto de obras, já que o arranjo tipológico não 
era essencialmente convergente. 

Naturalmente, novos questionamentos se esta-
belecem a partir dessa reflexão: o que caracteriza 
efetivamente a introspecção em arquitetura? Qual 
a sua relação com o “caráter mediterrâneo”? Toda 
casa-pátio estaria necessariamente relacionada 
com caráter introspectivo? Casas com tipos-pátios 
distintos poderiam transmitir um mesmo caráter?

Para o professor italiano Guido Zucconi (1992), ao 
analisar a arquitetura de Daniele Calabi em São 
Paulo, parece existir uma estreita relação entre a 
configuração física do pátio e a manifestação de 
um decorrente caráter introverso: “A Arquitetura 
de Calabi, nestes casos, [...] se abre como uma 
ostra, voltando-se ao interior, com uma corres-
pondência perfeita ao significado literal de ‘intro-
versão’3 (ZUCCONI, 1992, p. 49, tradução nossa).

A introversão, como atributo inerente aos pátios, 
também aparece no texto de Anelli (1995; 2001), 
ao analisar as obras de Rino Levi e sua relação 
com Calabi. Para o autor, as casas dos arquitetos 

em São Paulo justapõem a “[...] interioridade do 
pátio clássico a exterioridade da varanda bra-
sileira” (ANELLI, 2001, p. 93, grifo nosso). Assim, 
para Anelli, tipo e caráter quase se fundem, e a 
varanda, apenas um elemento de composição, 
passa a pré-figurar, comparativamente, um ar-
ranjo tipológico.

Portanto, a partir de uma leitura inicial, percebeu-
se que, nas análises das casas de Levi e Calabi, o 
emprego do termo “pátio” nem sempre era preciso 
e que, quando melhor esclarecido, o atributo “in-
trovertido” ou “mediterrâneo” almejava conferir um 
caráter unitário ao conjunto. Esse caráter foi dado 
como algo inerente ao tipo-pátio, mas seu con-
ceito e a forma como ele é depreendido do objeto 
arquitetônico são aspectos que ficaram obscuros.

Implicitamente, esboçava-se na bibliografia uma 
hipótese que será avaliada neste trabalho: o que 
confere unidade às casas de Calabi e Levi efeti-
vamente não é o tipo-pátio, que assume diversas 
configurações no modernismo, mas o “caráter” 
depreendido dessas casas. 

Para desenvolver esta investigação, partiu-se do 
pressuposto de que o caráter arquitetônico pode 
ser parcialmente depreendido da espacialidade 
dos ambientes estudados, entendendo-se espa-
cialidade como a experiência concreta que o es-
paço promove em seu interior e o significado que 
ele passa a ter para as pessoas (LEATHERBAR-
ROW, 2008). 

3. L’architettura di Calabi, 
in questi casi, [...] si apre 
come un’ostrica, soltan-
to verso l’interno con una 
corrispondenza perfetta al 
significato letterale di “in-
troversione”.  (ZUCCONI, 
1992, p. 49).
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Como será devidamente abordada ao longo do 
trabalho, a espacialidade arquitetônica vem sen-
do estudada por diversos historiadores, críticos e 
projetistas, que apontam para a existência de uma 
tipologia espacial, que transcende as categorias 
tipológicas tradicionais. Assim, a tipologia espacial 
pode ser entendida como o estudo dos diferentes 
tipos de espacialidade arquitetônica e envolve a 
análise da expe¬riência do espaço, através do 
movimento (LEATHERBARROW, 2008; COR-
NOLDI, 1994; 1999; ZEVI, 1996; RABACCHIN, 
1994; RASMUSSEN, 1986; DE CARLO, 1985; 
REICHILIN, 1985; GIEDION, 1978).

Diante do exposto, retoma-se a hipótese de in-
vestigação deste trabalho: o que confere unidade 
às casas de Calabi e Levi efetivamente não é o 
tipo-pátio, que assume diversas configurações no 
modernismo, mas a espacialidade depreendida 
dessas casas. 

Dessa hipótese deriva a necessidade de desen-
volver duas investigações: a revisão das carac-
terísticas formais e funcionais das obras, identifi-
cando convergências nos tipos-pátio empregados; 
e o estudo da espacialidade das obras, identi-
ficando uma tipologia espacial comum. Desse 
modo, não se procura confirmar a hipótese a todo 
o custo; pelo contrário, buscam-se evidências que 
possam até derrubá-la, como fazem as pesquisas 
baseadas no método hipótetico-dedutivo (GIL, 
1999).

É importante observar que a preocupação central 

do trabalho não foi indicar quem influenciou quem. 
Essa resposta migraria entre posições extremas e 
tangentes, mantendo-se indiferente aos inúmeros 
e complexos trânsitos culturais ao longo do tempo 
e do espaço. O estudo objetivou apenas revisar as 
obras dos arquitetos com um olhar mais direcio-
nado, buscando identificar “outra narrativa” pos-
sível e não necessariamente uma “narrativa con-
traposta” às já existentes. Como observa Carlos 
Martí Arís (1993), a discussão da influência de um 
exemplo sobre outros é irrelevante na arquitetura 
moderna, sendo mais importante o estudo da con-
fluência de todos a uma estrutura, uma referência 
comum, que permite diversos desenvolvimentos. 

DA JUSTIFICATIVA 

Essa investigação se justifica pelo seu ineditismo 
e pela possível contribuição para a historiografia 
da arquitetura brasileira. Observa-se a inexistên-
cia de estudos que, especificamente, desenvol-
veram uma análise comparativa das casas de 
Calabi e Levi, mesmo que a relação entre ambos 
esteja indicada na historiografia como fundamen-
tal para a consolidação do uso da casa-pátio no 
modernismo brasileiro. Este estudo, por sua vez, 
pode ajudar a relativizar as generalizações histo-
riográficas que apontam que a casa-pátio na ar-
quitetura moderna brasileira é uma influência da 
tradição italiana.  

Do ponto de vista documental, o trabalho se jus-
tifica por trazer à tona documentações de obras, 
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principalmente de Calabi, que extrapolam o que já 
é conhecido no meio acadêmico e/ou através de 
publicações. 

O estudo se justifica também por uma possível 
contribuição disciplinar. A análise da espaciali-
dade dessas obras, isolada ou comparativa-
mente, é iné dita. Além disso, nos poucos estudos 
existentes, observou-se que há algumas generali-
zações e imprecisões relativas aos conceitos de 
tipo e caráter, o que compromete a clareza que se 
pode ter do universo estudado.

DOS OBJETIVOS

Diante do exposto, o trabalho tem por objetivo 
principal analisar comparativamente as casas de 
Calabi e Levi, procurando identificar aspectos da 
tipologia formal-funcional e da tipologia espacial 
que lhes confiram unidade.

A partir do objetivo geral, desdobraram-se cinco 
eixos, que norteiam os objetivos específicos:

•	 Em nível disciplinar: identificar e sintetizar os 
conceitos de tipo e caráter na arquitetura, de 
modo a estabelecer parâmetros conceituais 
norteadores para o desenvolvimento do tra-
balho. 

Mais especificamente, objetivou-se: analisar 
as origens, transgressões e transformações 
do tipo-pátio, bem como seu emprego na casa 
moderna; analisar o caráter “introspectivo” e o 

caráter “mediterrâneo”, a relação entre ambos 
e com o tipo-pátio; e analisar a espacialidade 
moderna e suas relações com o tipo-pátio e 
com o caráter mediterrâneo. Trata-se, enfim, 
de definir o estatuto desses conceitos dentro 
da arquitetura, inclusive no que se refere a 
suas limitações como instrumento de projeto 
e de análise. 

•	 Em nível documental: identificar, selecionar e 
digitalizar, bi e tridimensionalmente, as casas 
projetadas por Levi e Calabi. A digitalização 
tridimensional abrange o arranjo dos espaços 
internos, já que a pesquisa se propõe a fazer 
uma análise da espacialidade das obras.

•	 Em nível metodológico: propor um método 
para estudo da espacialidade das obras, esta-
belecendo procedimentos que, aplicáveis ao 
conjunto de obras estudadas, permitam que 
se chegue a uma análise comparativa obje-
tiva.

•	 Em	 nível	 bibliográfico: identificar e sintetizar 
análises – livros, teses e dissertações - já de-
senvolvidas sobre Calabi e Levi, destacando 
aspectos relativos a referências e estratégias 
projetuais. Não se pretende aqui esgotar a 
análise de todas as fontes bibliográficas em 
que as obras dos arquitetos foram ilustradas 
e discutidas, como fez Aranha (2003 e 2008) 
ao historiografar a produção de Levi. Objetiva-
se apenas fazer uma “leitura de leituras” que 
permita circunstanciar o objeto de estudo, es-
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perando que esta subsidie o desenvolvimento 
de uma leitura própria.

•	 Em nível operativo: identificar e descrever 
similaridades e especificidades entre os arran-
jos tipológicos e entre as espacialidades das 
casas de Calabi e Levi; relacionar a análise 
desenvolvida com as reflexões sobre tipo e 
caráter e com os aspectos destacados na pes-
quisa bibliográfica; e traçar conclusões que re-
futem ou acatem a hipótese levantada. 

DA DELIMITAÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO 

As casas a serem analisadas neste trabalho são 
aquelas produzidas entre 1940 e 1960. Essa de-
limitação cronológica se deve a dois fatos princi-
pais: a vinda de Calabi ao Brasil, em 1939, e o fato 
de Calabi não ter produzido mais residências uni-
familiares a partir da década de 1960. Deve-se ob-
servar que a produção residencial deste arquiteto 
anterior à sua vinda ao Brasil é irrelevante, pois se 
limita a um projeto de habitação econômica que 
desenvolve enquanto vivia na França (1932-33), 
e que a década de 1940 corresponde à segunda 
fase na produção de Levi (GONSALES, 1999; 
MIGUEL, 2003), sendo a própria casa do arquite-
to, construída em 1944, um marco referencial na 
sua produção de casas-pátio. 

Na década de 1940, Calabi é mais producente, 
com quatorze casas projetadas, ao contrário de 
Levi, que produz somente três. Na década de 

1950, quando Calabi retorna para a Itália, sua 
produção se reduz a sete casas, e é neste período 
que a produção residencial de Levi se torna mais 
expressiva, com quinze casas. De 1960 a 1964, 
ano de morte dos dois arquitetos, Levi ainda man-
tém uma produção volumosa, com doze casas 
(Anexos 1 e 2).

Dentro desse recorte cronológico, foram es-
colhidas as casas que disponibilizassem docu-
mentação suficiente para o desenvolvimento da 
análise proposta.4 Também foram eleitas aquelas 
que permitissem a sua visitação, já que se sabe 
que muitas delas possuem acesso restrito, foram 
demolidas ou nem foram construídas.5 Por fim, 
buscou-se eleger casas que possuíssem os mais 
diferentes partidos – aditivos ou compactos, com 
pátio(s) ou mesmo com a aparente negação dos 
mesmos. Essa diversidade de partidos foi busca-
da porque, hipoteticamente, permitiria avaliar uma 
certa independência entre tipo e caráter nas obras 
dos arquitetos. 

Assim, foram eleitos dezessete projetos para 
análise, sendo nove de Calabi e oito de Levi. Seis 
projetos de Calabi foram produzidos na década de 
1940 e três na década de 1950. Apenas uma casa 
de Levi foi produzida na década de 1940 e as de-
mais na década de 1950 (Anexo 5): 

Projetos de Calabi: Pavilhão Medici 
(1945), Casa Calabi de São Paulo (1945-
46), Casa Fabio Calabi (1945-46), Casa 
Ascarelli (1946), Casa Cremisini (1947), 

4. As casas de Levi estão 
ricamente documentadas 
em livros, revistas e nos 
acervos da Faculdade de 
Arquitetura da Universi-
dade de São Paulo (FAU-
-USP) e da Universidade 
Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Já o acervo 
de dados de projetos de 
Calabi é precário, com al-
gumas obras publicadas 
em livros e revistas e um 
pequeno acervo disponi-
bilizado pelo Istituto Uni-
vesitario di Architettura di 
Venezia (IUAV). Diante 
disso, alguns dados foram 
obtidos diretamente com 
os proprietários das ca-
sas, como Flavia Calabi e 
Catharina Torok (Anexo 3 
e 4).
5. Entre as casas de Cala-
bi, foram visitadas: Calabi 
de São Paulo (totalmente 
descaracterizada), Sadun, 
Cremisini, Fabio Calabi, 
Calabi de Padova e Falck 
(só externamente). Entre 
as casas de Levi, foram 
visitadas: Guper e Hess 
(só externamente), Perez 
e Fontana.
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Casa Foà (1948-49), Casa Sadun (1950-
51), Casa Calabi de Padova (1951-52) e 
Casa Falck (1958).   

Projetos de Levi: Rino Levi (1944), Milton 
Guper (1951), Luiz Fernando Rodrigues 
Alves (1951), Paulo Hess (1952), Yara 
Bernette (1954), Robert Kanner (1955), 
Atílio Fontana (1956) e Castor Delgado 
Perez (1957). 

DA METODOLOGIA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

No estudo comparativo das obras de Daniele 
Calabi e Rino Levi, buscou-se conciliar as aborda-
gens tipológica e historiográfica. A atenção prin-
cipal foi dada para a análise tipológica, dividida 
entre a tipologia formal-funcional, em que se ana-
lisou o tipo-pátio, e a tipologia espacial, em que 
se analisou a espacialidade das obras. Paralela-
mente a essa análise tipológica, a abordagem his-
toriográfica serviu para qualificar ou ressignificar a 
análise desenvolvida. 

Para a análise tipológica, recorreu-se ao método 
de observação e ao método comparativo (GIL, 
1999; LAKATOS; MARCONI, 1991). Através do 
método da observação, os projetos residenciais 
de Levi e Calabi, mesmo que já conhecidos, 
foram analisadas atentamente e descritos à luz 
dos critérios de análise eleitos para cada uma 
das análises tipológicas. Através do método com-
parativo, foram verificadas similaridades entre as 

casas, buscando explicar as possíveis divergên-
cias entre os resultados obtidos. Inicialmente, a 
comparação se estabeleceu entre as obras de um 
mesmo arquiteto e, depois, entre as obras dos ar-
quitetos, resultando em conclusões parciais, as 
quais são tratadas como “confluências”. 

Por fim, a abordagem histórica buscou circuns-
crever temporalmente a análise tipológica realiza-
da, promovendo uma abordagem qualitativa dos 
objetos analisados. Essa abordagem ocorreu em 
forma de “reflexões”, feitas ao final de cada uma 
das análises tipológicas e presentes também na 
conclusão final. 

Tanto na abordagem tipológica como na histo-
riográfica, foram mesclados métodos dedutivos e 
indutivos de análise (GIL, 1999; LAKATOS; MAR-
CONI, 1991). A análise do geral para o particular, 
elaborada para se chegar a uma conclusão (méto-
do dedutivo), e a observação de particularidades 
das obras, que permite chegar a conclusões 
generalizadas (método indutivo), foram estraté-
gias utilizadas. Ao fim, espera-se que os atributos 
tipológicos apontados possam, de modo generali-
zado, traduzir o universo estudado. 

Desses procedimentos resulta a estrutura do tra-
balho, que está dividido em três partes. A primei-
ra parte tem enfoque historiográfico e, com uma 
revisão de literatura inicial, busca fazer uma breve 
apresentação do universo dos arquitetos: vida, 
obras e possíveis referências projetuais. A se-
gunda e a terceira partes se voltam à análise 
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tipológica formal-funcional e espacial, respecti-
vamente. Em ambas, são apresentadas: a funda-
mentação teórica e metodológica da análise, as 
análises propriamente ditas e reflexões relativas 
aos temas da tipologia, do caráter e da espa-
cialidade na arquitetura moderna. A conclusão 
do trabalho é resultante da confrontação dos re-
sultados parciais, ou seja, das “confluências”, 
análise comparativa das obras dos arquitetos, e 
das “reflexões”, abordagem histórica das análises 
tipológicas realizadas. 

A primeira parte é essencialmente uma pes-
quisa bibliográfica. A vida e a obra dos arquitetos 
foram discutidas com base em vários autores, 
tendo destaque os livros e dissertações de Miguel 
(2003), Anelli (1995; 2001), Gonsales (1999) e 
Zucconi (1992). 

Nessa primeira parte, buscou-se ainda identificar 
as possíveis referências projetuais dos arquite-
tos. Foi feita uma leitura do complexo cenário 
acadêmico e cultural da Itália no período em que 
os arquitetos se formaram, em que se observavam 
embates e confluências entre racionalistas e clas-
sicistas (NICOLOSO, 1999; ANELLI, 1995; CIUC-
CI, 1989; CRESTI, 1986; DANESI; PATETA, 1976; 
BEVILACQUA; DORIA, n. d.). A produção desse 
período teve especial importância na prática pro-
jetual de Calabi, que, nos primeiros anos de sua 
carreira, também desenvolveu diversos projetos 
para Case del Fascio. Além dessa referência, foi 
apontada a do modernismo francês e, no período 

que volta para a Itália, o fascínio por Mies van der 
Rohe (CALABI, 1992). No contexto de Levi, além 
da referência inicial à arquitetura italiana e aos tra-
balhos das vanguardas europeias e americanas, 
foram destacadas referências às obras de Wright 
(MIGUEL, 2003; ARANHA, 2003; ANELLI, 1995) 
e à produção do contexto carioca, que passava 
a ter projeção internacional (GONSALES, 1999; 
ANELLI, 1995; FICHER, 1995).

A análise tipológica formal-funcional, desenvol-
vida na segunda parte, se baseou no conceito 
clássico de tipo de Quatremère de Quincy, (MO-
NEO, 1999; ROSSI, 1995; MAHFUZ, 1995). Para 
essa análise, foram estabelecidas quatro catego-
rias - Relação entre o zoneamento e o partido ar-
quitetônico; Pátio: relação edifício-lote-logradouro; 
Configuração das alas; e Eixos de acesso e cir-
culação -, estando estas categorias devidamente 
discutidas no corpo do trabalho. Inicialmente, foi 
feita a análise das casas de Calabi, seguida da 
análise das casas de Levi e, por fim, da análise 
comparativa entre ambas, que foi denominada 
“confluências”. A partir do estudo desenvolvido, 
foram estabelecidas relações entre as casas es-
tudadas e questões referentes ao uso do tipo no 
modernismo, às transgressões ocorridas sobre o 
tipo-pátio e ao universo de casas-pátio modernas 
produzidas no Brasil, na Itália e nos Estados Uni-
dos.

Na terceira parte do trabalho, foi desenvolvida 
a análise da tipologia espacial. A análise se ba-
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seou no conceito clássico de caráter de Quatre-
mère de Quincy e Julien Guadet (COMAS, 2002; 
ROWE; 1999) e no pressuposto de que o caráter 
arquitetônico pode ser parcialmente depreendido 
da espacialidade dos ambientes (LEATHERBAR-
ROW, 2008).  

Para a análise da espacialidade, recorreu-se ao 
conceito da tipologia espacial (CORNOLDI, 1999; 
RABACCHIN, 1994; DE CARLO, 1985), que en-
volve a análise da experiência do espaço, através 
do movimento. Essa análise foi feita ao longo do 
que se chamou de “itinerário arquetípico” - temas 
ou percursos da casa que, pelo uso ao longo do 
tempo, são responsáveis por definir grande parte 
do caráter doméstico (RABACCHIN, 1994). Em 
cada um dos temas ou percursos, foram observa-
das características compositivas dos ambientes, 
percursos sugeridos no espaço, características 
das relações espaciais dos ambientes com os 
seus adjacentes e características da passagem de 
um itinerário a outro. Essas categorias foram devi-
damente discutidas antes do desenvolvimento da 
análise das casas. A partir dessa análise inicial, 
foram identificadas espacialidades recorrentes e 
discutidos seus possíveis conteúdos simbólicos, 
ou seja, o caráter depreendido da espacialidade 
analisada. Essa caracterização se deu através de 
adjetivações consagradas na literatura que, ao 
exprimirem sensações ou percepções proporcio-
nadas pelo espaço, se aproximam do caráter aci-
dental discutido de Quincy.

Como na segunda parte do trabalho, inicialmente, 
foi feita a análise das casas de Calabi, seguida da 
análise das casas de Levi e, por fim, da análise 
comparativa entre ambas. A partir da análise de-
senvolvida, foram ainda estabelecidas relações 
entre as casas estudadas e questões referentes 
ao caráter mediterrâneo, à dialética entre intros-
pecção e extroversão, ao caráter verde e à espa-
cialidade da arquitetura moderna.

Como conclusão, observou-se que a hipótese 
levantada pode ser tomada como verdadeira. Efe-
tivamente, não é o tipo-pátio, rigorosamente falan-
do, que unifica a produção dos arquitetos. Calabi 
adota esquemas-pátios de matriz tradicional itali-
ana e Levi recorre mais a esquemas miesianos e 
wrightianos, assim como outros tantos arquitetos 
paulistas e cariocas contemporâneos, dispersan-
do a dominante referência italiana na casa-pátio 
moderna brasileira. O pátio, nas casas de Calabi, 
é um esquema tipológico e, na produção de Levi, 
é só um elemento de composição. Apesar das 
diferenças dos partidos adotados, ambos esta-
belecem uma dialética relação entre extroversão 
e introversão em seus projetos, o que remete a 
uma espacialidade e a um caráter mediterrâneo 
comum. O caráter mediterrâneo, nas obras de 
Calabi, é depreendido mais do apelo figurativo do 
próprio pátio-tradicional, ao passo que, nas obras 
de Levi, é depreendido da espacialidade extrover-
tida que o tipo adotado favorece.  
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1. DOIS PERSONAGENS
E UMA BREVE APRESENTAÇÃO

Entre as idades de Rino di Menotti Levi e Danie-
le Calabi havia cinco anos de diferença. Ambos 
de famílias judaicas, o primeiro nasceu em São 
Paulo, em 31 de dezembro de 1901, e o segun-
do, na cidade de Verona, em 1906. Eram arqui-
tetos, com formação na Itália, e tiveram uma 
vasta produção profissional. Por dez anos, entre 
1939 e 1949, período em que Calabi se transfe-
riu para o Brasil, estabeleceram uma forte convi-
vência profissional e de amizade. Calabi veio a 
falecer em 1964 e Levi, um ano depois, em 1965 
(figuras 1 e 2).

O pai de Levi era italiano e trabalhava como tipó-
grafo e editor do “Guia Levi”, publicado em São 
Paulo na década de 1920. Enquanto criança, 
Levi estudou no Colégio Alemão, transferin do-
se, em 1917, para o colégio italiano Dante Ali-
ghieri. Como esta instituição tinha o reconheci-
mento do governo italiano, Rino Levi seguiu para 
a Itália em 1921, para continuar seus estudos. 
Sua formação acadêmica ocorreu em Milão (Es-
cola Preparatória e de Aplicação para Arquitetos 
Civis), de 1921 a 1923, e em Roma (Scuola Su-
periore di Architettura di Roma), de 1924 a 1926.  

No ano em que se formou, Levi voltou para o 
Brasil, vindo a desenvolver uma vasta produção 
arquitetônica. Como afirma Ficher (1995), Levi 
foi um arquiteto de temáticas, destacando na 
sua produção os programas hospitalar, residen-
cial e as salas de cinema e teatro (figuras 3 e 
4). Teve, ainda, alguma experiência de ensino, 

no Curso de Planejamento Hospitalar realizado 
pelo IAB/SP em 1953 e na Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, junto à disciplina Grandes Composições, 
de 1954 a 1959.

Calabi formou-se em Engenharia pela Universi-
dade de Padova em 1929 e, em 1934, depois 
de um período de trabalho na França, obteve o 
título de arquiteto em Milão. 

Os primeiros anos de sua carreia profissional se 
desenvolveram principalmente com a elabora-
ção de projetos para os novos programas fascis-
tas e junto ao escritório técnico da Universidade 
de Padova, onde atuou também, em 1933, como 
assistente voluntário da disciplina Arquitetura 
Técnica, da Faculdade de Engenharia. 

Em 1939, por imposição da legislação racial, que 
perseguia pessoas de origem judaica, Calabi foi 
obrigado a abandonar a Itália. Depois de uma 

Fig. 1: Daniele Calabi 
Fonte: Zucconi, 1992, p. 70
Fig. 2:  Rino Levi 
Fonte: http://www.unicamp.br/unicamp/ unicamp_hoje/ju/abril2005/ju-
285pag08.html

1 2                 
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passagem por Buenos Aires, chegou a São Pau-
lo, junto com os irmãos Emma, Fabio Ulderico e 
Livia (SERAPIÃO, 2006). 

Atuou como sócio da “Construtora Moderna” e 
como profissional liberal, tendo Rino Levi como 
um dos importantes interlocutores e apoiadores. 
Permaneceu no Brasil até 1949, sendo a arqui-
tetura residencial a sua produção mais relevante 
neste período. 

Em 1945, ainda no Brasil, solicitou o reingresso 
na Universidade de Padova, uma vez que um 
decreto italiano de 9 de fevereiro de 1944 previa 
a readmissão de empregados demitidos por mo-
tivações raciais.  Voltou para Itália em 1949, per-

manecendo entre Milão (1950), Padova (1952-
1960) e Veneza (1960-64). 

Neste terceiro momento profissional, além da 
arquitetura residencial, seu trabalho se destaca 
pela arquitetura hospitalar, assim como Levi se 
destacava no Brasil (figura 5). Em 1951, rein-
gressou na Universidade de Padova e, mais 
tarde, na Universidade de Veneza (IUAV). Na 
IUAV, foi professor das disciplinas Estimo (bien-
nio 1958-1959) e Elementi Costruttivi (1960) e ali 
desenvolveu seu último trabalho, o restauro do 
mosteiro de Tolentini (figura 6) (DAL PIAZ, 1992; 
AVON 1992). 

3                 

4                 

6                 

5                 

Fig. 3 : Hospital Cruzada Pró-Infância, 1948. Rino Levi 
Fonte: Acervo PUC-Campinas
Fig. 4:  Teatro Cultura Artística, planta da sala de espetáculos, 1942–43. 
Rino Levi
Fonte:  Anelli; Guerra; Kon, 2001, p. 148

Fig. 5: Clínica Pediátrica da Universidade de Catania, 1961/64. Daniele 
Calabi 
Fonte: Arquivo IUAV
Fig. 6 : Restauro do Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, 1960.
Daniele Calabi
Fonte:  http://www.arcoweb.com.br/artigos/uma-leitura-particular-do-racio-
nalismo-04-12-2006.html
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1.1. ANOTAÇÕES SOBRE A OBRA DE 
CALABI

Poucas foram as experiências de Calabi em ar-
quitetura residencial antes de ir para o Brasil, 
entre as quais se destacam os projetos para ha-
bitação econômica que desenvolveu na França 
(1932-33)6. Para Donatella Calabi (1992, p. 25), 
filha do arquiteto e crítica de arquitetura, a pu-
reza planimétrica desses projetos definirá uma 
“obsessão de essencialidade” presente em toda 
a carreira do arquiteto, com ênfase para o uso 
dos esquemas em pátio, o teto jardim, o pórtico 
sustentado por leves colunas e as janelas em 
fita (figura 7A  a 7D).

No primeiro caso, as quatro casas unifamiliare, das 
quais temos projeto, e a casa de só 20 mq, que 
pode crescer pela agregação de sucessivas uni-
dades modulares em torno de um pátio, revelam 
(se considerada a posteriori) uma pesquisa que 
se desenvolve ao logo de toda a vida profissional7 

(CALABI, 1992, p. 25, tradução nossa).

Em território italiano, a atuação do arquiteto se 
voltou principalmente a dois universos específi-
cos: junto ao governo fascista e junto à Univer-
sidade de Padova, como mencionado anterior-
mente. Entre os edifícios governamentais que 
projetou, têm destaque as Casas del Fascio8,  
projetadas entre 1934-35, e a Colônia de Férias 
Principi di Piemonte, no Lido de Veneza (1936-
37) (figura 8). Junto à Universidade de Padova, 

Fig. 7A a 7D: Estudos de habitação econômica em Paris, 1932-33. Daniele 
Calabi 
Fonte: Zucconi, 1992, p. 57
Fig. 8: Colônia de Férias Principi di Piemonte de Alberoni, 1936-38. Daniele 
Calabi
Fonte: Acervo IUAV

8                

7a                

7d                

7b                7c                

6. Registra-se ainda: Casa 
Ridolfi (1926) (ZUCCONI, 
1992, p. 165).  
7. “Nel primo caso, i quattro 
alloggi unifamiliari di cui ab-
biamo traccia  e la casa di 
soli 20 mq, che può cresce-
re per aggiunta di succes-
sive unità modulari intorno 
a un patio ac, rivelano (se 
considerata a posteriori) 
una ricerca che siesvolge 
lungo tutto l’arco della vita 
profissionale.” (CALABI, 
1992, p. 25)
8. Abano Terme, San Gior-
gio, Mestrino, Sant’Angelo 
di Piove e Codevigo.
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ção inglês, sendo que as características compo-
sitivas dos edifícios remetem à tradição lusitana, 
a experiências de Rotterdam e Berlim nos anos 
20 e, ainda, à tradição colonial italiana, com o 
uso de loggia em arco. São, portanto, projetos 
que não seguem a linguagem arquitetônica de-
senvolvida nas experiências parisienses (figuras 
10 e 11).

Fig. 9A a 9C: Observatório de Asiago, 1936-38. Daniele Calabi 
Fonte: http://dipastro.pd.astro.it/archivio-foto/modellini%20e%20disegni/
index8.html

   

Fig. 10: Conjunto de casas na Rua Bertioga, 1942-44. Daniele Calabi 
Fonte: Acervo IUAV
Fig. 11: Conjunto de casas na Rua dos Bombeiros, 1942-44.  Daniele 
Calabi 
Fonte: Acervo IUAV

   

10                

9A                

9C                9B                11 

merecem ser citados o Instituto de Química Far-
macêutica e Toxicologia (1933), o Observatório 
de Asiago (1936-38) (figura 9A a 9C) e a Clínica 
Neurocirúrgica (1932-37), a qual não foi conclu-
ída.

A sua produção de arquitetura residencial no 
Brasil pode ser dividida entre edifícios multifa-
miliares e unifamiliares. Vinculado à Construtora 
Moderna, junto com seu primo Silvio Segre, Ca-
labi se dedicou à construção de casas seriadas 
e geminadas9.  Com referências heterogêneas, 
Zucconi (1992) observa que algumas dessas ex-
periências obedecem a um modelo de implanta-

9. Serapião (2006) se refe-
re a essas casas como “[...] 
conjuntos residenciais para 
aluguel, alguns dos quais 
em tipologia de vilas (ao 
redor de uma rua projetada 
sem saída).” Neste contex-
to, destacam-se: o conjunto 
na Rua Serra da Bocaina 
(1941-43), o conjunto Rua 
dos Bombeiros (1942-44), 
conjunto da Rua Bertio-
ga (1942-44) e o conjunto 
da Rua Peroso Alvarenga 
(1947). 
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A produção de casas unifamiliares está vincula-
da à atuação de Calabi para a comunidade ítalo-
he braica das classes média e alta paulistanas. O 
marco inicial é o pavilhão Médici (1944), constru-
ído para Luis Medici Junior10, que previa um es-
paço residencial e um espaço para exposição de 
uma coleção de arte (figura 12A e 12B). Depois, 
entre 1945 e 1949, projetou uma série de casas 
no Pacaembu. Estão listadas, com projetos não 
publicados, as residências: Debenedetti (1945), 
Ricaldoni (1945), Fabio Calabi (1946), Ventura 
(1945-46) e Segre (1945-48). Já amplamente 
divulgadas, além do pavilhão Médici, estão a 
Residência Calabi (1945-46) (figura 13A a 13C), 
Ascarelli (1945-46) e Cremisini (1947) (figura 
14A e 14B), Foà (1948-49) e Sadun (1950-51)11, 
esta última projetada quando o arquiteto já tinha 
voltado para a Itália.

No conjunto, as obras unifamiliares se carac-
terizam por apresentarem volumes puros, com 
grande simplicidade construtiva e uma clara 
setorização. Segundo Anelli (1995) e Zucconi 
(1992), Calabi obedece a esquemas tipológicos 
recorrentes - uma estrutura espacial quadrada 
ou retangular, que organiza as circulações e o 
zoneamento e confere um caráter introverso ao 
conjunto. Quando o partido se configura em “L”, 
o quadrado é “desenhado” através de muros, 
varandas ou pórticos. Como exemplos, podem 
ser apontados: o pavilhão da família Médici, a 
casa Ascarelli (1945), a casa Cremesini (1947), 
a casa Calabi, que, segundo Anelli (1995), pare-

ce justapor a interioridade do “pátio” com a exte-
rioridade da varanda.

Diferem deste esquema tipológico recorrente a 
Casa Sadun (1950-51) e a casa Fabio Calabi 
(1946), que organizam o programa num volu-
me compacto (figuras 15 e 16A e 16B). Sobre 
a casa Sadun, Serapião (2006) registra: “[...] a 
casa possui tipologia incomum para a época, 
que situa os dormitórios no piso inferior, já des-
crita como inovadora na Ivo Vitorito, criada por 
Vilanova Artigas em 1963.”

12A

13A 13B

13C

12B

14A

14B

Fig. 12A e 12B: Pavilhão Medici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 57
Fig. 13A a 13C: Casa Calabi retratada em página de revista france-
sa,1945. Daniele Calabi
Fonte: Revista L`Architecture D’aujourd’hui, 1945, p. 80
Fig 14A e 14B: Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi
Fonte: ZuconnI, 1992, p. 44  e 58  

10. O cliente foi apresen-
tado a Calabi por Levi, que 
havia feito a casa de Luis 
Médici em Santo Amaro, 
em 1935.
11.  “[...] foi desenhada em 
1950 para Giuseppe Sa-
dun, cuja mulher, Anna Fu-
naro, era prima de Amélia, 
mulher de Fabio, irmão de 
Daniele. A residência com-
pleta uma seqüência de 
três, todas independentes e 
com projetos diversos, im-
plantadas uma ao lado da 
outra. Para realizar a cons-
trução, houve intensa troca 
de correspondência entre o 
arquiteto e o proprietário, 
um rico acervo que regis-
tra o relacionamento en-
tre cliente e projetista. Tal 
como as casas vizinhas, a 
de Sadun enfrenta um lote 
íngreme, típico das encos-
tas do Pacaembu, parecen-
do térrea se vista da rua”. 
(Serapião, 2006)
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Nos projetos, a matriz clássica pode estar pre-
sente na adoção de parâmetros de proporção. 
A hipótese é levantada por Anelli (2001, p. 93), 
quando analisa a Casa Calabi, apesar de esta 
hipótese não estar comprovada graficamente. 
Para o autor, nesse projeto há “[...] uma ine-
quívoca proporção áurea, ordenadora rigorosa 
da disposição das aberturas. Proporções, tipo-
logia de planta e tratamento dos materiais fo-

ram suficientes para que as revistas Domus e 
L’architecture d’Aujourd’hui insistissem em seu 
caráter clássico [...].”

A partir do Pavilhão Médici (1944), Zucconi 
(1992) observa que a obra de Calabi será ca-
racterizada pela mistura inusitada de materiais 
construtivos industrializados e nobres: cobertura 
aparente com telhas Eternit, pilares revestidos 

15                

16A                16B                

Fig. 15: Casa Sadun, 1950-1951. Daniele Calabi
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/artigos/uma-leitura-particular-do-raciona-
lismo-04-12-2006.html 
Fig. 16A e 16B: Casa Fabio Calabi, 1946. Daniele Calabi  
Fonte: Acervo Flavia Calabi
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em travertino, piso em mármore, brises em pe-
dra. Ao final, registra-se a recorrência do uso de 
tijolo aparente, como ocorre na casa Sadun e 
nas casas que veio a projetar na Itália.  

De volta à Itália, Calabi desenvolve ainda di-
versos edifícios multifamiliares e unifamiliares, 
alguns em parcerias com outros arquitetos. En-
tre os edifícios multifamiliares, têm destaque o 
Edifício na Piazzale Dateo (1950) (figura 17) e 
o na Via Starfatti (1951), em Milão. Em Padova, 
merecem destaque os edifícios de apartamentos 
nas vias Vescovado (1952)12, Falloppio (1953-
1954) (figura 18)13, Ospedale (1956-57) e Gas-
para Stampa (1955).

Ainda em Padova, destacam-se edifícios multi-
familiares de pequeno porte, envolvendo casas 
geminadas, casas com dois apartamentos e 
casas em fita. Como casa geminada tem des-

taque a da via Alicorno (1952-53) (figuras 19 A 
e B) e, entre as casas com dois apartamentos, 
são mencionadas aquelas construídas nas vias 
Rosmini (1953), San Pio X (1953-54)14 e Marco 
Polo (1953-54) (figuras 20, 21 e 22).  Entre as 
casas em fita, constam a construída na via San-
micheli (1951-52), desenvolvida com Brunetta, e 
o conjunto de casas para a Sade (1957-59). Em 
Veneza, Calabi participa do grupo coordenado 

Fig. 17: Edifício de apartamentos na Paiazzale Dateo, Milão, 1950. Danie-
le Calabi. Fonte: Acervo IUAV
Fig. 18: Edifício de apartamentos na via Falloppio, Padova, 1953-54. Da-
niele Calabi. Fonte: Acervo IUAV

17                18                

20                

21                22                

19A                19B                

Fig. 19A e 19B: Casas com dois apartamentos na via Alicorno, Padova, 
1952-53.  Daniele Calabi 
Fonte: Zucconi, 1992, p. 80 
Fig. 20: Casas com dois apartamentos na via Marco Polo, Padova, 1953-
54. Daniele Calabi. Fonte: da autora 
Fig. 21: Casas com dois apartamentos na via Marco Polo, Padova, 1953-
54. Daniele Calabi. Fonte: Acervo IUAV
Fig. 22: Casas com dois apartamentos na via Marco Polo, Padova, 1953-
54. Daniele Calabi. Fonte: Zucconi, 1992, p. 80 

12. Desenvolvido em par-
ceria com A. Salce. 
13. Desenvolvido em par-
ceria com G. Brunetta.
14. Ambas desenvolvidas 
com G. Brunetta. 
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por Piccinato, para o desenvolvimento do projeto 
do núcleo INA Casa. Em Udine, projeta um edifí-
cio de apartamento na Via Girardini (1958), com 
Farra e Lovaria; em Vicenza, desenvolve casas 
operárias para a Sade (1956).

A villa Ceccarelli (1951)15; Calabi (1951-52); 
Casa na via Stellini (1953)16;  Agostini (1954-55); 
Pellizzi (1952-54), em Lucca; Falck (1958), em 
Jesolo; e a casa Studio do próprio Calabi (1961-
63), no Lido de Veneza (figura 23), são exemplos 
de habitação unifamiliar produzidos nessa fase.

Na casa Calabi italiana, o antigo pátio é abando-
nado, e o programa está ordenado em um único 
pavilhão, que se cola nas divisas laterais do lote, 
configurando um “pátio posterior”, intermediado 
por meio de um pequeno terraço definido por tai-
pa de pedra. Há nesse projeto uma aproxima-

ção do universo americano, como sugerem as 
páginas da revista Domus 378, de maio de 1961 
(figura 24).

Apesar do contato do arquiteto com Albini, Gar-
della e outros arquitetos milaneses, Avon (1992) 
observa que, ao retornar para a Itália, houve 
uma certa continuidade na produção do arqui-
teto, no que se refere ao emprego de um méto-
do e de pesquisas já experimentadas no Brasil. 
Por outro lado, há um distanciamento do método 
científico, já que Calabi busca desenvolver um 

15. Desenvolvida com A. 
Salce e G. Zamperoni.
16. Projetada com G. Bru-
netta. 

     

24                23                

Fig. 23: Casa Studio Calabi, Lido de Veneza, 1961-63. Daniele Calabi. 
Fonte: http://www.meamnet.polimi.it/archive/009/009h.html

Fig. 24: Casa Calabi ilustrada nas páginas da revista Domus. Daniele Ca-
labi 
Fonte: Revista Domus 378, maio de 1961
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método mais pessoal e empírico (AVON, 1992). 
Esse ponto de vista converge com o de Zevi 
(1992, p. 22), ao analisar a fase final da produ-
ção do arquiteto. Zevi afirma que Calabi passa a 
contestar dogmas e tabus clássicos e racionalis-
tas, a abolir a simetria e a repetitividade.

No período italiano, o uso de tijolos aparentes, 
transformados em sua “cifra estilística”, se faz 
presente, assim como a pedra, em embasamen-
tos e muros de fechamento. Nos tetos, passa a 
ser frequente o uso da madeira. O estudo cuida-
doso dos acabamentos e dos detalhes decorre 
do entendimento de que estes podem ser impor-
tantes dados da experiência espacial. Externa-
mente, há um interesse em promover uma “ade-
rência na paisagem”, considerando-se que “[...] 
a técnica se abre ao diálogo com as caracterís-
ticas anbientais do lugar específico”17 (AVON, 
1992, p. 66 e 67, tradução nossa).

1.2. O ESPAÇO DOMÉSTICO NA 
PRODUÇÃO DE LEVI

Alguns autores dividem as casas projetadas por 
Levi em duas etapas, sendo a década de 1940 
um marco divisor (GONSALES, 1999; MIGUEL, 
2003)18.  Na primeira etapa, as casas são com-
pactas, de dois andares, isoladas no lote, com 
características híbridas entre referências racio-

nalistas, expressionistas e clássicas. Na segun-
da etapa, são recorrentes as construções tér-
reas, organizadas em alas que se esparramam 
pelo lote, sendo que estas são o objeto de estu-
do deste trabalho19.

As casas da primeira fase correspondem ao pe-
ríodo em que Levi atua como empregado numa 
firma construtora (1926-1928) e no escritório 
próprio, aberto em 1928 em parte da residência 
de seus pais. De modo sintético, Miguel (2003) 
analisa que a linguagem das casas da primeira 
fase é uma tentativa de síntese das referências 
clássicas e modernas:

Aqui, encontramos uma arquitetura referendada 
por somatória de racionalidade e de ordenação 
clássica, representada por indícios de monumen-
talidade, volumes limpos, mas pesados, e uma so-
briedade no tratamento ornamental ou a sua total 
ausência. Por outro lado, a conjunção de planos 
curvos e retos, o jogo de cheios e vazios, o con-
traste entre zonas de luz e sombra, identificam a 
sua proximidade com a arquitetura expressionista 
alemã. O fato de ser uma linguagem expressionis-
ta simplificada frente à produção de Eric Mendel-
sohn. Talvez se explique pelo fato de buscar uma 
conciliação dela com os princípios racionalistas 
(MIGUEL, 2003, p. 67).

Na década de 1920, o projeto para a casa Vicen-
te Giaccaglini pode demonstrar as referências 
acadêmicas de Levi (figura 25)20. Anelli (1995) 
assim descreve a obra: 

17. “[...] la tecnica si apre al 
colloquio com le caratteris-
tiche ambientali dei luoghi 
espcifici” (AVON, 1992, p. 
66 e 67).
18. Uma possível diver-
gência vem de Anelli (1995, 
n.p.), que afirma: “Foi entre 
o final de 1929 e o início de 
1930 que Rino Levi passou 
a desenvolver seus primei-
ros projetos com formas 
modernas, afastando-se 
dos resquícios estilísti-
cos ainda presentes nos 
seus primeiros projetos. 
Esses primeiros projetos 
pretendiam ser modernos, 
apresentavam linhas e 
volumetrias simples, e um 
despojamento na compo-
sição das suas massas e 
aberturas.”
19. A maioria das casas 
dessa segunda fase foi 
construída em loteamos da 
companhia britânica City, 
a partir de 1918. Estão in-
cluídos: o Jardim América, 
o Jardim Paulista, Europa 
e Paulistano e o Paca-
embú. O traçado desses 
loteamentos inspirava-
-se nos modelos ingleses 
de cidade-jardim. “Essas 
residências estavam des-
tinadas à classe média-
-alta paulistana, portanto 
com recursos materiais 
generosos e localizadas 
em terrenos de dimensões 
também generosas, onde 
a liberdade de composição 
era bastante ampla, apesar 
do rigoroso controle paisa-
gístico dos bairros residen-
ciais.” (GONSALES, 1999, 
p. 242). 
20. Além dessa casa, Anelli 
(1995) destaca a casa Tel-
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A residência Vicente Giaccaglini é composta como 
um volume simples estruturado em ritmo A-B-A na 
fachada principal, e C-C-C na lateral. Os eixos que 
compõem as fachadas estruturam todo o interior 
da casa. No desenvolvimento da planta, Levi cria 
pequenos deslocamentos das paredes em rela-
ção aos eixos de composição, abrigando assim 
as necessidades específicas de cada ambiente. 
Este recurso de projeto seria largamente adota-
do ao longo de toda a obra de Levi, tornando-se 
um dos seus “segredos do métier “. Nas fachadas 
da casa surgem dois novos recursos de composi-
ção, bastante explorados também pela arquitetura 
italiana da época: os efeitos de dupla “pele” e o 
agrupamento de janelas nos cantos do volume. 
Neste projeto Levi utiliza estes dois procedimentos 
articuladamente para enfraquecer as quinas, dimi-
nuindo o efeito de massa. As portas em arco nos 
remetem ao projeto para Gofredo da Silva Telles, 
ainda que seccionadas por delgadas marquises 
percam a sua força figurativa. Alguns ornamentos 
discretos suavizam a austera geometria do conjun-
to (ANELLI, 1995, n.p.).

A casa Ferrabino (1931) e a casa Francisco Go-
mes (1932), podem representar as casas cons-
truídas na década de 193021 (figuras 26 e 27). 
A primeira é um dos mais importantes projetos 
realizados pelo arquiteto no período, e a Casa 
Francisco Gomes pode ser considerada o pri-
meiro projeto com características modernas de 
Levi (ANELLI,1995). Nelas, há uma ênfase na 
orientação frente e fundo e, consequentemente, 
na relação contínua rua – jardim – casa – quintal 
(MIGUEL, 2003).

25                

Fig.25: Residência Vicente Giaccaglini, 1929. Rino Levi
Fonte: Anelli, 1995, n.p, 

Fig.26: Residência Ferrabino, 1931. Rino Levi
Fonte: Anelli, 1995, n.p.
Fig. 27: Residência Francisco Gomes, 1932. Rino Levi
Fonte: Anelli, 1995, n.p.

26                27                

Também na década de 1930, duas casas – Me-
dici, no lago de Santo Amaro (1935), e Pedro 
Porta (1936) – apresentam uma setorização cla-
ramente definida e configuram volumes curvos e 
pesados, rompidos por grandes esquadrias hori-
zontais. Levi inicia aqui a pesquisa que marcará 
sua carreira, em que a paisagem passa ser a 
estruturadora da espacialidade interna, levando 
o arquiteto a questionar a relação frente e fun-
dos que até então empregava (figuras 28 e 29).

les Ribeiro e a casa Gofre-
do da Silva Telles, ambas 
de 1927. Apesar de de-
monstrarem fortes referên-
cias acadêmicas, as casas 
já evidenciam um despo-
jamento ornamental e um 
cuidadoso estudo da rela-
ção entre cheios e vazios. 
No ano seguinte, em 1928, 
têm destaque as casas 
geminadas para Melhen 
Zacharias e Luiz Manfro, 
ambas com volumes alon-
gados, cobertas por telha-
do em quatro águas.
21. Ainda na década de 
1930 é produzido o con-
junto de moradias Regina 
Previdelli (1930), onde de-
saparece o telhado e uma 
malha cúbica estrutural 
define a composição. Em 
1931, além da casa Fer-
rabino, é proposta a casa 
Luiz Manfro, mais simples 
que a primeira. Por fim, 
ocorrem dois conjuntos de 
casas econômicas para 
Dante Ramenzoni, com 
volumes cúbicos e escalo-
nados. 
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A proposição de “panoramas artificais” será a 
maior característica das casas da segunda fase. 
“Nos terrenos onde existisse uma paisagem, a 
arquitetura seria estruturada em função da sua 
contemplação. Onde não fosse possível tería-
mos produção de um ‘panorama’ no próprio ter-
reno do projeto” (ANELLI, 1995, n.p.). Assim, a 
produção de Rino Levi nasce do delicado equi-
líbrio entre três procedimentos: construção dos 
limites entre público e privado, interpretações 
das situações urbanas onde o projeto se insere, 
e progressiva diluição do volume, expandindo o 
interior para o exterior22 (ANELLI, 1995).

O ponto de vista de Anelli converge com o de 
Gonsales (1999, p. 91 e 92), que observa que 
o sítio e o programa são os determinantes da 
diversidade de soluções tipológicas adotadas23.  
“Programa e sítio introduzem acidentes, nuan-
ces e detalhes especiais no volume normativo 
[...].” Condicionadas pelo sítio das casas produ-
zidas a partir da década de 1940, estão duas es-
tratégias principais: 

[...] em terrenos mais amplos, como verifica-

remos mais adiante, se dá o predomínio de uma 
composição de volumes independentes normati-
vos e especiais e o espaço exterior é residual; nos 
terrenos apertados, irregulares, o arquiteto traba-
lha, necessariamente, a partir de um volume pre-
estabelecido no qual é aplicado um processo sub-
trativo ou subdivisivo. [...] Por outro lado, podemos 
notar que todos os projetos estão submetidos a um 
princípio essencial: a imposição de um elemento 
ordenador sobre a irregularidade da composição 
- decorrentes dos terrenos irregulares. As estraté-
gias variam conforme o programa. (GONSALES, 
1999, p. 88, grifo nosso)

Nos terrenos exíguos, estão a Residência Paulo 
Hess (1953) (figura 30), a Residência Yara Ber-
nette (1954), a Residência Atílio Fontana (1955) 
e a Residência Castor Delgado (1958) (figura 
31).  Na organização funcional dessas casas, as 
alas dos dormitórios e do estar ficam paralelas à 
via pública.

Nos terrenos amplos, ocorre a externalização 
compositiva dos diversos setores. Os volumes 
são pressionados contra o limite do lote, dese-
nhando o seu contorno e conformando a rua. 
Em decorrência disso, são configurados dois ou 
três pátios internos, um para cada setor: pátio 

Fig. 28: Residência Medici, Lago Santo Amaro, 1935. Rino Levi
Fonte: Anelli, 1995, n.p.
Fig. 29: Residência Pedro Porta, 1936. Rino Levi
Fonte: Anelli, 1995, n.p.

28                29                

30                31               

22. A partir de um ponto 
de vista distinto, Machado 
(1992, p. 189) afirma: “As 
manifestações formais da 
arquitetura surgiam, para 
Rino Levi, a partir da cor-
reta solução dada ao pro-
grama e aos problemas 
técnicos.” Diante disso, o 
autor propõe uma periodi-
zação do conjunto de obras 
produzidas, tendo como 
referência a recorrência de 
estratégias compositivas 
volumétricas e a recorrên-
cia de elementos de ar-
quitetura, como elementos 
vazados e brises. Os cinco 
grupos dessa análise não 
serão discutidos neste tra-
balho por não se voltarem 
somente à arquitetura resi-
dencial.  
23. Rino, em seu discurso, 
nega o uso do tipo. Sobre 
o assunto, consultar Anelli 
(1995) e Gonsales (1999): 
“Ao enfrentar projetos com-
plexos recusa-se obvia-
mente a tomar o tipo como 
esquema base e declara, 
por exemplo, ao se referir 
aos projetos de hospitais 
- uma de suas especialida-
des: ‘não se admite mais a 
adoção de formas preesta-
belecidas, com plantas em 
X, em H ou em pente. Em 
geral, cada projeto de hos-
pital tem suas particularida-
des’. Mas declara também 
que o papel do arquiteto 
é ‘primeiro determinar o 
partido, depois solucionar 
problemas técnico-funcio-
nais’” (GONSALES, 1999, 
p. 153).

Fig. 30: Casa Paulo Hess, 1952. Rino Levi 
Fonte: Anelli; Guerra; Kon, 2001, p. 167
Fig. 31: Casa Castor Delgado Perez, 1958. Rino Levi 
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura186c.asp
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para setor íntimo, com playground; pátio social, 
prolongando o estar através de pérgolas; e pátio 
de serviço, com a garagem. (MIGUEL, 2003). Às 
vezes, em decorrência da otimização do aprovei-
tamento solar, dois setores desfrutam do mesmo 
pátio. Externamente, os volumes edificados são 
de difícil compreensão, conotando um desejo de 
dar à casa um caráter de “pano de fundo” urba-
no, sem expressão formal (GONSALES, 1999), 
ou de um “território seguro” em meio aos peri-
gos da cidade (MIGUEL, 1998)24. Internamente, 
pelo uso dos pergolados, os pátios configuram 
espaços semiabertos ambíguos: “já deixou de 
ser interior, ainda não é exterior” (GONSALES, 
1999, p. 247). 

Cada setor possui configurações recorrentes. O 
setor íntimo apresenta “[...] espaços comparti-
mentados ao longo de uma circulação contun-
dente [...] composta de três faixas: circulação, 
serviço de apoio, dormitórios [...]; área social 
configurando continuidade espacial; serviço e 
banheiros localizados de maneira a racionalizar 
as instalações” (GONSALES, 1999, p. 256). Mi-
guel (2003) destaca ainda modificações do setor 
serviço quanto ao programa, com cozinhas mais 
compactas e numa sequência contínua com a 
área de serviço, e, quanto à sua localização no 
corpo da casa, muitas vezes voltado para o es-
paço urbano. 

Neste grupo estaria a casa do próprio Levi, de 
1944, considerada um marco na mudança das 

soluções tipológicas adotadas (figura 32), e, ain-
da, as casas Anselmo Fontama, Robert Kanner 
e Milton Guper (1951)  (figura 33)25. 

32                33                

Fig. 32: Residência Levi, 1944.  Rino Levi
Fonte: Anelli; Guerra; Kon, 2001, p. 94
Fig. 33: Casa Milton Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Anelli; Guerra; Kon, 2001, p. 95

Rino Levi transita entre referências de compo-
sição acadêmicas e modernistas. Inicialmente, 
“projetar era dispor elementos de arquitetura 
e de composição de acordo com princípios de 
simetria, sobre retículas geométricas” (ANELLI, 
1995, n.p.). Gradativamente, contudo, abandona 
a simetria, e a composição é substituída por dis-
posição dos volumes funcionais, que promovem 
uma maior integração entre interior e exterior.

No entanto, a retícula inicial permanece em toda 
a sua carreira, estabelecendo lógicas de pro-
porção entre as partes e, consequentemente, 
promovendo uma maior harmonia ao conjunto. 
Essa harmonia responde aos valores estéticos 
de Levi, que possuem uma conotação espiritual 
e atemporal. Dois depoimentos de Levi, um em 
1939 e outro em 1958, evidenciam o papel da 

24. Gonsales (1999) ob-
serva que essa atidude de 
Levi tem uma conotação 
ideológica sobre o cará-
ter ou o decoro do espaço 
residencial nas cidades. 
Levi nega o modelo monu-
mental do corpo platônico 
apoiado sobre o terreno de 
Le Corbusier. Para ele, a 
casa na cidade não deveria 
ser tratada como um obje-
to excepcional e por isso a 
sua fachada deveria ser mi-
nimizada ou transformada 
num simples fechamento e 
suporte de aberturas. 

 [...] residência não é mo-
numento, e então deve 
configurar tecido. Por-
tanto, não apresenta os 
«ícones» da arquitetura 
moderna, como o esque-
leto estrutural, o volume 
abstrato destacado, e se 
faz presente sem alarde, 
de maneira contextual. 
Arquitetura moderna sim, 
mas adaptada ao lugar 
onde se encontra - a 
modernidade pressupõe 
mudanças mas também 
permanências. Nessa ar-
quitetura de acomodação 
– que parece não estar 
composta a partir de cer-
tos a prioris modernos, 
em uma diferenciação 
bastante radical da arqui-
tetura dos mestres mo-
dernos e do restante da 
obra do próprio arquiteto - 
a ordem e a circunstância 
parecem contracenar de 
maneira às vezes tensa, 
mas sempre equilibrada 
(GONSALES, 1999, p. 
244).

Miguel (2003, p. 16) desta-
ca outra motivação para as 
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proporção em sua obra:

O estudo da função e das qualidades da obra 
arquitetônica é tão intimamente ligado à técnica 
quanto às leis da proporção. Para se chegar a fins 
estéticos concretos, em harmonia com a função 
dos vários elementos constituintes da obra, neces-
sário se torna conter e selecionar a fantasia, den-
tro de certos valores orgânicos. Esse processo é 
evidentemente um limite à livre expansão artística, 
limite esse que constitui fator inerente à atividade 
do arquiteto (LEVI, 1958, grifo do autor).

A forma na arquitetura acompanha a evolução da 
técnica construtiva, exigindo, hoje, do arquiteto, 
sólidos conhecimentos científicos, que deverão 
ser renovados e ampliados constantemente em 
virtude do progresso moderno. O problema esté-
tico, porém, não muda. Mudam os elementos da 
composição, mas não se alteram as leis e prin-
cípios que governam a plástica. Os problemas 
da disposição ordenada, da harmonia de ritmos, 
dos acordes, das proporções e da integração de 
todos esses fatores numa unidade, são sempre 
os mesmos. A estética baseia-se no ser humano, 
que, em sua essência, não varia (LEVI, 1958, grifo 
nosso).26

Nesse contexto, são recorrentes regras de pro-
porções harmônicas27 – quadrado (razão 1:1)28, 
1:√2 29, 1:√330 -  nas plantas das casas projeta-
das pelo arquiteto. Decorre daí a afirmativa de 
Miguel (2003, p. 62), que observa que Rino su-
pervaloriza a bidimensionalidade como procedi-
mento projetual.

soluções adotadas: “Para 
Rino Levi a casa apresen-
ta-se como processo de-
fensivo do ser humano em 
relação ao espaço urbano. 
Sendo a cidade perigosa, 
agressiva, insegura e rui-
dosa, a casa deve estar em 
total oposição ao que ela 
apresenta, mostrando-se 
como abrigo de seres com 
laços familiares: um espa-
ço cuja intimidade seja a 
palavra definidora.”    
25. Esta listagem não en-
cerra o universo de edi-
fícios residenciais produ-
zidos pelo arquiteto: Ver 
Anexo 2.
26. Aula inaugural da Fa-
culdade de Arquitetura 
da Universidade do Rio 
Grande do Sul, proferida 
em Porto Alegre, em 20 de 
março de 1958. Disponível 
em http://www.vitruvius.
com.br/documento/arquite-
tos/rino01.asp.  
27. Anelli (1995, cap. 2.2), 
Gonsales (1999) e Miguel 
(2003), Frison (2008) es-
tudam a proporção na obra 
do arquiteto. Em Miguel 
(2003) e Frizon (2008), os 
estudos são mais gráficos 
e sistematizados.
28. “Rino Levi utiliza a ra-
zão 1:1 em sete projetos 
residenciais: Francisco Go-
mes (1932), Andréa Mata-
razzo (1932), Pedro Porta 
(1936), Almeida Sibrinho 
(1938), Rino Levi (1944), 
Paulo Hess (1953) e Robert 
Kanner (1955)” (MIGUEL, 
2003, p. 63). “Nas casas 
Regina Providelli (1930), 

Delfina Ferrabino (1932) 
e Luís Médici (1935), opta 
pelo duplo quadrado [...]” 
(MIGUEL, 2003, p. 66).
29. “Utiliza a razão 1:√2 
em quatro casas: Vicente 
Giaccaglini (1929), Carlos 
Rusca (1933), Milton Gu-
per (1951) e Yara Berne-
te (1954) [...]” (MIGUEL, 
2003, p. 65).
30. “Rino utiliza o retân-
gulo: √3 uma única vez, 
para definir a configuração 
espacial da casa Jeanne 
Maronat (1932.” (MIGUEL, 
2003, p. 65).



O estudo desses dois arquitetos começa pela 
tentativa de identificar as suas possíveis referên-
cias projetuais.  Além do que foi estudado nos 
seus cursos de graduação, é natural que, ao lon-
go dos anos, o universo de referências de am-
bos fosse se transformando.  Processualmente, 
novas referências foram sendo incorporadas aos 
seus trabalhos, ao passo que as antigas foram 
sendo reafirmadas, desprezadas ou reavaliadas 
com maior senso crítico.  

Por referência entende-se um ideário ou reper-
tório que o arquiteto elege para produzir o seu 
próprio trabalho e com o qual estabelece um di-
álogo crítico. Esse ponto de vista é convergen-
te com Aranha (2003), ao diferenciar os termos 
“referência” e “influência” para discutir as obras 
de Levi: 

Parto da idéia que há uma profunda diferença en-
tre a noção de influência e a noção de referência. 
Por influência, entendo uma subjetiva presença de 
um ideário ou de repertório alheio, sem nenhum 
controle do autor. Ao contrário, por referência en-
tendo uma escolha objetiva, consciente, por um 
ideário ou repertório que o autor conhece profun-
damente, domina e elege um diálogo (ARANHA, 
2003, p. 65).

Assim, parte-se do pressuposto de que, ao lon-
go do tempo, as referências projetuais de um 
arquiteto se transformam num caleidoscópio de 
soluções e discursos, cujo emprego ocorre de 
modo nem sempre linear, nem sempre lógico, 

mas complexo, dependente da capacidade de 
“leitura” e de “narrativa” do próprio arquiteto.

A construção desse caleidoscópio é feita inicial-
mente a partir da leitura que diversos autores 
fazem da produção dos arquitetos. Constrói-se, 
dessa forma, uma “leitura de leituras”, esperan-
do que elas possam posteriormente ajudar a 
construir uma leitura própria, autoral. 

2.1. DO CONTEXTO DE FORMAÇÃO DE 
RINO LEVI E DANIELE CALABI

Apesar de Levi e Calabi terem tido uma forma-
ção acadêmica italiana, vale observar que os 
dois arquitetos vivenciaram um período de gran-
des embates culturais e políticos no país, em 
que a unicidade na formação arquitetônica era 
praticamente impossível. Aparentemente, esse 
foi um período polarizado entre classicistas e 
racionalistas.31  Contudo, pela própria condição 
dinâmica e antrópica da cultura, foi um período 
em que ocorreu uma efetiva “miscigenação” de 
referenciais, aumentando a complexidade dos 
fatos para o entendimento do contexto de forma-
ção dos dois arquitetos. 

Academicamente, até o século XIX, a arquitetu-
ra na Itália era ensinada nas Academias de Arte 
e, na segunda metade desse mesmo século, 
também nas Escolas de Engenharia, que confe-
riam o título de arquiteto civil.32 As Academias e 

2. CALEIDOSCÓPIO DE IMAGENS E FATOS:
MAPEANDO POSSÍVEIS REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

31. Segundo Ciucci (1989), 
o conceito dessa polari-
zação decorre da historio-
grafia oficial, que estabe-
leceu uma relação entre a 
escolha formal e a escolha 
política. Como num jogo de 
“mocinho e vilão”, os racio-
nalistas são aqueles consi-
derados democráticos e os 
classicistas, fascistas.
32. Anelli (1995, n.p.) 
discute a origem desse 
quadro: “A origem desta di-
visão está nas transforma-
ções realizadas na França 
pela Revolução de 1789. A 
substituição da Académie 
Royale d’Architecture por 
novas estruturas de ensino 
das artes criadas pelas leis 
revolucionárias foi acom-
panhada em paralelo pela 
ascensão da École Polyte-
chnique, que assumia 
inclusive a formação dos 
arquitetos. Gerou-se uma 
coexistência com caráter 
político, pois as escolas 
politécnicas estavam ati-
vamente engajadas na su-
peração dos privilégios dos 
nobres acadêmicos do an-
tigo regime. Desdobramen-
tos dessa situação france-
sa atingiram rapidamente o 
meio arquitetônico italiano. 
Ainda que as academias 
italianas tenham sobrevivi-
do inalteradas ao período 
napoleônico, o surgimento 
das escolas de aplica-
ção, nos moldes da École 
Polytechnique, levou para 
a Itália, na primeira metade 
do século XIX, a divisão do 
ensino de arquitetura.”
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Institutos de Arte ofereciam cursos para “profes-
sores de desenho de arquitetura”, com duração 
de cinco anos, e a maioria de seus formandos 
passava a atuar irregularmente. O ensino nes-
sas instituições se dividia entre “arquitetura prá-
tica”, voltada à construção, “arquitetura teórica”, 
voltada aos princípios dos estilos e composição, 
e “desenho”, entendido como meio para estru-
turação do pensamento e para representação. 
Já a formação dos engenheiros era mais ampla, 
envolvendo inclusive a própria arquitetura, mes-
mo que a legislação não contemplasse o ensi-
namento artístico (NICOLOSO, 1999; ANELLI, 
1995).

As Escolas de Arquitetura propriamente ditas 
surgiram durante o fascismo, sendo a primeira 
inaugurada em 1919, em Roma.  Com a criação 
da Escola de Roma, foram suspensas as atribui-
ções profissionais dos “arquitetos” oriundos do 
Instituto de Belas-Artes ou das Escolas de Enge-
nharia, uma vez que, até então, arquitetos civis, 
engenheiros e professores de desenho ocupa-
vam o mesmo campo profissional. O novo título 
de arquiteto só foi reconhecido em 1925, sendo a 
categoria representada pelo Sindacato Naziona-
le Fascista Architetti, e não por uma ordem pro-
fissional. Nesse contexto, a revista Architettura 
ed Arti Decorative se tornou, a partir de 1927, o 
órgão oficial de divulgação do Sindicato.33 

Como já observado, Levi se formou arquiteto 
em Roma, em 1926, e Calabi, engenheiro em 

Padova, em 1929, exatamente no contexto em 
que eram criadas as Escolas de Arquitetura e 
revisadas as atribuições legais do arquiteto. Por 
terem se formado em universidades e cursos di-
ferentes e em um contexto de grandes debates 
culturais, parte-se da hipótese de que possa ter 
havido disparidades entre a formação de am-
bos, o que condicionou a adoção de diferentes 
referências e procedimentos projetuais. Tal fato 
sugere a necessidade de melhor detalhar o am-
biente acadêmico e cultural italiano vivenciado 
por Levi e Calabi.     
  

2.1.1 AMBIENTE ACADÊMICO

ESCOLA DE MILÃO 

Mesmo antes do surgimento das Escolas de 
Arquitetura, registra-se que, em Milão, houve a 
tentativa de oferecer uma formação específica 
para arquitetos, com a Scuola Preparatoria e di 
Applicazione per gli Architetti Civili, um curso in-
tegrado pela Accademia di Brera e pelo Reggio 
Istituto Tecnico Superiore di Milano (Politecnico). 
A partir de discussões de Camilo Boito, a esco-
la pretendia conjugar no ensino as abordagens 
“orgânicas” e “simbólicas”. O “organismo arqui-
tetônico” se voltava ao estudo dos aspectos da 
funcionalidade e construtibilidade do edifício, e o 
“simbolismo” direcionava-se à expressão artís-
tica da cultura e à beleza. Nesse contexto, “[...] 

33. Sobre a revista, con-
sultar Anelli (1995).
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os estilos não eram considerados como simples-
mente estéticos ou ‘simbólicos’, mas sim como 
uma unidade integrada entre ‘orgânico’ e ‘sim-
bólico’” (ANELLI, 1995, n. p). Depois de uma re-
forma, em 1903, o currículo da escola passou a 
ser estruturado em duas fases: os dois primeiros 
anos voltavam-se ao estudo dos elementos e 
estilos da arquitetura e tinha um caráter de pre-
paração – aquisição de repertório e desenho; os 
três últimos anos eram destinados ao exercício 
de composição.34 Essa estrutura acadêmica foi 
a vivenciada por Rino Levi enquanto permaceu 
em Milão, sendo mantida até em 1933, quando 
a escola deu origem à Faculdade de Arquitetura 
de Milão.   

ESCOLA DE ROMA

A partir de 1921, a Scuola di Architettura di Roma 
passou a ser adotada como modelo para as de-
mais escolas – um endereço didático e estilísti-
co. Propunha-se definir uma arte “tipicamente” 
italiana, ligada à celebração fascista. Essa arte 
se basearia no desenvolvimento da tradição his-
tórica italiana, que, sem rupturas, se moderniza-
ria. A maior resistência ao “centramento” ou “au-
toridade” da Escola de Roma35 para definir essa 
arte típica italiana vinha da escola de Milão, que 
tinha nas suas bases de ensino a crítica aos es-
tilos, conforme discutido.

Diversas disciplinas da escola romana busca-

vam desenvolver nos alunos habilidades relacio-
nadas ao método analítico.36 Acreditava-se que 
esse método permitiria ao aluno observar que 
procedimentos projetuais modernos e clássicos 
possuíam uma matriz comum, passível de ser 
adotada sem rupturas.37 Entre os procedimentos 
modernos, era observado que as obras eram 
decompostas em elementos de arquitetura, que 
eram livremente articulados em volumes funcio-
nais, tornando-se elementos de composição. No 
projeto clássico, o arranjo dos elementos de ar-
quitetura obdecia a um sistema pré-estabelecido, 
e estes eram interpretados a partir das ordens 
da antiguidade romana. Diante disso, ganhava 
importância o estudo das tipologias funcionais e 
suas complexas fusões, e a história se tornava 
um catálogo a ser consultado. “Não se procura-
vam os elementos estilísticos, mas sim a manei-
ra de equacionamento dos problemas - constru-
tivos, estruturais ou funcionais - e os exemplos 
de sua solução lógica, dedutíveis das diversas 
obras do passado” (ANELLI, 1995, n.p.).
A escola romana se propunha também a promo-
ver a formação do “arquiteto integral”.38  A pro-
posta derivou da observação da necessidade 
de capacitar o arquiteto para atuar também em 
intervenções urbanísticas que preservassem os 
valores artísticos das cidades italianas. Entre as 
disciplinas voltadas a este tema e ministradas no 
curso, merece menção Edilizia Cittadina ed Arte 
dei Giardini, coordenada por Marcello Piacentini. 
Voltada ao urbanismo, essa disciplina explicita-

34. Na fase preparatória, 
Anelli (1995) destaca as 
disciplinas Ornato e Figura 
(I e II) e Arquitetura  (I e II), 
ministradas por Giuseppe 
Fei e Ambrogio Annoni. No 
ensino de arquitetura, Ni-
coloso (1999, p. 105 e 107) 
destaca três professores 
– Gaetano Moretti (Com-
posição), Ambrogio Annoni 
(História da Arquitetura) e 
Piero Portaluppi (Arquitetu-
ra Prática). Anonni foi figu-
ra importante na renovação 
didática do ensino de arqui-
tetura. Em 1924, participou 
do Congresso pelo ensino 
de arquitetura, em Londres, 
mas, já em 1919, propôs 
um curso para o desenvol-
vimento crítico dos alunos, 
afirmando que estudo dos 
edifícios do passado não 
deveria se voltar para a 
formação de um repertório 
eclético, mas para estimu-
lar questionamentos sobre 
os porquês das soluções 
estéticas e construtivas. 
35. A discussão do currí-
culo envolveu os seguintes 
professores: “[...]Manfredo 
Manfredi e Arnaldo Foschini 
(Composizione), G. Battista 
Milani (Caratteri degli edifi-
ci), Vicenzo Fasolo (Storia 
e stilli dell’architettura), 
Giulio Magni (Elementi cos-
truttivi), Marcello Piacentini 
(Ediliza Cittadina), Fausto 
Vagnetti (Disegno di ornato 
e di figura), e o próprio Gio-
vannoni (Restauro dei mo-
numenti) (ANELLI, 1995).
36. Entre as disciplinas, 
Anelli (1995) destaca Ca-
ratteri degli edifici, minis-
trada por Milani no terceiro 
ano. Ela era dividida em 
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va o interesse pelo ambientismo39, movimento 
voltado à arquitetura vernacular e à composição 
pitoresca. Sobre a disciplina, Cappello (1998) 
observa:

A disciplina se constitui em XV temas, sendo até o 
XIV sobre urbanismo e o XV sobre arte dos jardins. 
Serão trabalhados os seguintes subtemas: Vilas da 
Antiguidade; Vilas do Renascimento; O jardim Ita-
liano; As grandes cenografias e jogos d’água nas 
vilas de 1600 e 1700; As grandes ornamentações 
arquitetônicas – fontes, pérgulas, estufas, etc; O 
jardim inglês; A tendência moderna; A grande vila 
com parque; A pequena vila com jardim como com-
plemento da casa (CAPPELLO, 1998, p. 13).

ESCOLA DE PADOVA

Se a formação de Levi ocorreu entre Milão e 
Roma, Calabi transitava entre Padova, onde es-
tudou Engenharia, e Milão, onde obteve o título 
de arquiteto. Em Padova, Calabi estudou na Re-
gia Scuola di Ingegneria di Padova, que era um 
istituto autonomo d’istruzione superiore, onde os 
alunos estudavam Engenharia Civil e Química 
Industrial. Em 1935, essa Scuola passou a ser o 
Regio Istituto Superiore di Ingegneria, vinculado 
à Università degli Studi di Padova, e finalmente, 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Padova (BEVILACQUA; DORIA, n. d.).

Na Scuola onde Calabi se formou, os estudos 
duravam cinco anos. Os dois primeiros anos, 
junto à Faculdade de Ciências, eram dedicados 

duas partes: Caratteri dis-
positivi, voltada ao estudo 
das relações entre necessi-
dades funcionais e tipos de 
edifícios; e Caratteri statici 
e costruttivi, que estudava 
a relação entre princípios 
estruturais e estilos arqui-
tetônicos, entre proporção 
e estrutura. De acordo com 
Anelli, essa disciplina bus-
cava fazer a transposição 
entre os estudos segmen-
tados das Artes e das En-
genharias. 
Outra disciplina men-
cionada é a Storia e stili 
dell’Architettura, ministrada 
por Fasolo. Essa disciplina 
se preocupava com a aqui-
sição, a partir da capacida-
de analítica do aluno, de 
um repertório de elementos 
de arquitetura, tipologias 
e soluções projetuais que 
viesse a intrumentalizar 
as suas próprias soluções 
projetuais. 
O ensino de Composição 
Arquitetônica era enfrenta-
do como equacionamento 
de um problema a ser resol-
vido, envolvendo a aborda-
gem de inúmeras variáveis. 
A síntese resultaria em par-
te do método científico e, 
em parte, de uma síntese 
intuitiva. Nesse contexto, 
“os estilos continuavam a 
ser ensinados, mas assu-
miam um papel secundário, 
sendo permitida ao aluno 
uma liberdade, ainda que 
vigiada, na sua escolha”. O 
raciocínio estrutural e cons-
trutivo serviria como base 
para a definição estética e 
espacial da composição, 
não se limitando à fachada. 
Esse método, segundo 

Anelli (1995), veio a pro-
mover a capacidade nos 
alunos de desenvolver me-
todologias próprias para a 
resolução dos problemas 
de projeto, confiantes na 
pesquisa pessoal, como 
pode ser o caso de Rino 
Levi.
37. Ideia baseada nas me-
todologias “científicas” de 
Durand e, posteriormen-
te, de Guadet e Choisy 
(ANELLI, 1995).
38. Proposta de Giovan-
noni, diretor da Scuola di 
architettura di Roma, que 
define o arquiteto integral 
como aquele que deve es-
tar preparado tanto para os 
problemas da construção, 
como da Arte, tanto para o 
estudo dos monumentos, 
como da cidade (CIUCCI, 
1989). 
39. “Por ambientismo hoje 
devemos, portanto, enten-
der não a reprodução ou a 
continuação das formas e 
dos motivos arquitetônicos, 
mas aquele senso geral de 
harmonizar as massas, os 
objetos, as cores que ve-
mos refletidas na totalidade 
da fisionomia da cidade. 
O ambientismo concebido 
diversamente desse, isto 
é, como adaptação nas 
pequenas construções dos 
grandes motivos dos mo-
numentos mais notáveis, 
leva à paródia dos estilos 
do passado” (PIACENTINI 
apud ANELLI, 1995, n. p.).    
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a matemática, física e “naturali”. Os três últimos 
anos eram dedicados à aplicação dos conheci-
mentos na Engenharia. Nos três últimos anos do 
curso de Calabi, considerando que seu ingresso 
se deu em torno de 1924 e sua formatura em 
1929, constavam as seguintes disciplinas forma-
tivas: 

1° anno: chimica applicata, elementi delle costru-
zioni, elementi di fisica teorica, elementi delle mac-
chine, idraulica generale, meccanica applicata alle 
costruzioni, mineralogia e geologia applicata, topo-
grafia con elementi di geodesia; 
2° anno: architettura tecnica I, costruzioni I, elettro-
tecnica, idraulica tecnica, macchine I, meccanica 
applicata alle macchine e termotecnica; 
3° anno: architettura tecnica II, costruzioni II, eco-
nomia rurale ed estimo, igiene, macchine II, mate-
rie giuridiche ed amministrative, strade e ferrovie 
(BEVILACQUA; DORIA, n. d., grifo nosso).

Assim, na formação acadêmica de Calabi, so-
mente duas disciplinas se dedicavam à arquite-
tura: architettura tecnica I e architettura tecnica 
II.40 Esse fato pode justificar a relação que Dona-
tella Calabi (1992) estabelece entre a formação 
do arquiteto e o período em que vive na França, 
onde provavelmente suas referências arquitetô-
nicas foram construídas.  

2.1.2. AMBIENTE CULTURAL

Em meio ao ambiente acadêmico e profissio-
nal italiano do início do século XX, a região 
do Vêneto, incluindo Padova, teve uma tímida 
expressão.41 Danesi e Pateta (1976) e Ciucci 
(1989) identificam três grandes centros de cul-
tura arquitetônica entre as décadas de 1920 e 
1930 – Torino, Milão e Roma. Nas duas primei-
ras, a arquitetura vinculava-se a uma burguesia 
industrializada que buscava a racionalização e 
a modernização produtiva, sendo indiferente ao 
projeto político do fascismo. Em Roma, ao con-
trário, a modernidade vinculava-se à retórica da 
política oficial.  

Em Torino, destacavam-se uma burguesia rica 
e empreendedora, uma massa operária forte e 
a atuação de diversos intelectuais. Entre os em-
preendedores, merece menção a atuação de 
Riccardo Gualino, um verdadeiro mecenas do 
modernismo. Entre os arquitetos, começaram a 
despontar Eduardo Pagano, Persico e Sartoris. 
Contudo, na III Biennale di Monza (1927), ob-
servava-se ainda uma confusão de linguagens, 
prevalecendo o clássico ou a busca por uma at-
mosfera cinematográfica, e a discussão prendia-
-se ainda ao problema do estilo e não aos pro-
blemas urbanos decorrentes da industrialização.

Em Milão, prevalecia uma atmosfera mais livre 
para as transformações culturais. Isso ocorria, 
em parte, porque a adaptação industrial mila-
nesa vinha exigindo uma contínua revisão dos 

40. Na Scuola, o diseg-
no d’ornato e o disegno 
d’architettura eram ensi-
nados por Guido Fondelli 
e Mario Felice Donghi. 
Disponível em http://www.
daur.unipd.it/dipartimento/
storia. Acesso em maio de 
2010.
41. Para Avon (1992), o 
clima que incentivava a 
renovação da linguagem 
arquitetônica no Vêneto 
provavelmente não vinha 
do meio acadêmico. Ele foi 
promovido por publicações, 
como as revistas Architet-
tura, de Piacentini, e Casa-
bella, de Persico e Pagano; 
por eventos, como a Bienal 
de Veneza de 1928; e por 
obras que isoladamente 
ganharam projeção. En-
tre as obras, Avon (1992, 
p. 27) cita: o Solarium del 
Lido, de Torres, exposto 
na I Esposizione italiana di 
Aarchitettura Razionale di 
Roma, de 1928; obras de 
Mansutti, Miozzo e Tom-
bola, todos de Padova e 
integrantes da Associação 
pela Arquitetura Moderna, 
expostas em 1931;  o ob-
servatório de Aziago de 
Calabi, a L’autorimessa de 
Veneza e as casas ONB, 
de Mansutti e Miozzo, 
expostos na Triennali de 
1936.
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O grupo racionalista teve sua origem com os jo-
vens arquitetos que saíram da Politécnica entre 
1926 e 1929. O chamado Gruppo 743 tinha Le 
Corbusier, Mies Van der Rohe e Gropius como 
ídolos. Entretanto, possuía também o primitivo 
patrimônio italiano como referência e baseava 
seus trabalhos na pureza e na proporção gre-
gas. O grupo buscava, na verdade, o caráter 
clássico, mas não o associa aos elementos de 
arquitetura clássicos. 

Em contraposição aos cenários Torinese e Mila-
nese, nos anos 1920, confrontam-se em Roma 
várias personagens do fascismo. De um lado, 
Barsini buscava no barroco romano as suas re-
ferências. De outro, Piacentini referendava-se a 
uma matriz clássica44 e vienense. Urbanistica-
mente, Giovannoni centrava-se na questão da 
ampliação da cidade, baseando-se em questões 
compositivas. Ao contrário, Piacentini propunha 
um plano novo para Roma, com uma imposta-
ção classicista e com um renovado sistema de 
infraestrutura sobre um novo centro direcional, 
excluindo o velho centro.
Assim, o contexto arquitetônico italiano vivia 
uma fragmentação de tendências, que, por sua 
vez, também se decompunham em novos dire-
cionamentos. A rivalidade, e ao mesmo tempo a 
contaminação, dessas diversas tendências terá 
um importante espaço nas diversas exposições 
e concursos realizados principalmente na déca-
da de 1930, os quais foram de fundamental im-
portância para o debate arquitetônico italiano.45  

42. Giovanni Muzio, Giu-
seppe De Fenetti, Fiocchi, 
Gigotti Zanini, Alpago No-
vello, Mezzanotte e Pizzi-
goni (DANESI; PATETA, 
1976, p. 54).
43. Fingi, G. Frette, S. Lar-
co, A. Libera, G. Pollini, C. 
E. Rava, G. Terragni  (DA-
NESI; PATETA, 1976, p. 5). 
Cappello (1998, p. 44) ob-
serva que “[...] todos foram 
colegas de classe de Rino 
Levi em Milão, com exce-
ção de Libera, que estudou 
em Roma.”
44. Carlo Cresti, a partir 
de Alberto Savinio, discute 
o conceito empregado de 
classicismo: “(...) não como 
retorno às formas antece-
dentes, pré-estabelecidas 
e consagradas do passado, 
mas como a reunião da for-
ma mais adaptada às reali-
zações de um pensamento 
e de uma vontade artística, 
que não exclui de fato as 
novidades de expressão, 
antes a inclui, antes a exi-
ge.” (CRESTI, 1986, p. 96 
e 97, tradução nossa). 

“(...) inteso non come ‘ri-
torno a forme anteceden-
ti, prestabilite e consacra-
te da um’epoca passata’ 
ma come ‘raggiungimen-
to della forma più adatta 
alla realizzazione di um 
pensiero e di uma voluntà 
artistica’ che ‘non sclude 
affatto le novità di espres-
sione, anzi le include, 
anzi le esige’” (CRESTI, 
1986, p. 96 e 97).

45. A presença constante 
de um mesmo grupo de 
jurados nos concursos leva 
a crer que houve um condi-
cionamento nos resultados, 

planos diretores, abrindo espaço para transfor-
mações no seu perfil físico. Naquele contexto, 
contrapunham-se ou distinguiam-se dois grupos: 
o Novecento architettonico e o Racionalismo.

Os novecentisti42 ou neoclássicos milaneses re-
presentavam um grande esforço de simplifica-
ção, mas acreditavam que a questão urbana e 
arquitetônica não se limitava só ao gosto “mo-
derno”, vinculando-se ainda à própria tradição. 
O grupo refutava a experiência individual e bus-
cava associar linguagem formal com uma preci-
sa destinação funcional. Nesse contexto, Ciucci 
(1989) destaca a Ca’ Bruta (1921-22), de Mu-
zio (figura 34A e 34B), em que o arquiteto apli-
ca fragmentos da tradição clássica sobre uma 
grelha cartesiana pré-existente, segundo uma 
ordem nova. Nela, é possível identificar cada 
apartamento como componente do edifício, re-
presentando a imagem mental da própria cida-
de. Segundo Ciucci (1989), essa composição é 
também a imagem da cidade dos novecentisti – 
uma construção de fragmentos.

Fig. 34 A e 34B: Imagens do conjunto e do detalhe da Ca’ Bruta, em Milão, 
1921-22. Giovanni Muzio
Fonte: http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/seminari/delconte/delcon-
te03/img12.htm

34a                34b                
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Na primeira Exposição de Arquitetura Racional, 
em 1928, por exemplo, pela primeira vez estão 
reunidos os arquitetos de Torino, com Sartoris; o 
Gruppo 7, de Milão; o Gruppo urbanisti di Roma, 
il GUR46; e Alberto Calza Bini, presidente do 
Sindicato Nacional de arquitetos fascistas.  Na 
segunda exposição, em 1931, estão presentes 
quase todos os membros da primeira Exposição, 
mas o clima de confrontação esquenta. A visi-
ta de Mussolini a essa exposição indicava uma 
possível vantagem dos racionalistas diante dos 
acadêmicos. Além disso, a Tavola degli Orrori47 
(figura 35) e o texto Rapporto sull’Architettura 
(per Mussolini)48, de Pietro Bardi, acabaram ge-
rando um clima de indisposição geral e a forma-
ção de pequenos grupos, que giravam ao redor 
de Picentini, de Bardi ou de Giuseppe Pagano.

Portanto, nas exposições, havia um clima de 

acirradas discussões de valores e de formação 
de grupos49. Entre os próprios “racionalistas”, 
Ciucci (1989) registra diversas divergências polí-
ticas. Por exemplo, Sartoris e Bardi opunham-se 
a Pagano e Persico. Esse fato levou a direção 
da Casabella, encabeçada por Persico e Paga-
no, a excluir Terragni, Bardi e Sartoris, que mais 
tarde fundaram a Revista Quadrante (1933).

É em função dessa complexa rede de relações 
que se torna extremamente difícil analisar as 
tendências “polarizadas” durante o período fas-
cista, ou mesmo definir o que vem a ser um “es-
tilo fascista”, uma Arte de Estado50.

DA SÍNTESE ENTRE O CLÁSSICO E O MO-
DERNO

No entanto, diversos autores afirmam que a lin-
guagem fascista seria aquela composição cons-
truída sobre as referências romanas ou clássi-
cas, com alguma inflexão moderna. Trata-se de 
uma síntese, porque Mussolini exigia o emprego 
de arcos e colunas, símbolos da romanità impe-
riale, e quem se opunha a isso era considerado 
um “traidor”. Como afirma Ciucci (1989), esse 
“estilo” tem em si uma contradição decorrente da 
vontade de fazer com que a arquitetura aderisse 
à política. 

Ciucci (1989), Cresti (1986) e Passeri (1985) 
buscam compreender um possível estilo através 

Fig. 35: Tavola degli orrori, 1931. Pietro Maria Bardi
Fonte: http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/seminari/delconte/delcon-
te06/img01.htm

35                

sendo o concurso usado ape-
nas como uma forma de legi-
timar o discurso cultural dos 
classicistas.
46. Representados por Al-
berto Libera, coordenador do 
evento, por Gaetano Minucci, 
editor da revista Architettura 
ed Arti Decorative, e por Picci-
nato, assistente de Piacentini 
na Escola de Roma. 
47. Tavola degli orrori era 
uma montagem fotográfica 
que incluía obras de Bassani, 
Brasini, Giovannoni e Piacen-
tini, ridicularizando os maiores 
exponentes do academicismo 
romano (DANESI; PATETA, 
1976, p. 75).
48. Bardi buscava uma 
identificação da arquitetura 
facista com o racionalismo. 
Para ele, “[...] ‘fascismo’ era 
sinonimo di ‘rivoluzione’ e 
‘razionalismo’ di ‘architettura 
rivoluzionaria’”(CRESTI, 1986, 
p. 111), se podendo deduzir 
que o racionalismo deveria 
ser sinônimo de arquitetura 
do facismo. Naturalmente, por 
questões ideológicas e de de-
fesa de mercado, a atitude de 
Bardi provocou a reação dos 
clacissistas.
49. Ciucci (1989, p. 70) men-
ciona a importância dos gru-
pos naquele contexto, onde os 
debates ocorriam e onde se 
renunciava os deletantismos 
individuais.
50. O conceito de arquitetu-
ra como arte de estado surge 
em 1931, no artigo que Bardi 
publica no jornal L’Ambrosiano 
e depois no Rapporto 
sull’architettura. Segundo ele, 
para atingir uma harmonia fas-
cista, o estado precisava afas-
tar a influência da tradição oi-
tocentista, criando condições 



49

para o surgimento de uma 
nova consciência artística ita-
liana. Precisava buscar uma 
linguagem capaz de traduzir 
o novo conteúdo político, uma 
“transparência” do regime, 
que por analogia associava-se 
à transparência do edifício em 
estrutura aparente e vidro ra-
cionalista. Contrapondo Bardi, 
Piacentini sustentava que o 
racionalismo servia somente 
para a arquitetura utilitária, 
mas não para os espaços que 
celebrassem o poder civil e 
religioso, devendo ser revisto 
o legado consolidado da histó-
ria (SAGGIO, 1995; CRESTI, 
1986; CIUCCI, 1989).
51. Em meio à construção 
dessas obras referenciais, 
com uma linguagem bem 
menos clara e unitária, uma 
grande quantidade de edi-
fícios cívicos foi construída 
pelo regime. Além de inúme-
ros monumentos a heróis, 
observa-se a construção de 
edifícios administrativos, cor-
reios, escolas, estações de 
trem, estações marítimas, pa-
vilhões de exposições e, ain-
da, novos espaços para ativi-
dades físicas, como estádios, 
academias, termas e colônias 
de férias, estes últimos repre-
sentando um investimento na 
melhoria da saúde física da 
raça (CRESTI, 1986).
Grande importância teve tam-
bém a construção de cinco no-
vas cidades – Littoria (Latina), 
Sabaudia, Pontinia, Aprilia e 
Pomezia - e de diversos bur-
gos rurais. Elas objetivavam a 
criação de um novo ambiente 
rural, dando sustentação à po-
lítica de Mussolini de aversão 
à urbanização acelerada do 
país, com o discurso sfollare 
le Città (STRAPPA; MERCU-

tação de Firenze (1933) e o concurso do Pala-
zzo del Littorio em Roma (1934)53, período em 
que se afirma a linguagem arquitetônica que 
frequentemente se identifica como stile fascista 
(figura 37). Segundo Ciucci (1989), esse estilo 
pode ser reconhecido pelas seguintes caracte-
rísticas:

O uso de elementos arquitetônicos comuns, como 
as janelas unificadas a poucos tipos e ritmicamen-
te alinhadas, algumas vezes requadradas por sé-
ries verticais de altas pilastras; a cornija de coro-
amento dos edifícios; e o uso de materiais, como 
o travertino, um tijolo especial em litocerâmica, o 
reboco amarelo-avermelhado, que, mesmo diante 
do valor representativo das partes, dão unidade ao 
agrupamento e, ao mesmo tempo, atenuam a di-
versidade formal. Cada projetista parece renunciar 
a qualquer coisa, depurando ao máximo a própria 
linguagem e reduzindo-a a um simples jogo de 
volumes54  (CIUCCI, 1989, p. 132-133, tradução 
nossa).

Fig. 37: Città Universitaria di Roma – Roma
Fonte: Danesi; Pateta, 1976, p. 178

37                

dos edifícios do período. Para o primeiro, a re-
construção do centro de Brescia, a Città Univer-
sitaria di Roma e a E. 42 estabelecem-se como 
modelos para as demais intervenções fascis-
tas51. É no centro de Brescia que Piacentini es-
tabelece uma mediação entre spirito classico e 
atteggiamento moderno (figura 36):

A linguagem arquitetônica usada por Piacentini é 
a expressão de um “novo” caráter monumental, 
símbolo da nova era: enquanto sugere a continui-
dade dos valores do passado, abre, através de 
uma redução modernizante, um hiato irremediável 
para o clássico. Os pórticos, os arcos, as colunas 
aparecem como elementos abstratos do repertório 
clássico, recolocando-os artificialmente em vida, 
também através dos alinhamentos e perspectivas, 
que remetem aos outros elementos da cidade ve-
lha [...]52 (CIUCCI,1989, p. 33-34, tradução nossa).

Já a Città Universitaria di Roma (1932-35) é 
construída no intervalo entre o concurso da es-

Fig. 36: Istituto Nazionale Assicurazione de Brescia, 1932. Marcello Piacen-
tini. Fonte: Cresti, 1986, p. 196

36                
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Em caráter sintético, a afirmação da “linguagem 
fascista” ocorre na Exposição de 1942 – E.4255. 
Com uma clara orientação para a monumenta-
lidade e a simetria, o conjunto busca mediar o 
moderno e o clássico e exprime a autocelebra-
ção de um sistema político (PASQUALI, 1985). 
Arcos e colunas conferem unidade aos diversos 
edifícios do conjunto, mesmo que interpretados 

RIO, 1996; CIUCCI, 1989). 
Entre as cidades construídas, 
Sabaudia é considerada a 
mais importante e, segundo 
Giuseppe Pasquali e Pasqua-
le Pinna (1985), é um marco 
da arquitetura moderna italia-
na, juntamente com a Cidade 
Universitária de Roma e a Es-
tação de Firenze (1933). 
52. “Il linguaggio architetto-
nico usato da Piacentini è l’ 
espressione di un “nuovo” ca-
rattere monumentale, simbolo 
della nuova era: nel mentre si 
suggerisce la continuità con i 
valori del passato, se apre, 
attraverso un riduzionismo 
modernizzante, un iato irrime-
diabile per il classico. I portici, 
gli archi, le colonne, appaiano 
come elementi astratti dal re-
pertorio classico, richiamendo-
lo artificialmente in vita anche 
attraversso allineamenti e 
prospettive che rimandano ad 
altri elementi della città vec-
chia [...]” (CIUCCI,1989, p. 
33-34).
53. O projeto da Città Univer-
sitaria di Roma não foi desen-
volvido por meio de concurso, 
sendo conduzido por Piacenti-
ni. Para seu desenvolvimento, 
Piacentini convidou arquitetos 
que fossem politicamente re-
presentativos. Em sua maio-
ria, eram arquitetos entre 30 e 
40 anos (um modo de excluir 
Terragni e Libera) e repre-
sentavam diversas regiões 
italianas – Pagano (Casabella 
- Torino e Milão), Ponti (Domus 
- Milão), Michelucci (vencedor 
do concurso da estação de 
Firenze).
54. “L’uso di elementi archi-
tettonici comuni, come le fi-
nestre unificate in pochi tipi e 
ritmicamente allineate, talvolta 
riquadrate in serie verticale da 

a partir de uma matriz moderna (figuras 38 a 40). 
Também no conjunto predominam formas puras, 
grandes fachadas envidraçadas, escadarias la-
deadas por estátuas, porticados formados por 
colunas ou pilastras de grande altura, e grandes 
extensões de paredes cegas (CRESTI,1986; 
CIUCCI, 1989).

Fig. 38A a 38C: Imagens do detalhe e do conjunto do Museu della Civi-
lità Romana – EUR, 1938-39. Pietro Aschieri com Bernardin, Pascoletti e 
Peressutti
Fonte: Strappa; Mercurio, 1996, p. 218
Fig. 39: Progetto Palazzo dei Congressi all`E.4, 1937. Libera 
Fonte: Danesi; Paeta, 1976, p. 187.
Fig. 40: Progetto Palazzo dei Congressi all`E.42, 1938. Faviello, Muratori, 
Quaroni. 
Fonte: Cresti, 1986, p.196

38a                38b                38c                

39                40                
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DA PESQUISA (OU DO DISCURSO) RACIO-
NALISTA

Cresti (1986) afirma que Piacentini propunha 
uma superação gradativa do ecletismo, não 
aceitando a simplificação radical, nem a abstra-
ção ou a transparência:

[...] aceitar as novas proporções concedidas pelos 
novos materiais, mas sempre subordinadas à di-
vina harmonia, que é a essência de toda a nossa 
arte e do nosso espírito; uma arquitetura que acei-
tará, sempre mais, a renúncia às formas vazias e 
às repetições incolores, à absoluta simplicidade e 
sinceridade das formas, mas que não poderá sem-
pre repudiar os partidos que exigem uma deco-
ração oportuna56 (CRESTI, 1986, p. 24, tradução 
nossa).

Se é esse o discurso dos classicistas italianos, 
como se consolida o discurso dos racionalis-
tas? Danesi e Pateta (1976), Ciucci (1989) e 
Saggio (1995) afirmam que esse dircurso, prin-
cipalmente no universo do Gruppo 7, basea va-
se em Le Corbusier. Pelas próprias palavras 
de Terragni, registra-se: “as palavras de ordem 
são aquelas de Le Corbusier (o espírito novo, 
as questões funcionais, o concreto armado), e 
a escolha estratégica é retomada na fórmula - 
necessitamos trazer a Europa na Itália e a Itá-
lia na Europa”57(SAGGIO, 1995, p. 13, tradução 
nossa).

O termo racionalista passa a ser usado no cená-

rio italiano a partir de dezembro de 1926, quan-
do o Gruppo 7 publica na Resegna italiana. Em 
1931, no famoso texto de Pietro Maria Bardi – 
Rapporto sull’architettura (per Mussoline) –, o 
termo é reapresentado como contraposição ao 
Futurismo, sendo que, para Bardi, o racionalis-
mo se apoia na lógica e o futurismo, na novida-
de.

Contudo, Nicoloso (1999) e Saggio (1995) ob-
servam que o termo gerava polêmica entre os 
arquitetos, inclusive entre seus “inventores”. 
Muitas vezes, limitava-se a descrever as pesqui-
sas vinculadas ao novo, o que levou o Gruppo 
7 a propor: “a arquitetura moderna, como nós 
a entendemos, retoma a harmonia, os ritmos, a 
simetrias dos novos esquemas construtivos, no 
caráter dos novos materiais e na resposta per-
feita às exigências para qual o edifício foi desti-
nado”58 (SAGGIO, 1995, p. 28, tradução nossa).

Num sentido procedimental, o racionalismo pode 
ser entendido como aquele baseado numa abor-
dagem científica, isto é, que busca estabelecer 
hipóteses e verificar resultados. Esse procedi-
mento exige recherche patiente, ou pesquisas 
pacientes. Preliminarmente a cada decisão, são 
levantas diversas dúvidas, que buscam comba-
ter a imprecisão na resolução do projeto. Assim, 
“[...] subordina o novo à observação de todos 
os detalhes das coisas, à análise mental e não 
emocional de todas as questões, nenhuma su-
bordinada à energia arbitrária do caso”59, como 

alte palastre, o la cornice di co-
ronamento degli edifici, e l’uso 
di materiali, quali il travertino, 
uno speciale mattone in lito-
ceramica, l’intonaco giallo-ros-
siccio, danno unità all’insieme 
graduando il diverso valore 
rappresentativo delle parti e 
al tempo stesso attenuando 
de diversità formal. Ogni pro-
gettista sembre rinunciare a 
qualcosa, depurando al mas-
simo il proprio linguaggio e 
riducendolo a un semplice gio-
co di volumi.” (CIUCCI, 1989, 
p. 132-133).
55. E.42 é a sigla da exposi-
ção e a sigla EUR significa Es-
posizione Universale di Roma, 
nome pelo qual será chamado 
o quarteirão onde foi constru-
ída. É também chamada por 
Mussoline de Olimpiade delle 
Civilità, por motivos políticos, 
pois ocorreu no mesmo ano 
que as Olimpíadas de Berlim 
(CIUCCI, 1989).
56. “[...] accetterà le propor-
zioni nuove consentite dai 
nuove materiali, ma sempre 
subordinandole alla divina ar-
monia che è l’essenza di tutte 
le nostre arti e del nostro spi-
rito”; una architettura che “ac-
cetterà sempre più, la renunzia 
alle vuote formule e alle inco-
lori ripetizioni, l’assoluta sem-
plicità e sincerità delle forme, 
ma non potrà sempre ripudiare 
per partito preso la carezza di 
una decorazione opportuna” 
(CRESTI, 1986, p. 24).
57. “Le parole d’ordine sono 
quelle di Le Corbusier (lo spiri-
to nuovo, l’aggiornamento fun-
zionale, il cemento armato), e 
la scelta strategica è riassunta 
nella formula - bisogna porta-
re L’Europa in Italia e l’Italia 
in Europa.” (SAGGIO, 1995, 
p. 13).
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observa Fabrizio Prodi (1996, p. 11, tradução 
nossa) ao analisar o trabalho de Franco Albini.

Como linguagem, o próprio Prodi caracteriza 
também como o racionalismo vai sendo intro-
duzido no circuito fechado italiano, a partir das 
matérias da revista Casabella:

[...] a maior simplicidade, teto plano, grandes 
aberturas, luzes, ar, sol, terraço, planta estuda-
da minunciosamente, forte mecanização, novos 
efeitos de materiais, cores claras, tendência à ti-
pificação e à normalização, métodos industriais de 
produção, modo científico de motivar [...] Em sín-
tese, expressão do nossso tempo60 (PRODI, 1996, 
p. 10, tradução nossa, grifo nosso).

A simplicità vinha alcançada através do uso 
de figuras geométricas simples e da clareza 
compositiva.  No contexto italiano, recorrente-
mente, as figuras geométricas vinham definidas 
através de um traçado regulador. Artigos publi-
cados por Sartori entre 1933 e 1936 evidenciam 
a influência da geometria elementar e da propor-
ção harmônica e áurea na construção da nova 
estética racionalista (DAL FABBRO, 1994). Uni-
dade, simetria e assimetria, repetição, paralelis-
mo, ordem horizontal e vertical eram estratégias 
empregadas para conferir clareza compositiva.

Entre os racionalistas, Terragni talvez tenha sido 
o que mais fez uso da proporção harmônica e 
áurea em seus projetos. No Palazzo della Mos-
tra della Rivoluzione ou na Casa del Fascio di 

Como, os espaços são dimensionados, em plan-
ta e fachada, segundo o sistema dos quadrados 
e da seção áurea (DAL FABRO, 1994; DANESI; 
PATETA, 1976). Um sistema modular de quadra-
dos ou hexágonos também pode ser observado 
no processo projetual de Franco Albini (PRODI, 
1996).

Grandi aperture, luce, aria, sole materializa-
vam a transparência, a fluidez espacial61  co-
mum nos projetos racionalistas. Grandes peles 
de vidro abrem o edifício ao exterior, rompem o 
limite entre dentro e fora, como no Palazzo del 
Littorio, Palazzo dei Recevimenti all´EUR de Ter-
ragni, ou ainda, no Padiglione dell´INA (figuras 
41 e 42).

58. “L’architettura raziona-
le – come noi la intendiamo 
- ritrova le armonie, i ritmi, le 
simmetrie dei nuovi schemi 
costruttivi, nei carattei dei ma-
teriali e nella rispondenza per-
fetta alle esigenze cui l’edificio 
è destinato“ (SAGGIO, 1995, 
p. 28).
59. “[...] subordina il nuovo 
all’osservazione di tutti parti-
culare delle cose, all’analisi 
mentale e non emozionale 
di tutte le questioni, nessuna 
lasciata all´nerzia arbitraria del 
caso” (PRODI, 1996, p. 11).
60. “[...] la più grande simplici-
tà, tetto piano, grandi aperture, 
luce, aria, sole, terrazze, pian-
te studiata minunsiosamente, 
forte meccanizzazione, nuovi 
effetti di materiali, colori chiari, 
tendenza a tipificare e a nor-
malizzare, metodi industriali di 
produzione, modo scientifici di 
motivare [...] Insomma espres-
sione del nostro tempo” (PRO-
DI, 1996, p. 10).
61. Dal Fabbro (1994, p. 28), 
a partir de Bardi, observa que 
o conceito de fluidez espacial 

41                

42                

Fig. 41: Palazzo dei Recevimenti e delle Feste all`EUR, 1937. Terragni 
Fonte: Dal Fabro, 1994, p. 77
Fig. 42: Padiglione dell´INA, 1935. Franco Albini e equipe  
Fonte: Prodi, 1996, p. 31 
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No conjunto, a sobreposição de elementos con-
cretos e transparentes busca uma profundidade 
perspectiva ou uma dilatação espacial, alcança-
da pela sucessão de planos compositivos. Daí 
decorre a necessidade de estudo minuncioso 
da planta, com o entendimento do movimento 
dos corpos no espaço e dos mecanismos de vi-
são, tão presentes nos trabalhos de Gio Ponti 
(figura 43) e nas promenade architecturale de 
Albini e Terragni:

Em todos os desenhos de Ponti tem um olho que 
se abre, espia, derruba paredes hipotetizadas se 
causam interrupções, vaga livre para obter a maior 
profundidade de campo possível. O espaço é, an-
tes de tudo, um fato perceptivo: tem aquele que vê 
[...] de cima e de baixo, de surpresa, dos pontos de 
vista, da luz: em síntese, o espetáculo íntimo da 
arquitetura [...]. Nos desenhos tem o olho com as 
flechas das visuais, aquela que as pessoas verão 
e que o arquiteto gostaria que fossem vistas, e tem 
também as pessoas, figuras vistas do alto ou anu-
ladas, sentadas à mesa ou deitadas sobre o sofá, 
com as flechas dos seus movimentos62 (PORCU; 
STOCCHI, 2003, p. 9, tradução nossa).

As linhas que se distribuem na vertical e na hori-
zontal criam uma multiplicação caleidoscópica do 
espaço, que fazem um contraponto com os planos 
cartesianos derivados da retícula ortogonal: estes 
permitem medir continuamente a posição e a pre-
sença do indivíduo63 (PRODI, 1996, p. 29, tradu-
çao nossa).

Para que o edifício se abra ao externo e favo-
reça a fluidez espacial, a estrutura é pensada 
numa “lógica da exateza” (DAL FABBRO, 1994), 

em que a montagem do elemento arquitetônico 
é de fundamental importância. A entidade pilar-
-viga assume o próprio sistema compositivo do 
projeto, estendendo-se por toda a fachada e de-
finindo o limite do edifício, como nos projetos de 
Terragni para o Palazzo dei Recevimenti (1937) 
e para a Casa del Fascio di Como64  (figura 44). 
O mesmo vigor da estrutura como elemento de 
composição pode ser observado nas propostas 
para o Palazzo della Civilità Italiana (1937), das 
equipes de Albini e Rogers (figura 45), e na Torre 
in Piazza Duomo em Milão (figura 46), de Gar-
della (1934).

deriva do conceito de simulta-
neidade da pintura abstrata.
62. “In tutti i designi di 
Ponti c’è l’occhio che apre, 
scardina, abbatte pareti 
prima ipotizzate se causa 
di interruzione, vaga libe-
ro, per ottenere la maggior 
profundità di campo possi-
bile. Lo spazio è innanzi-
tutto un fatto percettivo: c’è 
quello che si vede [...] del 
su e giù, delle sorprese, dei 
punti di vista, delle luci: in-
somma lo spettacolo intimo 
dell’architettura (e questo 
spettacolo disegnarlo vuoto 
ma pensarlo vivo, cioè con 
la gente). Nei designi c’è 
l’occhio con le frecce delle 
visuali, qual che la gen-
te vedrà e che l’architetto 
voluto che vedesse, e c’è 
anche la gente, figure viste 
dall’alto o ribaltate, sedute 
a tavola o sdraiate sul di-
vano, con le frecce dei loro 
spostamenti.” (PORCU E 
STOCCHI, 2003, p. 9).
63. “Le linee che si di-
ffondono in verticale e in 
orizzontale, creano uma 
moltiplicazione caleidosco-
pica dello spazio, cui fanno 
contrappunto piani carte-
siani scanditi da reticoli or-
togonali: questi permettono 
di misurare continuamente 
la posizione e la presenza 

Fig. 43: Villa Arreaza, 1954. Gio Ponti
Fonte: Porcu; Stocchi, 2003, p. 79

43              
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em 1932, junto à Entrepise Générale dês Gran-
ds Tarux. Certamente, as obras então recentes 
do modernismo francês chamaram sua atenção 
e condicionaram seu trabalho: “[...] Villa Savoye, 
o Pavilhão Suíço na Cidade Universitária, o can-
teiro ainda aberto da Citè di Refuge, os edifícios 
de Mallet-Stevens ou de André Lurçat (a escola 
elementar de Villejuif estava em construção)”65 

(CALABI, 1992, p. 25, tradução nossa).

Calabi observa ainda que, como empregado de 
uma empresa de construção, o pai desenvolve 
diversos projetos de habitações econômicas, 
cujos parâmetros projetuais podem também ter 
tido grandes reflexos na sua futura vida profis-
sional.66 São casas onde o zoneamento, o di-
mensionamento preciso e a otimização das cir-
culações são pesquisas evidentes, associadas 
a um arranjo volumétrico puro e permeado por 
terraços. 

O segundo universo de referências está vincula-
do às próprias experiências da arquitetura italia-
na no período fascista. O ano de 1928, um ano 
antes da sua formatura, representa um marco 
nas ações políticas e culturais fascistas sobre 
arquitetura e urbanismo: a criação do Istituto 
Nazionale di Urbanistica; a publicação do artigo 
Sfollare le Città, onde Mussolini estabele parte 
da sua política urbana; o surgimento das revis-
tas La Casa Bella e Domus; e a ocorrência da 
Prima Esposizione Italiana di architettura Razio-
nale, em Roma (CIUCCI, 1989). E é no contexto 

dell’individuo.” (PRODI, 
1996, p. 29).
64. Para Saggio (1995, 
p. 23), a fachada com 
estrutura aparente será 
um tema típico de Ter-
ragni.
65. “[...] Villa Savoye, il Pa-
villon suisse alla Citè uni-
versitarie, il cantiere ancora 
aperto della Citè di Refuge, 
gli edifici di Mallet- Stevens 
o di André Lurçat (la scuole 
elementare di Villejuif era 
proprio allora in costruzio-
ne)” (CALABI, 1992, p. 25).
66. Dessa experiência, 
pode-se investigar a cor-
relação com experiência 
habitacional francesa do 
período, como aquela dos 
arquitetos Marcel Lods e 

Fig. 44: Casa del Fascio di Como,1937. Giuseppe Terragni 
Fonte: Danesi; Pateta, 1976, p. 131
Fig. 45: Projeto para o Palazzo dell’Acqua e della Luce na E42, 1937-42. 
Albini e equipe
Fonte: Danesi; Pateta, 1976, p. 188
Fig. 46: Projeto para a Torre in Piazza Duomo, Milão, 1934. Gardella
Fonte: Dal Fabro, 1994, p.103
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2.2 REFERÊNCIAS PROJETUAIS DE 
CALABI

Conforme observado anteriormente, a formação 
acadêmica de Calabi, com apenas duas discipli-
nas voltadas à arquitetura, provavelmente não 
foi uma experiência importante para o arquiteto 
no que se refere a consolidar um arcabouço de 
referenciais projetuais e discussões teóricas.   

Assim, parte-se do pressuposto de que Calabi 
teve dois grandes universos de referências para 
o desenvolvimento de seus projetos antes de 
vir para o Brasil. O primeiro, como observa sua 
filha, a  crítica de arquitetura Donatella Calabi, 
trata-se das experiências francesas daquele pe-
ríodo, uma vez que Calabi trabalhou em Paris 
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dos anos seguintes que passam a ser constru-
ídos diversos projetos para casas do regime e 
escolas, transformando-se em oportunidade de 
trabalho para os jovens arquitetos. 

De fato, em 1934, o próprio Calabi projeta várias 
Case del Fascio. Na Casa de Abano (figura 47), 
segundo Calabi (1992) e Avon (1992), o arquite-
to sistematiza as suas referências francesas e 
italianas. Emprega elementos da arquitetura fas-
cista, mas também tem referência direta a ou-
tro projeto desenvolvido por Calabi, juntamente 
com Giovanni Vadres67, quando ainda vivia na 
França, a Casa degli Italiani a Parigi (figura 48). 
Em comum, observam-se a geometria regular, a 
torre com coroamento, o pórtico de acesso e o 
uso da cobertura plana, características que se-
rão recorrentes nas obras seguintes.

Assim, precocemente, o arquiteto já manifesta 
a sua capacidade de síntese, de confluir diver-
sas referências a uma estrutura comum. Calabi 
orienta-se no polêmico contexto cultural italiano, 
que se questionava se deveria abrir-se para a 
Europa ou isolar-se com sua “autossuficiência” 
cultural. Essa decisão, segundo Cresti (1986), 
não era fácil para os arquitetos italianos, espe-
cialmente para os mais jovens.

Seus trabalhos, na primeira fase, evidenciam o 
rigor formal racionalista, com um gosto pela “su-
tileza”68 ou pela “essencialidade”. As coberturas 
planas, o pórtico apoiado em esbeltas colunas e 

as janelas horizontais são elementos de arqui-
tetura recorrentes e intimamente ligados ao vo-
cabulário racionalista, bem como a preocupação 
com o dimensionamento, com o zoneamento e 
com a modulação estrutural (CALABI, 1992).

O período de permanência desse arquiteto no 
Brasil, segundo Calabi, é marcado por uma gran-
de dificuldade de estabelecer contatos profissio-
nais. O acesso a publicações era muito limitado, 
restringindo-se a algumas revistas e livros – 
“poucas revistas de arquitetura, provavelmen-
te americanas, e alguns livros – o Neufert, o 
Gideon, o Pevsner [...]” (1992, p. 45, tradução 

Eugène Beaudouin
67. Arquiteto florentino que 
vivia em Paris. Participou 
da II Esposizione italiana 
di Architettura Razionale 
(AVON, 1992, p. 28).
68. Referência a artigo pu-
blicado na revista Domus 
n. 233 (1949) e intitulado 
Il Gosto del Sottile. Nele, 
Calabi diz que o “gosto 
del sottile” é uma vocação 
moderna latina e aborda a 
estratégia compositiva do 
Pavilhão Médici, em lote 
estreito e profundo. 

Fig. 47: Casa del Fascio di Abano,1934. Daniele Calabi 
Fonte: Zucconi, 1992, p. 37
Fig. 48: Casa degli Italiani a Parigi, 1933. Calabi e Giovanni Vadres
Fonte: Zucconi, 1992, p. 34
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nossa). Já as relações com outros italianos, 
como os Bardi e Giancarlo Palanti69, que che-
gam no fim da segunda guerra, se fazia mais 
pela origem comum do que pelo modo de tra-
balhar. Assim, essa insatisfação com as con-
dições de trabalho, associada a uma nostalgia 
do seu país natal, seria mais tarde um dos mo-
tivos que o levaram a retornar para a Itália.

Por outro lado, a sua relação com o arquiteto 
Rino Levi tornou-se muito intensa, inicialmen-
te determinada pelas condições que Levi criou 
para a atuação de Calabi, que, sendo um es-
trangeiro, tinha problemas de habilitação pro-
fissional no Brasil.70 Entretanto, segundo Cala-
bi (1992), havia também uma sintonia no modo 
de trabalhar, uma simpatia pela mesma lingua-
gem e pelos aspectos técnicos da construção, 
principalmente no que se refere à experimen-
tação estrutural e ao uso de novos materiais.71 

De volta à Itália, Zucconi (1992, p. 51, tradu-
ção nossa) observa que a experiência brasi-
leira terá forte impacto na linguagem e no mé-
todo compositivo de Calabi, principalmente no 
que se refere ao controle técnico-construtivo e 
ao gosto pela simplicidade. “The legacy of Pa-
caembu, é depois evidente no uso de alguns 
materiais e de algumas figuras planimétricas, 
como o pátio introverso, que será reencontra-
do em algumas casas padovanas e na villa 

Falck.”72 

É também um período em que as referências 
revividas no seu próprio país passam a ter inci-
dência sobre o arquiteto. E, segundo Donatella 
Calabi (1992), é quando o fascínio por Mies 
van der Rohe é explicitado.

2.3 REFERÊNCIAS PROJETUAIS DE 
LEVI

Várias são as referências de Rino em seu pro-
cesso de formação na Itália, como mesmo afir-
mou o arquiteto, em 1964, ao falar sobre o pro-
fessor Piacentini73: 

[...] embora não apreciasse sua arquitetura, orien-
tada no sentido de um monumentalismo inspirado 
na tradição romana, eu o estimava muito. Ele era 
um espírito adiantado. Gozava da simpatia dos 
estudantes mais irrequietos, que propugnavam 
por uma reformulação da arquitetura. Em classe 
Piacentini nos apontava os exemplos de Poeltizig, 
de Gropius, de Neutra, de Le Corbusier, etc. [...] 
Lembro do meu entusiasmo quando ele nos apre-
sentou o projeto do arranha-céu de vidro de Mies, 
projetado creio em 1919. Foi Piacentini que me fez 
conhecer o primeiro livro de Le Corbusier, “Vers 
une Architecture”, que comprei logo em seguida. 
Frequentei o escritório de Piacentini como estagi-
ário em 1925, por vários meses, pois o horário da 
Escola era apertado.74 (grifo nosso)

69. “Nascido em Milão, 
Itália, em 1906, Palanti 
formou-se em 1929, na 
Escola Politécnica daquela 
cidade. Pertencente à se-
gunda geração de arquite-
tos racionalistas do país, 
sua obra italiana abrangeu 
desde o desenho industrial 
até projetos urbanísticos, 
incluindo edifícios para 
habitação popular e partici-
pações nas Trienais de Mi-
lão. Inseriu-se no contexto 
milanês do período entre 
guerras, rico em conflitos e 
marcado por diferentes po-
sições frente ao fascismo. 
Atuou como redator das re-
vistas Domus (1932-1933) 
e Casabella (1933) e como 
diretor, junto a Franco Al-
bini, da revista Casabella 
Costruzioni (1946). Foi 
professor do Politécnico de 
Milão entre 1935 e 1946.” 
(SANCHES, 2002).
Inicialmente, se vincula a 
Levi e Calabi, com este 
último desenvolveu o pro-
jeto do Orfanato Liga das 
Senhoras Católicas (1948), 
terminado depois que Ca-
labi volta para a Itália. Pa-
lanti desenvolveu diversos 
projetos com a Construtora 
Moderna ou Segre & Cala-
bi, firma fundada por Danile 
Calabi com seu primo Silvio 
Segre (SANCHES, 2004, 
p. 115; ZUCCONI, 1992, 
p. 50).
70. Segundo Calabi e Zuc-
coni (1992), os primeiros 
trabalhos de Calabi em 
São Paulo foram desenvol-
vidos junto à “Construtora 
Moderna”. Posteriormente, 
Calabi atuou como profis-
sional autônomo (1944-48), 
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Talvez decorram dessa afirmativa as teses 
iniciais sobre possíveis influências no traba-
lho de Levi, que sustentam uma oscilação 
entre “a austeridade de um tratamento racio-
nalista e a dramaticidade de uma linguagem 
expressionista” (FICHER, 1995; MACHADO, 
199275; REIS FILHO, 1974).

Naturalmente, o próprio contexto racionalis-
ta italiano veio a ser uma referência para o 
arquiteto. Anelli (1995) considera, contudo, 
que a passagem acadêmica de Rino Levi por 
Milão teve pouco impacto na sua formação. 
A afirmativa se sustenta a partir da observa-
ção de um álbum de trabalhos acadêmicos 
do arquiteto, em que consta apenas um tra-
balho do período em que estudou em Milão. 
Apesar da possibilidade de Rino ter convivi-
do com colegas que depois tiveram impor-
tante projeção no racionalismo italiano, tais 
como Luigi Figini, Giuseppe Terragni, Carlo 
Rava, Luigi Vietti e Sebastiano Larco, Anelli 
acredita que essa relação não foi profícua, 
pois, nesse período, as ideias ainda eram 
embrionárias.

Em Roma, Levi vivia um período de inquie-
tações, junto com Adalberto Libera, Mario 
Ridolfi e Luiggi Vietti, e provavelmente esse 
período teve maior influência sobre ele.76 A 
hipótese de Anelli respalda-se na própria afir-
mativa de Levi, que declara, em 1964: “como 

sendo que foi Levi quem o 
introduziu na comunidade 
ítalo-hebraica de São Pau-
lo, que se transformou em 
sua maior clientela.
Serapião (2006) levanta 
a hipótese de uma pos-
sível parceria inicial com 
Henrique Midlin, também 
judeu, mas esta não foi 
comprovada. O autor se re-
fere ao projeto da Autoge-
ral (1940), hipoteticamente 
desenvolvido por Calabi, 
mas publicado no catálogo 
da exposição Brazil Builds 
(1943) como sendo de au-
toria de Midlin. 
71.  O tema do uso de ma-
teriais também é discutido 
por Zucconi (1992, p. 48)
72. “The legacy of Pa-
caembu è poi evidente 
nell’uso di alcuni materiali 
e di alcuni figuri planime-
triche come la corte di tipo 
introverso, che ritroveremo 
in alcune case padovane e 
nella villa Falck.”  (ZUCCO-
NI, 1992, p. 51).
73. Anelli (1995, n.p. 
Cap.1) sugere que, a par-
tir de Piacentini, Levi te-
nha tido contato com as 
ideias de Charles Buls e 
Camilo Sitte: “Contato me-
diado por Nuovi orizzonti 
dell’edilizia cittadina, escri-
to por Piacentini em 1921, 
sob a dupla influência de 
L’esthétique des villes, de 
Buls e de Der Satdtbaun, 
de Camilo Sitte.”
74. LEVI, Rino - Carta ao 
professor Paulo F. dos San-
tos de 14/08/64, arquivo 
Escritório Rino Levi. Res-
ponde a perguntas formu-
ladas para constar no livro 
“Presença de Lucio Costa 

na arquitetura contemporâ-
nea do Brasil”.
75. Desse possível uni-
verso de referências, Ma-
chado (1992, p. 93-203) 
propõe a classificaçao das 
obras do arquiteto em cin-
co grupos.    
76. Sobre esse período 
escolar, Anelli (1995, n.p.) 
observa: “A produção es-
colar de Rino Levi repre-
senta um momento de in-
flexão. Não apresenta nem 
a plena adequação com a 
produção dos professo-
res, nem uma pesquisa 
inovadora. Contido dentro 
de limites então sugeridos 
pelos professores, Levi in-
corpora as metodologias e 
conhecimentos fornecidos 
pela escola, deixando o 
início de uma investigação 
formal inovadora para o 
seu retorno a São Paulo. 
Frente às especificidades 
do seu país, suas explora-
ções formais poderiam ter 
maior concretude.”
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não poderia deixar de ser, sofri influência da 
arquitetura italiana, sobretudo da de Roma. 
Voltando ao Brasil, fiz um grande esforço para 
me libertar dessa influência.” (LEVI, 1964, 
n.p.)77  

Mesmo com o desejo confesso de se libertar 
das referências italianas, estas estão presen-
tes na sua obra, principalmente nas iniciais, 
através da adoção de procedimentos projetu-
ais clássicos, aprendidos na Escola de Roma, 
onde ingressa no terceiro ano do curso de ar-
quitetura: 

[...] os ensinamentos que nos pode dar a tradição 
adaptam-se aos progressos técnicos e à evolução 
social [...] O estudo da função e das qualidades 
da obra arquitetônica é tão intimamente ligado à 
técnica – cambiante – quanto às leis de proporção 
– eternas, imutáveis (LEVI, 1939, n. p.).

[...] quanto às leis que governam a parte estética 
não há modificação nenhuma. A estética resulta 
da disposição ordenada e harmônica de um todo, 
das proporções, dos ritmos, dos acordes. [...] o 
passado fornece ensinamentos valiosos, aliás 
hoje mais que nunca, pelo fato de que estudos 
sistemáticos e meios de divulgação mais difusos 
permitem maior e mais completa visão de tudo 
que existiu (LEVI, 1954, n. p.).

Como processualmente houve uma negação 
do aprendizado, Anelli (1995, cap. 1.7.4) des-

taca que as referências italianas do arquiteto 
passaram a estar mais vinculadas aos racio-
nalistas do que aos professores da escola de 
Roma, além de incluídas novas referências78:

Este conjunto de projetos marca o início das obras 
modernas de Rino Levi. Suas características ainda 
estão fortemente ligadas ao período de sua forma-
ção na Itália, mas já se referem não mais às obras 
de seus professores e sim às de seus colegas. 
Nesses anos temos suas primeiras aquisições 
de livros italianos que divulgam as obras inaugu-
radoras do movimento racionalista. Não se deve 
desprezar a influência desses livros no trabalho de 
Levi. É grande a semelhança formal entre estes 
trabalhos e o de seus antigos colegas de classe. 
Entretanto, a produção de Levi nestes anos foi 
marcada por uma grande diversidade de referên-
cias, revelando mais um momento de procura do 
que de afirmação propositiva. O acompanhamento 
dos trabalhos italianos constituía um importante 
parâmetro para suas explorações formais.

Observa-se que, no período em que o arquite-
to estuda em Roma, são poucas as obras que 
realmente se afirmam com uma linguagem de 
vanguarda, como ocorria em outros países eu-
ropeus, e, conforme visto anteriormente, o dis-
curso da Escola de Roma era de uma concilia-
ção entre modernidade e tradição, sendo esta 
talvez a referência de Rino. Por outro lado, 
essa possível referência italiana pode ter sido 
atualizada através de um contato constante 
de Levi com os arquitetos italianos, através 

77. LEVI, Rino - Carta ao 
professor Paulo F. dos San-
tos de 14/08/64, arquivo 
Escritório Rino Levi. A frase 
se refere à reforma da re-
sidência Gofredo da Silva 
Telles, de 1927, em que 
se observam referências 
ao formalismo acadêmico 
italiano.
78. Aranha (2003, p. 83 a 
90) registra as revistas e os 
livros da biblioteca de Rino 
Levi, relacionando-os como 
possíveis referências. Des-
taca as revistas Domus e 
La Casa Bella, bem como 
a primeira edição de livros 
da época, em francês. 
Dessa análise, a autora 
observa que Levi conhecia 
os projetos de Adolf Loos e 
das vanguardas alemãs e, 
ainda, as experiências de 
habitação coletiva na Ho-
landa e Alemanha, dentre 
as quais se destacam pro-
jetos de Ernst May, Grete 
Schütte-Lihotzky e Mies 
van der Rohe. Na pintura, a 
autora aponta experiências 
cubistas e puristas, entre 
elas Mondrian.
Referência confessa do 
arquiteto, o livro de Corbu-
sier também consta na sua 
biblioteca, com inúmeros 
apontamentos de Levi (CA-
PPELLO, 1998).



59

Franco, em 1955.80 Observa-se ainda que, a 
partir de 1945, Levi passa a ser membro do 
CIAM - Congresso Internacional de Arquite-
tura Moderna. Em 1947, participa, junto com 
outros arquitetos brasileiros, da VIII Trienal e 
faz viagem de estudos pela Europa e Esta-
dos Unidos.81 De 1952 a 1954, é presidente 
do IAB-SP - Instituto de Arquitetos do Brasil 
do Estado de São Paulo – e, de 1958 a 1959, 
vice-presidente do IAB Nacional.82  

Essa atuação evidencia uma intensa articu-
lação de Levi com outros profissionais e com 
a produção arquitetônica dos mais diferentes 
contextos, o que ampliou seu universo de re-
ferências e pode ajudar a explicar, junto com o 
amadurecimento profissional, a clara mudan-
ça na linguagem do arquiteto após a década 
de 1940. 

Anelli (1995), Miguel (2003) e Aranha (2003) 
sugerem que os princípios de leveza e trans-
parência, bem como as preocupações com a 
escala do edifício e com a sua relação com o 
entorno, aproximam as obras desse período 
com a arquitetura orgânica wrightiana. Nesse 
sentido, Anelli critica a análise de Bruand, que 
diferencia Wright e Levi exclusivamente por 
razões formais. Para Anelli, entre Levi e Wri-
ght há uma aproximação conceitual:

79. Adalberto Libera “[...] 
fez parte do Gruppo 7 e 
participou do projeto da 
Casa Elettrica na IV Trie-
nal.  Em Roma, era um 
dos arquitetos mais empe-
nhados para a afirmação 
da arquitetura moderna. 
Escreve um documento, 
Per um método nell’esame 
del problema della casa, 
que seria como um manu-
al sobre a habitação e seu 
projeto e depois publica 
com Gio Ponti e Giuseppe 
Vaccaro um apelo Per la 
Carta della casa, onde pro-
curam colocar as bases de 
um texto nacional único em 
que todos os responsáveis 
pela produção da constru-
ção civil assinassem como 
garantia para as futuras 
realizações” (CAPPELLO, 
1998, p. 62).
80. Antes dos dois só-
cios mais famosos, entre 
1938 e 1946, Rino Levi foi 
sócio do suíço Franz An-
drea Pestalozzi. O suíço 
formou-se em Zurique em 
1933 e ingressou no Brasil 
em 1936 (ANELLI, 2001, 
p. 29).
81. Em 1952, em função 
do VIII Congresso Pan-
-Americano de Arquitetos 
no México, Levi volta a 
visitar os Estados Unidos, 
visitando também Cuba 
e Peru. Em 1960 e 1962, 
respectivamente, viaja a 
Moscou e Israel, repre-
sentando a Comissão de 
Saúde Pública da União 
Internacional de Arquitetos 
(ANELLI, 2001).
82. Sobre assunto, consul-
tar também Ficher (1995).

de publicações e cartas, principalmente com 
os arquitetos engajados no racionalismo ita-
liano dos anos 30, como Libera79 (CAPPELLO, 
1998).

Gonsales (1999, p. 16) descreve essas refe-
rências na obra de Levi dos anos 1920 e 1930:

Se na arquitetura de Rino Levi já eram evidentes 
as manifestações das ideias presentes na Itália 
dos anos vinte, o paralelismo formal-compositivo 
entre suas obras e a arquitetura italiana ao longo 
de toda a década de trinta indica-nos a abrangên-
cia desse intercâmbio. A influência do primeiro 
contato com a arquitetura italiana, realizado anos 
antes, é ratificada no contato posterior – a partir 
do Brasil - com o desenvolvimento dessa mesma 
arquitetura concretizado no Razionalismo, que 
sintetizava, sob um matiz de formas mais abstra-
tas, muito das características dos grupos “reno-
vadores” da Itália da década anterior. A presença 
de certos «classicismos», como a aplicação de 
simetria, resultando em partidos bastante tradicio-
nais, e o uso de elementos como pórticos frontais, 
- que perdurarão na arquitetura mais madura de 
Rino Levi, ainda que de maneira mais conceitual 
do que figurativa – são apresentados de maneira 
recorrente nessas primeiras obras.

A fase posterior à década de 1940 corres-
ponde a uma segunda fase na produção do 
arquiteto. Essa fase coincide com o perío-
do em que passa a ter como sócios Roberto 
Cerqueira Cezar, em 1944, e L. R. Carvalho 
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A integração do jardim com o interior da casa pode-
ria aproximar Levi da concepção espacial de Frank 
Loyd Wright, com quem apresenta algumas seme-
lhanças. Apesar de ser o primeiro a questionar-se 
sobre essa proximidade, Yves Bruand conclui pelo 
contrário. A principal diferença entre os dois arqui-
tetos estaria no “tratamento geométrico do espaço 
(projetado por Levi), radicalmente oposto ao ideal 
romântico dos partidários da tendência orgânica.” 
Com tal afirmação, Bruand parece limitar sua com-
paração a um entendimento formalista, originado 
da interpretação da arquitetura de Wright realizada 
por Bruno Zevi. A integração interior-exterior já es-
tava presente tanto nas Casas da Pradaria quanto 
na Casa da Cascata, projetadas com formas rigo-
rosamente geométricas. O uso ou não de formas 
geométricas não são paradigmas suficientes para 
excluir a semelhança de espacialidades que pre-
tendem a integração com a natureza num espaço 
onde o interior se funde com o exterior (ANELLI, 
1995, n.p.).

Ainda após a década de 1940, Anelli (1995), 
Ficher (1995) e Gonsales (1999) indicam uma 
maior relação com o contexto carioca:

Influências dos desenvolvimentos arquitetônicos 
do Rio de Janeiro em sua obra só se fariam sentir 
de meados da década de 1950 em diante. Mes-
mo assim, alguns de seus projetos da década de 
1940 já manifestam tal tendência, como o edifí-
cio Prudência, que introduziu na cidade algumas 
soluções tipicamente cariocas, como o pilotis no 
térreo, a estrutura modulada e a variedade de ma-

teriais de revestimento. Ainda que esta polaridade 
entre o racionalismo corbusiano e o racionalismo 
carioca resultasse constantemente em uma sínte-
se de cunho próprio, alguns projetos de Rino Levi 
indicam uma forte ascendência do formalismo de 
Oscar Niemeyer (FICHER, 1995).

Contudo, há de se considerar também que 
esse processo de mudança na obra do ar-
quiteto pode ser decorrente de mudanças no 
quadro cultural de São Paulo (GONSALES, 
1999). Durante a década de 1920, a cidade 
mal começava a se industrializar e, na década 
de 1930, consolidava seu parque fabril, com 
a política desenvolvimentista de Getúlio Var-
gas. Contudo, mesmo com o desenvolvimento 
econômico e com os movimentos de vanguar-
da artística, como a Semana de 1922, a po-
pulação ainda era conservadora, preferindo a 
linguagem eclética em seus edifícios.83A legis-
lação vigente, que exigia o tratamento eclético 
das fachadas, e a inexistência de uma forma-
ção voltada especificamente a arquitetos con-
tribuíram para o conservadorismo cultural do 
ambiente em que atuava Levi84.  É depois da 
Segunda Guerra Mundial que a cidade assiste 
a uma intensa urbanização.

Assim, condicionam as respostas do arquiteto 
não só as referências que possui, mas tam-
bém questões inerentes ao problema em si, 
ou seja, os condicionantes projetuais. Como 

83. Anelli (1995, n.p.), ao 
analisar a casa Ferrabino 
(1931), observa que a propos-
ta foi inicialmente desenvolvi-
da isenta de qualquer ornato. 
Contudo, Levi foi obrigado, 
por solicitação dos proprie-
tários, que preferiam o gosto 
decorativo vigente, a refazê-
-la, com faixas de rusticagem 
na alvenaria e arcos. “Não 
eram estranhos, para ele, os 
elementos incorporados para 
atender as exigências dos 
proprietários.”
84. Atuam, na cidade, emprei-
teiros e construtores, bem como 
engenheiros formados na Poli-
técnica. As faculdades de arqui-
tetura da USP e da Mackenzie 
são criadas só na década de 
1950.
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(ANELLI, 1995). 

Esse discurso da construção do “espírito do 
lugar” brasileiro aproxima Levi do discurso 
vigente no contexto brasileiro, especialmen-
te propagandeado por Lúcio Costa. Contudo, 
para Costa, a “representação do lugar” se 
dava através da adequação da cultura arqui-
tetônica tradicional, erudita ou não, aos pre-
ceitos do estilo moderno. Nesse sentido, Mi-
guel observa que, mais tarde, Levi também 
exaltará o valor da arquitetura residencial da 
tradição brasileira: 

A arquitetura residencial de tradição brasileira, sim, 
teria qualidades próprias, bem marcadas, com uma 
grande simplicidade de concepção, uma generosa 
distribuição espacial, um modo correto de encarar 
os problemas de insolação e ventilação e um modo 
de ligar a habitação ao seu ambiente, possuindo 
além de tudo uma execução técnica simples e pri-
morosa, com uma perfeita correspondência com 
os objetivos visados (MIGUEL, 1998, p. 28).

A convergência de discurso e prática de Levi e 
Costa ainda é ilustrada por Anelli (1995, n.p.), ao 
analisar os edifícios Elclor e Plavinil-Elclor (figura 
49), de Levi, com o Parque Guinle (figura 50), de 
Lúcio Costa: “O projeto de Levi é coerente com 
a evolução interna de sua obra, não sendo, por-
tanto uma referência descabida à obra de outro 
arquiteto. Há uma convergência entre o desen-
volvimento dos partidos dos dois arquitetos.” 

85. A tese de Gonsales busca 
investigar essas concessões na 
obra residencial de Rino Levi: 
“Este trabalho se propõe a ana-
lisar com mais profundidade es-
sas nuanças, investigar em que 
circunstâncias tais concessões 
se dão e até que ponto são re-
correntes em sua obra.” (GON-
SALES, 1999).  Nesse sentido, 
a autora detalha: 

Essa dialética desenvolvida 
pela arquitetura moderna em 
geral e que proporcionou uma 
riqueza toda especial à arqui-
tetura brasileira será verifica-
da com detalhe na arquitetura 
de Rino Levi. Analisando a 
maneira com que esse diálo-
go de polaridades abstratas 
se manifesta nos seus exer-
cícios práticos de projetação, 
poderemos constatar que o 
debate resultante da intera-
ção das normas estilísticas 
com os aspectos contingentes 
pode se dar em dois níveis - 
ainda que estes interajam a 
todo momento: poderíamos 
chamar de «1º nível» aquela 
relação entre polaridades ge-
néricas: racionalidade x con-
tingência; norma x circunstân-
cia que faz referência àquelas 
idéias e gestos que sempre 
estão permeados pelos con-
ceitos do ideal e do empírico, 
pelos valores a priori - norma-
tivos - e por acontecimentos 
circunstanciais de toda or-
dem. Neste caso, a aborda-
gem dos aspectos contingen-
tes, como as condições de 
orientação solar, direção dos 
ventos, normativas edilícias 
ou urbanísticas ou morfologia 
urbana, não necessariamente 
implica em uma composição 
arquitetônica complexa ou 
especial. No «2º nível», que 

observa Gonsales (1999), atuando dentro de 
um sistema normativo, o arquiteto faz conces-
sões ao problema que se apresenta - contin-
gências do programa, do sítio, do clima, etc.85 
Em decorrência disso, as respostas projetuais 
possuem diferentes graus de distanciamento 
e aproximação das características normati-
vas. Para a autora, por exemplo, isso explica 
as diferentes respostas de Levi para os proje-
tos desenvolvidos no contexto urbano e rural, 
onde a configuração pátio não é explorada. No 
conjunto, as obras de Levi apresentam uma 
série de “adaptações” em relação ao caráter 
normativo, mantendo identificável, porém, o 
“esquema moderno” (GONSALES, 1999). 

No universo de Rino Levi, deve-se ainda 
considerar que as possíveis concessões aos 
problemas projetuais eram uma importan-
te estratégia para construir uma arquitetura 
com identidade nacional. Já em 1925, antes 
mesmo de voltar para o Brasil, Levi publica 
um artigo intitulado “A arquitetura e a estética 
das cidades” (LEVI, 1925), em que evidencia 
a necessidade da busca de uma “estética com 
alma brasileira”.86 Ao “espírito da época” se 
juntava a representação do “espírito do lugar”, 
que, na interpretação do jovem arquiteto, po-
deria ser materializada através do jardim tropi-
cal, das cores, da luminosidade e da natureza, 
argumentos comuns no discurso de Piacentini 
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No universo específico da arquitetura residen-
cial, Anelli (1995, n.p.) observa que tanto Levi 
como Costa buscam promover o isolamento 
da agitação da vida metropolitana. Entre eles, 
porém, há uma diferente interpretação da na-
tureza: Levi busca interagir com ela, ao passo 
que Costa deseja apenas contemplá-la. 

Costa escolhe a varanda como “o melhor lugar 
da casa”. Nesse lugar, exterior à casa, é possí-
vel estabelecer-se a desejada intimidade com a 
natureza, que se dá à distância, como contempla-
ção. O distanciamento contemplativo de Costa é 
oposto à proximidade de Levi. Neste não há bar-
reiras nem distâncias, a natureza, reproduzida no 
jardim, deve ser vivenciada [...] Não temos nem o 
distanciamento indiferente de Mies, que também 
trata pictoricamente a natureza, nem a intocabi-
lildade de Costa, que pretende deixá-la intacta, 
agreste. O jardim permite uma intimidade cotidia-
na, pode-se dizer até mesmo sensorial, rompen-
do com as separações entre o homem e a natu-

reza no mesmo momento em que nossas artes 
plásticas começavam a romper com a distância 
entre o espectador e a obra de arte.

Assim, o universo de referências e influências 
sobre a produção do arquiteto é multifacetado 
e complexo, como afirmam Anelli, Gonsales 
e Miguel, Machado, ao analisarem a carreira 
de Levi. Há uma convergência na “leitura” das 
obras do arquiteto, como pode ser pontuado:

Levi não transportou a nova arquitetura italiana 
para o Brasil, mas agiu como os italianos, procu-
rando na arquitetura moderna de outros países 
aquilo que pudesse ser coerente com a situação 
brasileira. [...] Ao adequar os parâmetros italia-
nos à situação brasileira, Levi evitou a simples 
transposição de um estilo, ou de um repertório de 
propostas. Suas adaptações constituem as bases 
para o desenvolvimento de uma proposta própria 
de arquitetura moderna que, desde o seu início, 
pretendia ser brasileira. O intercâmbio com ou-
tras produções, fossem de arquitetos brasileiros, 
fossem de italianos ou de qualquer outro país, 
passou sempre pelo filtro de seu programa: a ar-
quitetura pensada integradamente em seu caráter 
artístico e técnico, a cidade como parâmetro do 
projeto do edifício, a pesquisa de uma arquitetura 
brasileira adequada à natureza (clima, luz e vege-
tação) (ANELLI, 1995, n. p.).

Poderíamos afirmar que o arquiteto passa de uma 
modernidade baseada na “exclusão”– dos pri-
meiros anos - a um desenvolvimento submetido 
cada vez mais ao princípio do “sacrifício”, com a 

Fig. 49: Edifício Plavinil-Elclor, 1961. Rino Levi
Fonte:http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp311.asp
Fig. 50: Parque Guinle, 1948-54. Lúcio Costa
Fonte: www.arcoweb.com.br/debate/debate28.asp
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especificaríamos como de-
bate no âmbito do binômio 
normativo x especial, não se 
trata simplesmente de um 
diálogo da norma com dados 
fatuais, mas de um destaque 
voluntário de circunstâncias 
especiais - programa, uso, 
necessidade de comodidade - 
através de formas e espaços 
de geometria complexa ou de 
texturas diferenciadas. Pode-
remos ainda constatar que o 
1º nível determina em maior 
grau questões urbanísticas 
- relativas à implantação do 
projeto no terreno e sua rela-
ção com a cidade - e o 2º nível 
privilegia questões compositi-
vas no âmbito propriamente 
arquitetônico (GONSALES, 
1999, p. 47).

86. O discurso converge com 
as discussões italianas da épo-
ca, que buscavam construir uma 
identidade nacional, referendan-
do-se na arquitetura clássica e 
na arquitetura vernacular medi-
terrânea e rural.
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Como mesmo sintetiza Levi, em depoimento 
de 1964, há uma “influência” de vários fatores: 

Pessoalmente, creio que fui influenciado por Le 
Corbusier. Li todos os seus livros, logo após pu-
blicados, e acompanhei a sua obra, mas, por oca-
sião do projeto da casa Ferrabino, meu interesse 
era, igualmente, por todos os demais movimentos 
que reagiam contra o ecletismo e que lutavam 
por uma renovação da arte. Assim, penso que 
a influência que sofri vinha de vários fatores87 
(grifo nosso).

2.4 CONFLUÊNCIAS ENTRE LEVI E 
CALABI: APONTAMENTOS INICIAIS

Donatella Calabi (1992, p. 45, tradução nossa) 
afirma que entre Daniele Calabi e Rino Levi 
havia mais do que sentimento de generosi-
dade e gratidão: havia também uma sintonia 
no modo de ver as coisas. “Era comum a sim-
patia pela linguagem arquitetônica enxuta e 
essencial, pelos temas da habitação coletiva, 
pelos aspectos técnicos da construção [...].”88 
O ponto de vista de Donatella Calabi converge 
com o de Zucconi (1992, p. 47), que acredita 
que a relação entre Calabi e Levi ocorre não 
só pela origem hebraica, mas por concepções 
convergentes da arquitetura e da profissão.

87. LEVI, Rino. Carta ao 
professor Paulo F. dos 
Santos de 14/08/64, arqui-
vo Escritório Rino Levi. 
88. “Era comune la simpa-
tia per um linguaggio archi-
tettonico asciutto ed essen-
ziale, per i temi dell’edilizia 
collettiva, per gli aspetti 
tecnici della costruzione 
[...]” (CALABI, 1992, p. 45).

consequente adição de riqueza e complexidade 
ao seu trabalho. Sacrifício de parte dos valores 
acadêmicos recebidos nos anos de estudo, não 
necessariamente de todos; sacrifício de parte dos 
princípios da tradição clássica conhecidos a par-
tir da convivência italiana, manutenção de vários 
destes; sacrifício de parte dos aspectos contin-
gentes, mas constante diálogo com contingências 
locais e temporais (GONSALES, 1999, p. 309).

A obra de Rino Levi apresenta particularidades e 
nuanças que a fazem oscilar entre uma aproxima-
ção maior à arquitetura de São Paulo, do Rio ou 
diretamente à de Le Corbusier. A formação Italia-
na, assim como seu principal cenário de trabalho, 
a metrópole paulista, são considerados fatos es-
sencialmente importantes no estudo de sua arqui-
tetura (GONSALES, 1999, XVI).

Influenciado pelo formalismo acadêmico (pro-
porção e harmonia), pelo racionalismo (volumes 
puros), pelo expressionismo (contrastes entre 
volumes, planos e linhas) e arquitetura orgâni-
ca (relação interior/exterior), Rino Levi trilha seu 
caminho projetivo enfatizando um ou outro prin-
cípio enunciado. No entanto, algo perpetua-se: a 
utilização de um método de composição com to-
tal ênfase ao figurativismo geométrico (MIGUEL, 
2003, p. 63).

[...] as influências de experiências diversas pra-
ticadas na Europa nas primeiras décadas do sé-
culo estão presentes em sua arquitetura, embora 
manifestadas com características peculiares ine-
rentes ao seu modo de projetar e ao meio cultural 
brasileiro (MACHADO, 1992, p. 188).
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Essa convergência, para muitos autores, 
como já observado na introdução desse traba-
lho, se dá principalmente no desejo de cons-
truir casas “introversas”, reflexo de uma refe-
rência mediterrânea. A hipótese é inicialmente 
sustentada por Acayaba e Ficher (1982) e rea-
firmada numa sequência de trabalhos – Anelli 
(2003; 2001; 1995), Gonsales (1999), Zucconi 
(1991; 1992) e Cappello (1998). 

Anelli (1995), contudo, questiona as genera-
lizações na análise das obras dos arquitetos, 
mesmo não negando a existência de um “ca-
ráter comum”. Do ponto de vista tipológico, o 
autor acredita que Calabi se prende mais ao 
conceito tradicional do tipo pátio, enquanto 
Levi já utiliza esquemas miesianos: 

O caráter “introverso” comum às casas dos dois 
arquitetos é indiscutível, assim como a seme-
lhança com a espacialidade das casas romanas 
descobertas em Pompéia, ou preservadas em 
outros pontos da Itália. Igualmente separadas do 
espaço público, as casas se abrem para um jar-
dim interno, que se torna um elemento ordenador 
do conjunto da residência. Entretanto a seme-
lhança para aí. Enquanto os projetos de Calabi 
pretendem estabelecer uma continuidade com o 
esquema tipológico do pátio, os projetos de Levi 
expressam uma outra atitude. Nas casas de Levi 
os “pátios” surgem inicialmente como uma ex-
tensão do interior sobre as potenciais sobras de 
terreno. Não é regida por nenhum a priori formal, 

muito menos tipológico, considerados por Levi, 
como vimos anteriormente, “tabus” dos quais a 
arquitetura deve se emancipar.

Outra diferença apontada por Anelli (2001) se 
refere ao “caráter verde” dado ao pátio. Com-
parando o pátio do Instituto Sedes Sapientae 
(1941), de Rino Levi (figuras 51 e 52), e a Co-
lônia de Férias em Alberoni (1936), de Calabi 
(figura 53), aponta que é a vegetação que os 
diferencia, sendo o pátio seco de Calabi um 
devedor do tipo tradicional e o pátio arboriza-
do de Levi uma transgressão (Figuras 60 e 
61). 

Se o projeto italiano é mais devedor da tipologia 
tradicional, o brasileiro é um desvio que aponta 
para novas possibilidades. As concepções radi-
calmente distintas do espaço aberto central com-
provam essa impressão: enquanto Calabi reitera 
o pátio seco, Levi propõe um exuberante jardim 
tropical, atitude que seria retomada nos projetos 
residenciais desenvolvidos nos anos seguintes 
(ANELLI, 2003, p. 93-94).

Assim, se observa que, para a maioria dos au-
tores, o arranjo de “casas introversas”, organi-
zadas em “pátios, é um dos principais pontos 
de convergência entre as obras dos arquitetos. 
Contudo, a discussão estabelece dois aspec-
tos polêmicos que merecem ser melhor anali-
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Fig. 51: Instituto Sedes Sapientiae, 1941.Rino Levi   
Fonte: http://www.facebook.com/photo.php
Fig. 52: Instituto Sedes Sapientiae, 1941.Rino Levi   
Fonte: Anelli; Guerra; Kos, 2001, p. 93
Fig. 53: Colônia de Férias Principi di Piemonte de Alberoni, 1936-38. Da-
niele Calabi 
Fonte: Zucconi, 1992, p. 39

51         52            
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sados. O primeiro aspecto se refere às possí-
veis referências tipológicas dessas casas: de 
matriz clássica, em que a forma nasce a priori 
e o pátio ocupa uma posição central; ou de 
matriz miesiana, em que as alas são dispostas 
no terreno sem uma forma pré -estabelecida. 
O outro aspacto se refere às questões ineren-
tes ao caráter das casas, sobre o possível ca-
ráter “introvertido mediterrâneo”, depreendido 
do arranjo isolado da casa em relação à rua 
e onde pátio assume o papel de elemento de 
articulação entre o interior e exterior; e ainda, 

sobre o possível “caráter verde”, promotor de 
experiências sensoriais distintas das dos pá-
tios secos. Tais questões serão analisadas 
mais detalhadamente nos capítulos seqüen-
tes.
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89. Sobre as diversas re-
ferências à Quatremère 
de Quincy na historiografia 
contemporânea, consultar 
Oeschilin (1985).
90. Rossi (1995) afirma 
que a análise do tipo pode 
ser descritiva, geométrica 
ou topográfica, permitindo 
a abordagem de aspectos 
relativos à influência da es-
trutura fundiária, da econo-
mia e da história. Reichilin 
(1985) observa que uma 
análise tipológica pode dis-
tinguir os tipos: estrutural, 
técnico-material, distribu-
tivo, geométrico, espacial, 
plástico, estilístico-icono-
gráfico. Argan (2000), por 
sua vez, propõe o registro 
da configuração geral do 
edifício, dos elementos or-
namentais e dos elementos 
tecnológicos.

Como observado na primeira parte deste traba-
lho, as referências projetuais de Calabi e Levi são 
múltiplas, mas conduzem a um universo em que é 
comum a ocorrência de casas “introversas”, orga-
nizadas a partir de seus pátios. Por outro lado, as 
diferenças das referências adotadas no desenvol-
vimento dos projetos, se tradicionais ou miesianas, 
podem indicar uma “chave de leitura” capaz de 
distinguir ou aproximar tipologicamente as casas -
pátio estudadas, mesmo que possuam um “cará-
ter” comum.

Esse fato sugere a necessidade de desenvolver 
uma leitura atenta da configuração tipológica das 
casas, com foco no papel compositivo dos pátios 
e nos arranjos resultantes. No caso das casas de 
Levi, a abordagem é, na verdade, uma releitura, 
já que existem vários estudos desenvolvidos com 
enfoque similar, como, por exemplo, os realizados 
por Gonsales (1999) e Miguel (2003). No universo 
das residências de Calabi, a abordagem tipológica 
é inédita.       

Inicialmente, o conceito de tipo tratado neste tra-
balho é o clássico, elaborado por Quatremère de 
Quincy no final do século XVIII. Para ele, o tipo é 
um conceito capaz de elucidar a razão “oculta” da 
arquitetura, tendo como base a natureza da obra 
e a satisfação estética. Assim, a ideia de tipo se 
aproxima de um ideal platônico, “[...] algo perma-
nente e complexo, um enunciado lógico que está 
antes da forma e que a constitui” (ROSSI, 1995, 
p. 25). Essa razão oculta manifesta-se através da 

permanência de determinadas características dos 
edifícios ao longo da história.89  

Como algo abstrato, o tipo não pode ser confundi-
do com o modelo, passível de ser materializado e 
repetido; é, em vez disso, um princípio que serve 
de regra para um grupo de modelos ao longo do 
tempo (MONEO, 1999; MAHFUZ, 1995). De modo 
mais claro, Aldo Rossi esclarece: “É como uma es-
pécie de núcleo em torno do qual se aglomeravam 
e se coordenavam em seguida os desdobramentos 
e as variações de formas de que o objeto era sus-
cetível” (ROSSI, 1995, p. 26).

A análise tipológica pode se desenvolver a partir 
da abordagem de diversas categorias projetuais, 
como a estrutural, a distributiva, a geométrica, a 
espacial, a estilística, etc90. Mafhuz (1995) propõe 
duas categorias mais abrangentes de abordagem: 
a dos “tipos formais”, registrando a forma/geome-
tria geradora do objeto arquitetônico, e a dos “tipos 
funcionais”, registrando as constantes organizacio-
nais e estruturais. 

Nesta etapa do trabalho, busca-se identificar qua-
tro categorias capazes de revelar, em parte, o nú-
cleo ou os núcleos em torno do qual Levi e Calabi 
desenvolvem suas propostas: relação entre o zo-
neamento e o partido arquitetônico; pátio: relação 
edifício-lote-logradouro; configuração das alas; e 
eixos de acesso e circulação. Considera-se, a par-
tir da abordagem de Mafhuz (1995), que as duas 
primeiras categorias são referentes ao tipo formal 
e as duas últimas correspondem ao tipo funcional. 

3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE
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Fig. 54: As quatro formas da casa, 1935. Le Corbusier. 
No primeiro caso, Le Corbusier ilustra um partido aditivo e, nos três últimos, 
partidos subtrativos.  
Fonte: Ching, 1998, p. 55
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RELAÇÃO ENTRE O ZONEAMENTO E O PAR-
TIDO ARQUITETÔNICO

Os setores das casas de Levi e Calabi são 
organizados em “alas”, que podem ser iden-
tificadas nas plantas e/ou nas volumetrias. 
O arranjo dessas alas determina a configu-
ração formal do partido arquitetônico, que 
pode ter duas variações: compacto ou sub-
trativo, e composto ou aditivo. 

Conceitualmente, conforme Mafhuz (1995), 
a composição subtrativa se baseia em um 
sólido “platônico”, que sofre operações de 
subdivisão, subtrações e adições que não 
comprometem a leitura da forma original. 
Em sentido oposto, nas composições aditi-
vas, se observa um agrupamento de partes 
claramente identificáveis (figura 54). 

O próprio pátio interno tradicional, confi-
gurado por um espaço vazio central, pode 
caracterizar arranjos aditivos ou subtrati-
vos. Segundo Ching (1998) e Clark e Pause 
(1987), no arranjo subtrativo predomina uma 
massa murada densa e vazada no centro, e 
os ambientes da planta não se expressam 
isoladamente, mas apenas em seu conjun-
to. Nos arranjos aditivos, os ambientes ou 
as alas expressam formalmente as suas di-
ferentes funções ou evidenciam uma hierar-
quia formal de uns sobre os outros. 

A partir desses conceitos, as obras de cada 
arquiteto são agrupadas tendo como refe-
rência os partidos arquitetônicos adotados: 
aditivo ou subtrativo. Na sequência, em 
cada grupo, a configuração dos pátios é 
analisada a partir da relação “edifício-lote -
logradouro”.
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Fig. 57: Tipo pátio, a partir da relação edifício-pátio-lote-logradouro.
Fonte: Reis Alves; Cosen, 2004, p. 90
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Fig. 55: Esquema tipológico da casa de Rino Levi.  
Fonte: Gonsales, 2001, n. p.
Fig. 56: Esquema proposto centrando-se nos pátios como figuras compo-
sitivas. 
Fonte: Figura adaptada de Gonsales, 2001, n. p.

55 56

91. Conceito desenvolvido 
pela Psicologia da Forma. 
Nesse conceito, um objeto 
é percebido quando pos-
sui uma estrutura interna 
maior do que os outros 
objetos que o cercam, ca-
racterizando o resto como 
“fundo” sobre o qual ele se 
destaca.  No entanto, uma 
figura pode se transformar 
em fundo, e vice-versa, 
dependendo do estímulo 
visual ou de um interesse 
específico, que traz um ob-
jeto para o primeiro plano 
de atenção e retrocede o 
resto para o fundo. Sobre 
o assunto, consultar Joslyn 
(1977).
92. Em dicionário de ar-
quitetura, Portughese vin-
cula o termo pátio essen-
cialmente à presença de 
um vazio centralizador e 
organizador da composi-
ção: “Pátio – Termo de uso 
internacional; designa um 
tipo de cortile em torno do 
qual gravitam os ambien-
tes da casa, caracterizado 
por porticados abertos a 
um espaço ajardinado [...]” 
(PORTUGHESE, 1969, p. 
392) tradução nossa. Por 
outro lado, Reis Alves; Co-
sen (2004) desenvolvem 
valiosa conceituação da 
palavra a partir de diver-
sas versões linguísticas 
– latim, latim vulgar, caste-
lhano, provençal –, o que 
permite um entendimento 
mais amplo do conceito 
de pátio. Tipologicamente, 
Cambi; Cristina; Steiner 
(1981) abordam o esque-
ma pátio com diversas 
variações, de modo similar 
à abordagem Reis Alves; 

PÁTIO: RELAÇÃO EDIFÍCIO-LOTE-LOGRA-
DOURO

Com relação às casas de Levi, o modo de arti-
culação das alas sobre o terreno já foi ricamente 
estudado por alguns autores, como Gonsales 
(1999), que identifica esquemas recorrentes de 
acordo com o tipo de lote - se curtos ou profun-
dos, largos ou estreitos, se de meio de quadra 
ou de esquina.  Fazendo uma relação com o 
princípio de figura-fundo91, pode-se afirmar que 
a atenção de Gonsales centra-se no arranjo das 
alas como “figuras” compositivas, tendo o lote 
como “fundo” dessa composição (figura 55).   

Aqui, o estudo objetiva avaliar a composição do 
“fundo” resultante da inserção das “figuras” das 
alas sobre os lotes. Neste caso o “fundo”, ou os 
pátios, passa a ter o status de “figura”, sendo o 
centro da análise compositiva (figura 56). Essa 
abordagem busca identificar características re-
correntes na configuração dos “pátios” que pos-
sam conferir unidade ao conjunto das obras ana-

lisadas, mesmo quando o vazio, ou o pátio, não 
tem um papel de centro e não está totalmente 
contido pela massa.

Por pátio se entendem os vazios descobertos, 
internos e externos a uma edificação (figura 
57), conforme discutido por Reis Alves; Cosen 
(n.p.)92:  

Em relação ao edifício e seu respectivo lote, é pos-
sível classificar, de uma forma geral, dois tipos de 
pátio. O pátio externo, espaço externo e descober-
to anexo a um edifício; e o pátio interno, espaço in-
terno e descoberto envolvido pelo corpo de um ou 
vários edifícios. Seja qual maneira for, ele possui 
fechamentos laterais, limites físicos, seja o próprio 
corpo edificado e/ou sejam muros. Mas, sempre 
descoberto, desnudo, relacionando-se diretamen-
te com a abóbada celeste e, consequentemente, 
com todas as suas manifestações climáticas (grifo 
nosso).

A análise proposta aborda a configuração física 
do pátio, mais precisamente sua geometria bi 
e tridimensional.93 São investigados os seguin-
tes fatores: a proporção do pátio em planta; a 
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Fig. 58: Elementos de Composição da Escola de Engenharia de Leicester, 
1959-63. Stirling; Gowan.
Fonte: Martinez, 2000, p. 161
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configuração dos seus planos verticais, se de-
senhada por muros ou pela própria edificação; a 
presença de elementos de transição entre inte-
rior e exterior; o desenho paisagístico como indi-
cação de uma forma de apropriação do espaço. 
Contrapondo a afirmativa de Miguel (2003), que 
observa que Rino supervaloriza a bidimensiona-
lidade como procedimento projetual, acredita-se 
ser possível encontrar características tridimen-
sionais recorrentes tanto em suas obras como 
nas de Calabi.

Avalia-se também a relação do pátio com o lo-
gradouro, investigando o que Reis Alves; Cosen 
(2004, p. 89) chamam de “dicotomia entre os es-
paços privados e públicos”, a qual normalmente 
é condicionada pelo uso e pela visão que se tem 
do pátio. Assim, é investigada a privacidade que 
o pátio promove e o caráter resultante – se um 
espaço de passagem, mais público, ou um es-
paço privado, que se estabelece como extensão 
dos ambientes; se um espaço de interação física 
ou apenas de contemplação visual. Esses atri-
butos, que não são inerentes à geometria da for-
ma, são importantes formas de avaliar o caráter 
dos pátios analisados. 

A análise geométrica e do caráter dos pátios in-
teressa a esta pesquisa porque, hipoteticamen-
te, permite avaliar características similares entre 
eles que, de certo modo, são independentes do 
partido adotado – compacto ou composto. As-
sim, parte-se da hipótese de que, nas casas dos 
arquitetos, há uma independência entre tipo e 
caráter.

CONFIGURAÇÃO DAS ALAS

A leitura do setor ou alas, enquanto um fragmen-
to da planta, se justifica pela própria concepção 
projetual modernista. Segundo Marti Arís (1993) 
e Martinez (2000), o projetista moderno apro-
pria-se de esquemas já testados de cada setor 
e, ao projetar um conjunto, faz uma “montagem” 
projetual, de forma a buscar a melhor adaptação 
do projeto ao contexto. O resultado final é uma 
estrutura tipológica flexível que permite a coor-
denação de diversas soluções projetuais (figura 
58).

No arranjo de cada setor ou ala, é estudada a 
posição dos ambientes ou dos elementos de 

Cosen (2004).
93. Anelli (1995), Gonsa-
les (1999), Miguel (2003), 
Frison (2008) estudam a 
proporção na obra de Levi. 
Em Miguel (2003) e Frizon 
(2008), os estudos são mais 
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Fig. 59: Esquemas tipológicos do setor íntimo, com destaque para os quar-
tos e os banheiros.  
Fonte: Elaboração da autora

59

composição. Para Martinez (2000), os “elemen-
tos de composição” relacionam-se com os am-
bientes ou com a abstração destes, envolvendo 
suas proporções.94 Esse conceito é estabelecido 
por Julien Guadet por volta de 1900:

Nada mais sedutor que a Composição. É o verda-
deiro domínio do artista, sem limites nem fronteiras 
além do impossível. O que é compor? É colocar 
juntas, soldar, unir as partes de um todo. Estas 
partes, por sua vez, são os Elementos de Com-
posição. Assim como vocês [os alunos] realizarão 
suas concepções com paredes, aberturas, abóbo-
das, tetos - todos eles Elementos de Arquitetura -, 
assim vocês estabelecerão sua composição com 
cômodos, vestíbulos, acessos e escadas. Estes 
são os Elementos de Composição (JULIEN GUA-
DET apud MARTÍNEZ, 2000, p. 159).

A posição dos elementos de composição nas 
alas é determinada pela própria configuração 
espacial, pelas conexões que estabelece com 
outros elementos de composição e pela função 
prevista para o conjunto. A adjacência entre um 
ambiente e outro normalmente determina limites 
planos e retos. Quando a própria configuração 
espacial do ambiente exige uma irregularidade, 
essa é transladada para o perímetro externo do 
edifício ou é aceita no seu interior, como um ele-
mento dramático. Por vezes, espaços irregula-
res são interpostos a espaços de forte conforma-
ção, tornando-se um volume isolado unido por 
circulações (MARTINEZ, 2000). 

Os resultados dessas estratégias são recorren-

tes esquemas em que se observa uma linha cir-
culatória que conduz a lugares privados e exclu-
sivos para cada função, prefigurando o partido 
determinado pelo organograma (figura 59). Em 
outros esquemas, prevalece a continuidade es-
pacial, ficando os limites dos ambientes apenas 
sugeridos, sem uma localização precisa dentro 
da ala (MARTINEZ, 2000).

Neste trabalho, as alas dos setores são analisa-
das comparativamente, a fim de identificar es-
quemas projetuais recorrentes e o modo como 
estes buscam integrar interior e exterior. 

EIXOS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO 

De modo complementar, são analisados os eixos 
de circulação, isto é, elementos que conectam 
as alas entre si. Parte-se do princípio de que 
o partido pode ser descrito como o arranjo 
de volumes padronizados e especiais, e a 
articulação entre eles se faz por meio da simples 
interpenetração dos volumes ou por meio de 

gráficos.
94. Em contraposição, os 
“elementos de arquitetu-
ra” são coisas concretas, 
como portas e janelas, que 
espacializam os “elemen-
tos de composição” (MAR-
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circulações e passarelas (COMAS, 1986).  No 
caso de interpenetração de volumes, Martinez 
(2000) afirma que pode ocorrer o surgimento de 
espaços “adaptados”, ou halls, que funcionam 
como um entroncamento da rede circulatória. 
Do hall para os demais lugares, a passagem 
se faz por meio de “canais”, entendidos como 
corredores ou circulações. 

O modelo que se procura no projeto funcionalista 
é o da máquina ou do organismo, um conjunto de 
lugares de uso especializado eficazmente ligados 
por circulações mais ou menos diferenciadas; no 
limite, localizações funcionais (espaços adaptados) 
colocadas estrategicamente nos entroncamentos 
da rede circulatória. A contiguidade dos espaços 
adaptados geralmente é desnecessária, uma vez 
que o modo de passar de um lugar para outro é 
por meio de um canal (corredor ou circulação) e a 
justaposição espacial é aceita somente como um 
mal necessário inerente à construção, em especial 
à construção de um espaço restrito (MARTINEZ, 
2000, p.91).

No caso específico dos arranjos em pátio, Cambi; 
Cristina; Steiner (1981) indicam que a posição 
dos acessos é uma importante variável, já que 
condiciona a articulação das demais células. 
Nesse sentido, indicam três soluções principais 
– acessos centralizados, laterais e pelo próprio 
pátio, sendo que cada um privilegia algum tipo 
de zoneamento. 
Nas casas de Levi e Calabi, são avaliados dois 
aspectos: os acessos e percursos sociais e de 
serviço; e a existência de um hall e a maneira 

como este condiciona o arranjo das diversas alas 
e suas circulações. Esta análise é importante já 
que, nos paradigmas modernos, o hall cumpre 
o papel de elemento distribuidor dos setores, 
dando-lhes autonomia de uso e efetivando a 
eficiência funcional da casa.



4. CASAS DE DANIELE CALABI

4.1. ZONEAMENTO E PARTIDO 
ARQUITETÔNICO 

Nas casas de Calabi, a procura pelos pátios 
nem sempre é uma constante. São casas mais 
econômicas, dispostas em lotes de menores di-
mensões e cujos recuos nem sempre podem ser 
tratados como “pátios-residuais”. Contudo, no 
conjunto de suas casas, observa-se que o ar-
quiteto sempre procura enfatizar a relação dos 
ambientes sociais com o exterior, abrindo-os di-
retamente para o pátio ou, ainda, para sacadas 
e terraços, que exploram visuais.   

O arranjo das casas de Calabi está diretamente 
condicionado pela topografia do lote, sendo to-
dos de meio de quadra. Dessa relação surgem 
dois arranjos principais: o partido aditivo em L, 
que configura naturalmente um pátio entre as 
alas, e o partido subtrativo. Nas obras subtrati-
vas se observam ainda duas variações: os ar-
ranjos verticalizados e os horizontalizados.  

O partido aditivo em L é empregado em lotes 
planos. Neles, a zona noturna, com os quartos, 
fica voltada para a frente do lote, em uma ala 
perpendicular à rua; e a zona diurna, paralela à 
rua, localiza-se na parte posterior do lote. Esse 
partido configura dois pátios, com diferentes 
graus de privacidade.  

O partido compacto verticalizado ou em barra é 
empregado com mais frequência em lotes mui-
to íngremes. Nesses casos, prioritariamente, o 

setor de serviços volta-se para a rua e o setor 
social para a parte posterior do lote, usufruindo 
de visuais da cidade por meio de sacadas e ter-
raços.

O partido compacto, horizontalizado e permeado 
por pátios, ocupa lotes de maiores dimensões, 
podendo ser íngremes ou planos. Nesse partido, 
o arranjo dos pátios sofre variações: pode ficar 
internalizado entre o setor íntimo e o setor social, 
e articulado quase diretamente com a paisagem, 
com os setores dispostos em L.  

Nas casas de Calabi, predominam os arranjos 
subtrativos, como se observa no quadro 1:   
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PARTIDO ADITIVO

PARTIDO COMPACTO

QUADRO 1: Zoneamento e partido nas casas de Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

PARTIDO COMPACTO
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4.2. PÁTIO: RELAÇÃO EDIFÍCIO-
-LOTE-LOGRADOURO

4.2.1. CASAS COM PARTIDO ADITIVO 

ASCARELLI (1946) E VILLA FALCK (1958)

As casas Ascarelli e Falk são construídas em 
contextos completamente diferentes, mas recor-
rem a estratégias similares. A primeira foi cons-
truída em São Paulo, num lote pequeno de meio 
de quadra, e a segunda em um lote de grandes 
dimensões, em frente à praia de Jesolo, em Ve-
neza, na Itália. Doze anos separam a construção 
das duas casas, que articulam duas alas funcio-
nais ao redor de um pátio cujos limites não são 
configurados rigidamente.

O arranjo das alas da Casa Ascarelli está con-
dicionado principalmente pela dimensão exígua 
do terreno e pela necessidade de gerar o acesso 
à garagem, disposta numa edícula aos fundos 
do lote. Usando a ala íntima paralela às divisas 
laterais, Calabi isola a circulação de veículos e 
cria um pátio frontal. Esse pátio se articula di-
retamente com a outra ala, disposta perpendi-
cularmente em relação à primeira e colada na 
divisa do terreno. O arranjo das alas configura 
um segundo pátio, isolado da rua e confinado 
entre a edícula do fundo lote e a ala social (figu-
ras 60A a 60D). 

O pátio frontal é um espaço de configuração re-

60A

60B

60C

60D

Fig. 60A a 60D: Casa Ascarelli - plantas baixas e perspectivas, 1946. Da-
niele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 60E a 60G: Casa Ascarelli - pátio social, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 60H a 60L: Casa Ascarelli - pátio social e de serviço, 1946. Daniele 
Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

60H

60I

60J

60K

60L

60E

60F

60G

tangular em que os volumes da varanda social e 
da ala íntima possuem alturas uniformes. Para-
lelo ao volume da ala íntima, o muro de divisa re-
cebe um pergolado de madeira que sugere uma 
tentativa de uniformizar as alturas dos planos 
verticais que configuram o pátio. 

Esse pátio se abre parcialmente para a rua e 
se integra com o recuo frontal, pois não há mu-
ros altos que o isolem da calçada, o que indica 
seu caráter pouco privado. Como os quartos se 
abrem para o pátio por meio de janelas, Calabi 
sugere que o uso do pátio é social e, em algum 
grau, promove uma maior privacidade ao setor 
íntimo (figuras 60E a 60G).

O pátio posterior possui dimensões idênticas às 
do pátio frontal. Entretanto, o espaço é ocupado 
por uma varanda que conecta o corpo principal 
da casa à edícula e é compartimentado por uma 
cerca que define um espaço mais social, ligado 
ao escritório e à sala de jantar, e um espaço de 
serviço, ligado à garagem e área de serviço.

Configurados por diversos elementos de arquite-
tura e volumes com diferentes alturas, os planos 
verticais do pátio posterior não são uniformes e 
contribuem para uma percepção fragmentada 
do espaço. Por outro lado, é evidente a preo-
cupação em segregar as funções, uma vez que 
cada pátio tem características próprias (figuras 
60H a 60L).
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Fig. 61A e 61E: Villa Falck - Implantação, planta baixa e perspectivas, 
1958. Daniele calabi
Fonte: Elaboração da autora

 

61B

61C

61D

61E61A

Em lote amplo, que vai da rua à praia, está im-
plantada a Villa Falck. O que é frente e o que 
é fundo se relativiza nesse lote. Sem colar nas 
divisas e, assim como a Casa Ascarelli, a ala do 
bloco íntimo volta-se perpendicularmente para 
o acesso da rua e a disposição do setor social 

fragmenta parcialmente o lote, configurando um 
segundo pátio ou um grande recuo, neste caso, 
voltado para a praia. No entanto, diferente da As-
carelli, a garagem está sob o bloco do setor ínti-
mo e o acesso principal se dá através do próprio 
pátio frontal, que se configura como um espaço 
secundário, de passagem, e não um espaço de 
contemplação (figuras 61A a 61E).
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61F 61G

Fig. 61F e 61G: Villa Falck - pátio de acesso, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

61H

Fig. 61H a 61K: Villa Falck - pátio social, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

61I

61J

61K

Se os quartos e a sala se abrem para o pátio 
na casa Ascarelli, na Villa Falck, os ambientes 
de serviço e a circulação do setor íntimo se vol-
tam para este pátio. Nos planos verticais que o 
configuram, predomina o cheio sobre o vazio, 
com pequenas janelas e a marcação da porta de 
acesso. As diferentes alturas e cores dos volu-
mes sugerem uma tentativa de conferir um con-
traste à composição de natureza aditiva (figuras 
61F e 61G).

O recuo posterior se abre para a praia e se con-
figura somente por pequeno terraço elevado, 
definido por muro de pedras, que o isola parcial-
mente da areia da praia. Esse terraço remete à 
plataforma que apoia o pavilhão de Barcelona 
de Mies Van der Rohe, um espaço de transição 
entre o privado e o público. Uma linha de árvo-
res no limite desse terraço explicita o desejo de 
proporcionar uma maior privacidade diante dos 
olhares dos banhistas da praia (figuras 61H a 
61K).

4.2.2. CASAS COM PARTIDO 
COMPACTO 

PAVILHÃO MEDICI (1945), CALABI DE SÃO 
PAULO (1945-46) E CREMISINI (1947)

O pavilhão Medici é a primeira edificação resi-
dencial que Calabi constrói no Brasil. Em um lote 
de dimensões generosas e topografia plana, o 
arquiteto cola o volume edificado em uma das 
divisas laterais e nos fundos do terreno, deixan-
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62C

Fig. 62A a 62C: Pavilhão Médici - planta baixa e perspectivas, 1945. Da-
niele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

62A

62B

do livres um pequeno afastamento frontal e um 
recuo lateral. Sobre a massa edificada resultan-
te, o arquiteto escava dois pátios de dimensões 
quadradas, separados por uma das alas da edi-
ficação (figuras 62A a 62C).

As casas Calabi (figuras 63A a 63C) e Cremisini 
(figuras 64A a 64E) foram construídas nos lotes 
íngremes do Pacaembu, em São Paulo. Nos dois 
casos, Calabi acomoda um volume compacto na 
topografia, cujo subsolo semienterrado serve de 
“plataforma” de apoio para o segundo pavimen-
to, que é escavado de modo a configurar um pá-
tio. As duas casas não estão coladas nas divisas 
dos terrenos, configurando dois recuos laterais. 

Nos três casos, o uso dos recuos laterais é apa-
rentemente contraditório, uma vez que a volu-
metria compacta parece voltada para o seu inte-
rior, com os ambientes principais abertos para os 
pátios escavados e para os recuos frontais e de 
fundos. Nessas casas, há uma contradição entre 
o modelo tradicional greco-romano, construído 
em lotes em que as edificações estariam contí-
guas umas as outras, e os modelos modernos, 
que exigiam afastamentos entre as edificações. 
Diante da adoção dos recuos, Calabi os utiliza 
para iluminar e ventilar circulações, banheiros e 
cozinhas, ou seja, ambientes de permanência 
temporária. Na casa Cremisini, o recuo lateral 
ainda serve para acomodar um pergolado e para 
dar acesso à garagem, que fica numa edícula 
construída no fundo do lote95.  

TINEZ, 2000).
95.  A casa Calabi não pos-
sui um espaço destinado à 
garagem, aparentemente 
acomodada no recuo fron-
tal. No Pavilhão Medici, o 
acesso ao espaço da ga-
ragem (ou “garage”, como 
indicado em planta), locali-
zada nos fundos do lote, é 
impreciso e não se faz pelo 
recuo lateral, visto que não 
há indicação de portas e 
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Fig. 63A a 63C: Casa Calabi de São Paulo - planta baixa e perspectivas, 
1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 64A a 64E: Casa Cremisini - plantas baixas e perspectivas, 1947. 
Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

63A

63B

63C 64E

64D

64C

64B

64A
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Fig. 62D a 62F: Pavilhão Medici - pátio social, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 64F a 64I: Casa Cremisini - pátio social, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

62D

62F 62E

64F

64H 64I

64G

As três casas possuem pátios quadrados como 
elementos organizadores da implantação. No 
entanto, as lógicas de zoneamento e de acessos 
estabelecidas a partir desses pátios são bastan-
te distintas, o que evidencia o amplo repertório 
projetual do arquiteto. 

No Pavilhão Medici e na Casa Cremisini, o pá-
tio é o elemento que segrega o setor íntimo do 
social. No entanto, numa lógica inversa à da pri-
vacidade, o setor íntimo da casa Cremisini está 
disposto na parte frontal do terreno, expondo os 
quartos à rua, ao passo que o setor social está 
nos fundos, abrindo-se para a paisagem. Esse 
arranjo pode evidenciar a prioridade do arquiteto 
em contemplar as visuais, mesmo que em detri-
mento da privacidade. No Pavilhão Medici, onde 
aparentemente não havia visuais a explorar, o 
setor íntimo migra para os fundos e se abre para 
um segundo pátio, o “solário”.

Compositivamente, os pátios sociais das duas 
casas são tratados de modo uniforme. A altura 
dos planos verticais é uniforme e arrematada por 
pequenas coberturas em meia água com telhas 
de fibrocimento. Nos planos verticais, Calabi de-
senha um rigoroso porticado, cuja modulação é 
definida por pilastras delgadas, revestidas com 
mármore travertino. 

No pavilhão Medici, o porticado que define a 
circulação de serviço é subdividido por elemen-
tos horizontais e verticais, que determinam um 
maior isolamento dessa ala em relação ao pátio 

(figuras 62D a 62F).  Já na casa Cremisini, Ca-
labi fecha virtualmente o pátio com um falso por-
ticado, também empregado na casa Ascarelli, 
já que o perímetro do pátio é definido somente 
por três planos verticais. Contraditoriamente, a 
modulação dos planos verticais é rompida pelo 
plano opaco, que veda a circulação e um dos 
quartos (figuras 64F a 64I).
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Fig. 62G a 62I: Pavilhão Medici - pátio íntimo, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 64J a 64L: Casa Cremisini  - pátio íntimo, 1947. Daniele Calabi.
Fonte: Elaboração da autora

62G

64J
64K

64L

62H

62I

Se o pátio social apresenta diversas semelhan-
ças nas duas casas, os pátios íntimos se dife-
renciam significativamente. Na Medici, o pátio 
íntimo assume um caráter privado, isolado do 
pátio de serviço por uma “parede biombo”, com 
um traçado levemente sinuoso. A falta de dados 
precisos sobre o projeto não permite avaliar o 
grau de interação do quarto com esse pátio, mas 
os desenhos das plantas e fotos da maquete su-
gerem um grande plano envidraçado como ele-
mento de vedação. Elementos vazados configu-
ram os outros dois planos laterais do pátio, o que 
lhe confere certa permeabilidade e, contradito-
riamente, não lhe atribui a privacidade neces-
sária a um quarto que, hipoteticamente, se abre 
francamente para o exterior (figuras 62G a 62I).

Os quartos da casa Cremisini se abrem direta-
mente para o recuo frontal, sem configurar um 
pátio propriamente dito. Calabi não se preocupa 
em isolá-los da rua com o uso de muros altos, 
como Levi faz na casa Hess, e apenas uma pe-
quena mureta separa o espaço privado do públi-
co. Nesse recuo, uma calçada define o espaço 
de passagem do carro e, perpendicularmente a 
ela, uma pequena calçada linear faz a transição 
entre as portas dos quartos e o jardim do recuo 
(figuras 64J a 64L).

Os pátios de serviço nas duas casas são espa-
ços mais residuais resultantes da inserção do 
volume compacto no lote do que projetados para 
este fim específico. Nos dois casos, a garagem 

se configura como uma edícula que invade esse 
espaço residual. A diferença entre os dois é que, 
na Medici, o “pátio de serviço” é um espaço efeti-
vamente isolado da dinâmica familiar, com seus 
tanques e “corador” (figuras 62J e 62K), enquan-
to na Cremisini esse espaço é visível a partir da 
sala, que fica no segundo pavimento (figuras 
64M e 64N).
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Fig. 63D a 63H: Casa Calabi de São Paulo - pátio social e íntimo, 1945/46. 
Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

63d

63e

63G 63h

63f

Fig. 62J e 62K: Pavilhão Medici – pátio de serviço, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 64M e 64N: Casa Cremisini - pátio de serviço, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

62J

62K

64M
64N

Na casa Calabi, um único pátio acumula as fun-
ções sociais e íntimas. O arranjo decorre da dis-
posição de duas alas em L, como já observado 
na casa Ascarelli. Contudo, neste caso, Calabi 
configura uma volumetria compacta: fecha o pá-
tio resultante com um muro e com uma ala porti-
cada, que, por sua vez, permite que quase todos 
os ambientes usufruam das visuais da Rua Ita-
baquara e do Pacaembu.

Assim como no Pavilhão Medici, a ala social e 
de serviço da casa Calabi de São Paulo se volta 
para a fachada frontal, organizada como num bi-
nário: parte do setor de serviço fica voltada para 
a fachada frontal e o setor social, para o pátio. 
O setor íntimo fica internalizado, na ala perpen-

dicular à ala social, e a convergência para um 
único pátio prejudica a sua privacidade. 

Compositivamente, Calabi recorre à mesma es-
tratégia observada nos dois projetos discutidos 
anteriormente, utilizando: planos verticais regi-
dos por um porticado delgado, revestido em már-
more travertino; e planos horizontais definidos 
por pequenas coberturas em meia água, com 
telhas em fibrocimento. Nesse caso específico, 
o muro que fecha o pátio tem a textura de tijolos 
aparentes e parece corresponder com a opaci-
dade das venezianas de madeira que fecham as 
portas-janelas dos quartos (figuras 63D a 63H).
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Fig. 65A e 65B: Conjunto formado pelas casas Fabio Calabi, Debenedetti 
e Sadun, Pacaembu - SP. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 66A a 66C: Casa Fabio Calabi - plantas baixas,1945-46. Daniele Ca-
labi. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 67A e 67B: Casa Sadun - plantas baixas, 1950-51. Daniele Calabi. 
Fonte: Elaboração da autora

65A

67A 67B

66C

65B

66B66A

FABIO CALABI (1945-46), DEBENEDETTI 
(1945), VILLA FOÀ (1948-1949), SADUN 
(1950-51) E CALABI DE PADOVA (1951)

As casas Fabio Calabi, Debenedetti, Foà e Sa-
dun também foram construídas em lotes íngre-
mes do Pacaembu. No entanto, diferente das 
demais casas construídas pelo arquiteto no bair-
ro, estas se acomodam na topografia com a ado-
ção de uma barra vertical, e os pátios não são 
explorados.

Nas casas Fabio Calabi, Debenedetti e Sadun, 
construídas uma ao lado da outra96, as barras 
foram dispostas paralelamente à rua, evitando o 
enfrentamento da topografia acidentada (figuras 
65A e 65B; 66A a 66C; 67A e 67B).

Já na Villa Foà, cujo lote possuía largura mais estrei-
ta, a barra foi disposta perpendicularmente à rua e le-
vemente distorcida, configurando um conjunto com a 
casa Calabi97 (figuras 68A a 68D).    

Nos quatro casos do Pacaembu, o setor de serviços 
ocupa de um a dois subsolos e cria uma “base” para 
a disposição no térreo do setor social, do setor íntimo 
e da cozinha, como ocorre nas outras duas casas do 
Pacaembu: a casa Cremisini e a Calabi. No térreo, 
o setor social sempre fica voltado para as visuais da 
paisagem, aos fundos do lote. Dali, a partir do sofá, 
uma grande janela e uma varanda permitem contem-

portões de passagem. 
96. Fabio Calabi é irmão de 
Daniele Calabi, e Debene-
detti é casado com a irmã 
de Calabi, Emma. Segundo 
depoimento de Flavia Ca-
labi, filha de Fabio, a casa 
Debenedetti incorporava 
um espaço para os seus 
avós, ou seja, os pais de 
Daniele. A casa Sadun foi 
construída para Giuseppe 
Sadun e Anna Funaro, 
prima da mulher de Fabio 
Calabi. 
97. A casa foi construída 
para os sogros de Daniele 
Calabi.
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Fig. 68A a 68D: Casa Villa Foà - plantas baixas e perspectivas, 1948-49. 
Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

68A

68B

68C

68D

plar a cidade em transformação98.

Portanto, são projetos em que a relação entre o 
interior e o exterior ocorre através de terraços e 
sacadas, e não através de pátios. Esta parece 
ser a busca constante de Calabi. Dentro do pos-
sível, o arquiteto privilegia a privacidade do setor 
íntimo, como nas casas Debenedetti e Sadun, 
em que os quartos também se voltam para a vi-
sual, deixando circulações e banheiros voltados 
para a fachada frontal.

Contudo, por imposições do programa e do ter-
reno, ocorrem soluções em que o arquiteto sa-
crifica a privacidade do setor íntimo em benefício 
da relação do setor social com a paisagem. É 
o que se observa em parte do setor íntimo da 
casa Fabio Calabi e em todo o setor da casa 
Foà, ambos voltados para a rua. Neste último, 
diferente da casa Cremisini, Calabi fenestra os 
quartos com janelas ao invés de portas-janelas, 
e o recuo cumpre apenas com sua função, sem 
assumir as vezes de pátio íntimo. 

Calabi adota o tipo barra na sua nova casa, 
construída na década de cinquenta na cidade 
de Padova, na Itália. A grande diferença, nesse 
caso, é que a casa ocupa um terreno plano, con-
figurado por dois lotes que desenham um “L”. 
Calabi dispõe o edifício na intersecção dos dois 
lotes, define os acessos de pedestres e veículo 
pela Via Alicorno e isola o outro lote, configuran-
do um pátio. Novamente, os ambientes de servi-
ço e banheiros se voltam para o eixo de acesso, 

98. No caso da casa De-
benedetti, essa afirmativa 
é uma hipótese, visto que 
o projeto arquitetônico 
completo não foi localiza-
do. A hipótese se susten-
ta pelo arranjo das suas 
fachadas, documentadas 
em projeto de construção 
de uma garagem entre as 
casas Debenedetti e Fabio 
Calabi, e ainda pela pos-
sível similaridade das três 
casas, construídas uma ao 
lado da outra.  
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69A

69B

69C

69D

Fig. 69E a 69H: Casa Calabi de Padova - pátio social, 1951. Daniele Ca-
labi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 69A a 69D: Casa Calabi de Padova – plantas baixas e perspectivas, 
1951. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

69E 69F

69G 69H

ao passo que os quartos e as salas se voltam 
para o pátio e sua visual, como nas casas Sadun 
e Debenedetti (figuras 69A a 69D).

Portanto, o pátio da casa Calabi de Padova não 
nasce da articulação de barras autônomas nem 
do escavo de um prisma compacto. Resulta da 
simples disposição do edifício-barra nos limites 
do lote. Na solução, não há pátio de serviços e 
o único pátio possui caráter social, pois os quar-
tos se abrem para esse espaço com pequenas 
janelas.

Entre o pátio e a sala, Calabi dispõe um pequeno 
terraço elevado de pedras que, assim como na 
casa Falck, faz a transição entre dentro e fora. 
Os muros de divisa se erguem até a altura dos 
beirais, uniformizando a altura dos quatro planos 
verticais e insinuando a continuidade do plano 
de divisa entre o interior e o exterior da casa (fi-
guras 69E a 69H).



89

4.2.3. SOLUÇÕES RECORRENTES

Inicialmente, é importante observar que Cala-
bi não evidencia uma preocupação em confi-
gurar pátios estritamente íntimos ou privados. 
Além disso, conforme já observado, as casas 
Fabio Calabi, Debenedetti, Sadun e Foà, pelas 
suas condições topográficas, não configuram 
pátios. Assim, do universo estudado, apenas 
seis casas são analisadas quanto ao arranjo 
dos pátios e sua relação com a rua.

  

PÁTIO ÍNTIMO

Apenas o Pavilhão Medici possui um pátio iso-
lado para o setor íntimo. Na casa Ascarelli e 
nas duas casas Calabi, a de São Paulo e a 
de Padova, os pátios sociais e íntimos são, ao 
menos visualmente, coincidentes e serão ana-
lisados na sequência. Já os quartos da Villa 
Falck não se abrem para pátio, e os da casa 
Cremisini se abrem para o recuo frontal, que, 
pelo seu fechamento, não se configura como 
um pátio isolado da rua (Quadro 2).

PÁTIO SOCIAL 

A maior parte dos pátios sociais de Calabi 
possui uma geometria quadrática (Medici, Ca-

labi de São Paulo e Cremisini). Na Ascarelli, a 
geometria do pátio é retangular. Independen-
temente dessa geometria, em todos os casos 
os pátios são fechados verticalmente por um 
avarandado porticado (Medici e Calabi) ou por 
um falso porticado (Cremisini e Ascarelli), que 
remetem ao modelo clássico de pátio (Quadro 
3).

As casas italianas (Calabi de Padova e Falck) 
revelam o abandono do pátio clássico, geomé-
trico e isolado da rua. Nelas, o grande recuo 
posterior ensaia um espaço social, onde uma 
pequena plataforma configura um espaço de 
transição entre dentro e fora. (Quadro 4) 

PÁTIO DE SERVIÇO

Os pátios de serviço de Calabi, de modo mais 
frequente, ocorrem na parte posterior do lote, 
junto ao setor de serviços, que ocupa o subso-
lo, como nas casas Fabio Calabi, Debenedetti, 
Sadun e Foà, que não exploram os arranjos 
em pátio, e ainda na casa Calabi de São Paulo 
e na casa Cremisini, cujos setores de serviço 
configuram uma plataforma de apoio para o 
pátio e para a disposição dos demais setores. 
Compositivamente, em quase todos os casos, 
esses pátios são residuais, muito íngremes e 
limitados verticalmente pelo volume das ca-
sas, que assumem de dois a três andares.
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QUADRO 4 :Tipologia dos pátios sociais nas casas de Daniele Calabi: 
terraços de transição entre interior e exterior
Fonte: Elaboração da autora
QUADRO 5 : Tipologia dos pátios de serviço nas casas de Daniele Calabi: 
pátios definidos por planos verticais não rígidos
Fonte: elaboração da autora

QUADRO 4

QUADRO 5

QUADRO 2

QUADRO 2:  Tipologia dos pátios íntimos nas casas de Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
QUADRO 3: Tipologia dos pátios sociais nas casas de Daniele Calabi: 
arranjos quadráticos e retangulares
Fonte: Elaboração da autora 

QUADRO 3

Também no fundo dos lotes se configuram os pátios 
de serviço da casa Ascarelli e do Pavilhão Medici. 
Nesses casos, Calabi segrega o pátio de serviços 
de um pátio contíguo por meio de planos verticais 
não rígidos: painel de madeira (Ascarelli) e painel 
curvo em alvenaria (Medici). No entanto, não há 
entre eles uma configuração espacial convergente. 
As geometrias horizontais resultantes são dispa-
res, e as diferentes alturas dos planos verticais da 
casa Ascarelli não se aproximam da uniformidade 
e da horizontalidade evidentes no pavilhão Medi-
ci. Nas casas italianas (Calabi de Padova e Falck), 
talvez condicionadas pela cultura de morar local, 
Calabi não define um pátio de serviços específico 
(Quadro 5).    
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UM CONJUNTO

A análise desenvolvida permite observar que Ca-
labi dedica maior atenção compositiva ao pátio 
social, que, com maior frequência, assume uma 
configuração quadrática e está vinculado aos 
partidos compactos. No entanto, a partir do uni-
verso analisado, é possível observar que não é 
só o partido aditivo ou subtrativo que determina 
as características espaciais dos pátios.  Seme-
lhanças compositivas são encontradas entre o 
pátio retangular da casa Ascarelli, de partido adi-
tivo, e os pátios quadrados das casas de partido 
subtrativo, como a Medici, a Cremisini e a Calabi 
de São Paulo. Destacam-se, como estratégias 
que conferem unidade às casas de Calabi, o uso 
do leve “porticado” e/ ou “falso porticado” ao re-
dor do pátio e a altura uniforme dos planos verti-
cais que o configuram, sendo estes arrematados 
por leves coberturas de telhas de fibrocimento 
(figuras 60F; 62F; 63G e 64I).

Fig. 61C e 69H: Pátios sociais configurados por terraços nas casas Falck 
e Calabi de Padova.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 60F, 62F, 63G e 64I: Pátios sociais configurados por porticados nas 
casas Ascarelli, Médici, Calabi de São Paulo e Cremisini.
Fonte: Elaboração da autora

60F 62F

63G 64I

61C 69H

Semelhanças compositivas também são obser-
vadas nos pátios das casas Falck, de partido 
aditivo, e Calabi de Padova, de partido subtra-
tivo. Em ambas, Calabi abandona o rigor da ge-
ometria do pátio e recorre a pequenos terraços 
elevados para configurar um espaço de transi-
ção entre dentro e fora (figuras 61C e 69H). 

4.3. CONFIGURAÇÃO DAS ALAS 

ALA ÍNTIMA

As alas do setor íntimo das casas Calabi nem 
sempre obedecem a uma modulação, que po-
deria evitar possíveis irregularidades na compo-
sição das fachadas. Diante disso, Calabi dispõe 
de modo recorrente as aberturas dos banheiros 
de modo zenital. E, assim como Levi, Calabi nor-
malmente dispõe o quarto do casal no extremo 
da ala, a fim de incorporar o eixo do corredor 
como closet ou banheiro.  
A análise das alas revela dois esquemas princi-
pais – corredor de carga simples, com quartos 
e banheiros dispostos em um único lado, e cor-
redor de carga dupla, com quartos e banheiros 
dispostos nos dois lados. Cada um desses es-
quemas varia de acordo com a disposição dos 
banheiros. 
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– Banheiros inter-
nalizados: ocupam 
uma posição in-
termediária entre 
o corredor e os 
quartos (Cremisini 
e Falck):

Nos esquemas com corredores de carga dupla, 
não há uma solução recorrente (Foà, Fabio Ca-
labi e Calabi de Padova).  Na Fabio Calabi, os 
banheiros estão dispostos tanto no prolonga-
mento do corredor (2º pav.) como perpendicu-
larmente a ele (1º pav.). Na Calabi de Padova, 
os banheiros estão dispostos em um mesmo 
lado do corredor, liberando a outra fachada 
para a disposição dos quartos, como demons-
tra o Quadro 6.

QUADRO 7 : Tipologia das alas íntimas nas casas de Daniele Calabi - cor-
redores de carga simples 
Fonte: elaboração da autora

QUADRO 6 : Tipologia das alas íntimas nas casas de Daniele Calabi: cor-
redores de carga dupla
Fonte: Elaboração da autora

QUADRO 7

QUADRO 6

– Banheiros dis-
postos entre os 
quartos (Ascarelli 
e Medici);

– Banheiros dis-
postos entre os 
quartos e/ou no 
prolongamento do 
corredor (Sadun 
e Calabi de São 
Paulo);

Nos esquemas com corredores de carga sim-
ples, Calabi propõe três variações, como de-
monstra o Quadro 7.

ALA SOCIAL E DE SERVIÇO 
As cozinhas de Calabi estão sempre vinculadas 
ao setor social, configurando uma única ala. Os 
demais ambientes do setor de serviço, quando 
não estão dispostos junto ao setor social/cozi-
nha (Calabi de Padova e Falck), obedecem a 
três esquemas: no subsolo, como já observado 
(Fabio Calabi, Debenedetti, Sadun e Foà, Cala-
bi de São Paulo e Cremisini); numa edícula aos 
fundos do lote (Ascarelli); fragmentados numa 
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faixa junto ao recuo frontal e na parte posterior 
do lote (Medici). Algumas variações podem ser 
registradas no arranjo do setor social/cozinha, 
conforme se pode observar no Quadro 8.  

–Disposição em linha do estar, jantar e cozinha no sentido transversal ou 
longitudinal do volume (Sadun, Cremisini e Fabio Calabi).

–Disposição paralela da cozinha e hall, definindo o comprimento do estar 
e jantar. Nestes casos, a cozinha fica voltada para a rua e o estar/jantar 
para o pátio interno ou para as melhores visuais (Medici; Calabi de Pa-
dova e Falck).

– Disposição paralela do estar e jantar no sentido transversal do volume, 
ficando o jantar e o estar com orientações diferentes (Ascarelli e Calabi 
de São Paulo).

QUADRO  8: Tipologia das alas social e de serviço nas casas de Daniele 
Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

QUADRO 8

Em todos os casos, a configuração da ala busca 
favorecer a relação do estar e jantar com o ex-
terior. A configuração geométrica mais recorren-
te do grande estar é retangular, abrindo um de 
seus planos longitudinais para o exterior. Nes-
se arranjo, prevalece a continuidade visual, e a 
posição dos ambientes dentro da ala é apenas 
sugerida na planta.

4.4. EIXOS DE ACESSO E CIRCU-
LAÇÃO

Calabi segrega os acessos de serviço e social, 
mas nem sempre evidencia preocupação em 
configurar o acesso de veículos e a garagem, 
como no Pavilhão Medici e nas casas Calabi de 
São Paulo, Fabio Calabi e Sadun. Nas casas 
Cremisini e Ascarelli, o arquiteto define como 
garagem uma edícula aos fundos do lote, e so-
mente nas casas italianas (Calabi de Padova e 
Falck) a garagem se aproxima do corpo da sala, 
ocupando um pequeno porão. Essa pouca aten-
ção com a garagem de certo modo simplifica a 
configuração dos eixos de acesso e circulação.  

Contudo, a questão distributiva é central nas es-
tratégias projetuais de Calabi. Em todos os ca-
sos, o hall das casas resulta da interpenetração 
dos setores e cumpre efetivamente o papel de 
segregador dos fluxos internos, dando autono-
mia de uso aos setores social, íntimo e de servi-
ços (Quadro 9). 
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QUADRO 9

PARTIDO ADITIVO

PARTIDO COMPACTO

 

 

 

 

 

PARTIDO COMPACTO

 

 

 

 

QUADRO 9: Eixos de acesso e circulação nas casas de Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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Fig.70A e 70B: Esquemas tipológicos das casas de Rino Levi. 
Fonte: Gonsales, 2001, n. p.

5.1. ZONEAMENTO E PARTIDO AR-
QUITETÔNICO

Gonsales (2001) identifica dois arranjos princi-
pais nas obras do arquiteto, o partido em T e o 
partido retangular, sendo que o último nem sem-
pre configura um partido compacto. O partido em 
T é empregado em lotes amplos, ficando a zona 
diurna localizada paralelamente à rua e a zona 
noturna na parte posterior, numa ala perpendicu-
lar à primeira. Esse partido conforma dois pátios 
internos, um social e o outro privativo. O partido 
retangular é empregado em lotes mais compac-
tos de meio de quadra, ficando a ala dos dormi-
tórios e o estar paralelos à via pública. Nesse 
caso, os pátios são centrais ou se configuram 
como aproveitamento dos recuos laterais. 

Para essa autora, as casas Rino Levi, Robert 
Kanner, Anselmo Fontana e Milton Guper são 
modelos da tipologia T (figura 70A), ao passo 
que as casas Yara Bernette, Paulo Hess, Cas-
tor Delgado Perez e Atílio Fontana são casas de 
partido retangular (figura 70B)99.

A abordagem de Gonsales (2001) tem uma ma-
triz bidimensional e não considera a volumetria 
resultante da articulação das alas entre si, o que 
condiciona a percepção dos pátios quando defi-
nidos pelo próprio corpo edificado. Diante disso, 
é proposta uma nova classificação, a qual con-
templa também o arranjo formal do partido.

Nesse sentido, observa-se que, com exceção 

das casas Perez e Fontana, todas as casas de 
Levi ilustram partidos aditivos nos quais é possí-
vel identificar claramente o agrupamento de dois 
ou três volumes. Os arranjos formais dos parti-
dos das casas de Levi podem ser verificados no 
Quadro 10.   

5. CASAS DE RINO LEVI 

70A 70B

99. Neste trabalho, a casa 
Anselmo Fontana não é 
analisada, sendo substitu-
ída pela casa Rodrigues 
Alves.
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PARTIDO COMPACTO

RETANGULAR 
SEM PÁTIO IN-
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QUADRO 10

PARTIDO ADITIVO
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1)
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1)
INTERSEC-

ÇÃO DE ALAS 
PARALELAS

PA
U
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E
S

S
 

(1
95

2)

Quadro 10 : Partidos das casas de Rino Levi
Fonte: elaboração da autora



97

Nos projetos de partidos compactos, implanta-
dos em lotes estreitos, Levi organiza as alas dos 
setores de modo paralelo à rua. Na Perez, parte 
dos setores se dilui em pequenas alas perpen-
diculares à rua, as quais unem os blocos entre 
si, fechando a geometria que configura o pátio 
central. Na Casa Fontana, a ala íntima assume 
uma posição frontal e, por estar num segundo 
nível, não usufrui de pátios.     

De modo similar se organiza a casa de partido 
aditivo e arranjo em U; porém, neste caso as 
alas estão dispostas em níveis diferentes. O 
pátio íntimo tem caráter residual, nos fundos do 
lote, e os pátios social e de serviço ocupam uma 
posição central, de geometria irregular. 

Nas casas com arranjo em T, implantadas em 
lotes de dimensões generosas, Levi estende as 
alas até os limites do lote e define “vazios” entre 
elas, que configuram pátios compartimentados 
pelo próprio corpo edificado e por muros.

Na casa com arranjo em L, implantada em lote 
de dimensões generosas, as alas social e íntima 
estão dispostas em um único eixo. Nela, os pá-
tios são organizados nos afastamentos do edifí-
cio em relação ao lote, através de muros. Essa 
mesma disposição dos pátios é explorada na 
casa em que se observa a intersecção de alas 
paralelas entre si. 

Na casa com arranjo composto, observa-se uma 
grande profusão de volumes, seguindo diversas 

orientações no lote e determinando o surgimen-
to de vários pátios.

5. 2. PÁTIO: RELAÇÃO EDIFÍCIO-
-LOTE-LOGRADOURO

5.2.1. CASAS COM PARTIDO COM-
PACTO

ATÍLIO FONTANA (1956) 

Em terreno de meio de quadra e topografia aci-
dentada, a casa Atílio Fontana está organizada 
em um volume compacto que, para acomodar o 
programa no terreno, recorre a um arranjo em 
meios níveis. No nível de acesso, o programa é 
misto - garagem, hall, lavabo e uma suíte. So-
bre esse nível está o setor íntimo, voltado para 
a rua. Os setores social e de serviços voltam-se 
para os fundos do lote e configuram o nível in-
termediário. Ainda nesse nível fica uma edícula 
com quartos de empregada e salão de festas (fi-
guras 71A e 71B).

Essa casa não apresenta pátios, nem como va-
zio que organiza a composição, nem como es-
paço resultante da disposição de diversas alas 
sobre lote de grandes dimensões. No entanto, 
Levi mantém a integração entre o interior e o ex-
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terior de suas propostas e delicadamente se ocu-
pa dos recuos e afastamentos, que assumem a 
função de pátio ou jardim, já que a edificação 
principal não cola nos limites do terreno. No ní-
vel intermediário, os recuos laterais, juntamente 
com o afastamento entre corpo principal e a edí-
cula, desenham os “estares externos”, segrega-
dos por meio de muros (figuras 71C e 71D).

Geometricamente, o “falso pátio social” envolve 
um espaço não coberto e outro coberto por um 
pergolado, o qual lhe confere um caráter muito 
próximo ao de outros projetos do arquiteto. Esse 
pergolado assume uma configuração em L e 
ocupa o afastamento lateral, que é alargado ao 
longo do setor social. 

A geometria desse falso pátio é fragmentada por 
diversos planos verticais e horizontais, o que 
torna os seus limites imprecisos. De qualquer 
modo, é possível observar que Levi mantém os 
planos verticais – os muros e as edificações – 
com as mesmas alturas, o que uniformiza a per-
cepção do envoltório do pátio e a sua configura-
ção como “ambiente externo”.

Assim, a calçada desse envoltório, junto com o 
pergolado, define um espaço de transição entre 
interior e exterior; é uma extensão da sala, que 
se abre para esse espaço por meio de um gran-
de plano vertical envidraçado. É nesse espaço 
que se desenrola física e visualmente a vida co-
tidiana e privada da família, longe de olhares de 
estranhos (figuras 71E a 71H).

 

(B) 

71A

71C

71D

71B

Fig. 71A a 71D: Casa Atílio Fontana - plantas baixas e perspectivas,1956. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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to de hóspedes e uma sala para festas, assim 
como na casa Fontana. Um pequeno subsolo 
abriga a adega (figura 72A).

Apesar de o arranjo se voltar para o pátio cen-
tral–social, a casa respeita os recuos laterais, 
que não são usados como pátios, mas como 
poços de iluminação e ventilação dos ambien-
tes dispostos nas alas laterais. Diante disso, os 
pátios de serviço e íntimo ocupam, respectiva-
mente, o recuo frontal e o espaço entre o corpo 
principal da casa e a edícula posterior (figuras 
72B a 72E).

 O pátio de serviço se funde à garagem e assu-
me uma posição frontal, mais exposta aos olha-
res públicos. Uma parede de elementos vazados 
separa esse pátio do pátio central, evidenciando 
que o partido se organiza através de “vazios” 
dispostos em sequência (figura 72F a 72H).

71E 71F

71H

71G

Fig. 71E a 71H: Casa Atílio Fontana – pátio social, 1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora.
.

72A

Fig. 72A: Casa Castor Delgado Perez - plantas baixas, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

CASTOR DELGADO PEREZ (1957)

A casa Perez se estrutura ao redor de um pátio 
retangular que, de modo inusitado, é invadido 
pelo grande estar. Com o setor social – estares 
e jantar – disposto no centro da casa, o setor 
íntimo passa a ocupar a parte posterior do lote, 
o que garante privacidade aos quartos. Na parte 
frontal estão dispostas a garagem e as depen-
dências de empregada, esta última em um se-
gundo pavimento. A área de serviço, a cozinha 
e a copa ocupam uma das laterais do pátio; na 
outra lateral estão o hall, o lavabo e um estar de 
passagem. Uma edícula aos fundos do lote ab-
sorve a irregularidade do lote e abriga um quar-
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Nessa sequência, o pátio central subdivide -
se em dois. Entretanto, pela disposição dos 
dois planos envidraçados do estar, entende -
se que Levi desejava que houvesse uma con-
tinuidade visual entre os dois pátios, que po-
deriam ser lidos como um único grande pátio 
invadido pela ala social. A configuração des-
se grande pátio é retangular100, com os dois 
planos transversais fechados por elementos 
vazados, que aumentam ainda mais a sua 
amplitude visual. Horizontalmente, como pla-
no de cobertura, os dois pátios recebem per-
golados desenhados como continuação do 
plano de forro da sala. Assim, os pátios se 
configuram como espaços parcialmente con-
finados; são como pátio-jardins internos que 
destinam-se à contemplação visual (figuras 
72I e 72J).

72B

72C

72D

72E

Fig. 72B a 72E: Casa Castor Delgado Perez - plantas baixas e perspecti-
vas, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 72F a 72H: Casa Castor Delgado Perez – pátio de serviços, 1957. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

72F

72G

72H

100. Frizon (2008) obser-
va que o pátio voltado para 
a ala íntima possui a con-
figuração próxima de um 
retângulo áureo. 
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Fig. 72I e 72J: Casa Castor Delgado Perez – pátio social, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora 
Fig. 72K a 72M: Casa Castor Delgado Perez – pátio íntimo, 1957. Rino 
Levi
Fonte: Elaboração da autora

72I

72J

72K

72L

72M

O pátio íntimo assume uma configuração retangu-
lar, sendo definido por planos verticais de alturas 
uniformes. É o território mais privado da casa, iso-
lado da rua e do olhar de estranhos. O pátio é a ex-
tensão natural dos quartos, o seu “duplo externo”, 
aberto por meio de portas–janelas. Uma pequena 
varanda, configurada como subtração no volume 
da ala, faz a função de espaço de transição entre 
o interior e o exterior (figuras 72K a 72M).   

5.2.2. CASAS COM PARTIDO ADI-
TIVO

RINO LEVI (1944) E ROBERT KANNER 
(1955)

As casas Rino Levi (figuras 73A a 73C) e Robert 
Kanner (figuras 74A a 74C), ainda que implanta-

Fig. 73A a 73C: Casa Rino Levi - planta baixa e perspectivas,1944. Rino 
Levi
Fonte: Elaboração da autora

73A

73B

73C
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Fig. 74A a 74C: Casa Robert Kanner – planta baixa e perspectivas, 1955. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

74A

74B

74C

das em lotes de esquina e de meio de quadra, 
respectivamente, possuem soluções comuns no 
que se refere ao arranjo das alas dos setores 
sobre o lote e à configuração de seus pátios. 
Ambas configuram o arranjo em T, já discutido 
por Gonsales (1999). Uma ala, internalizada e 
perpendicular à rua, comporta o setor íntimo, e 
outra, paralela à rua, abriga o setor social e o de 
serviços. 

O arranjo assimétrico da ala íntima sobre o ter-
reno define dois pátios posteriores – um social 
e outro íntimo. O pátio social possui maiores 
dimensões, com uma configuração que busca 
proporções quadráticas101. Nos dois casos, Levi 
procura estabelecer uma volumetria de transi-
ção entre o pátio e o volume principal, estando 
este articulado com os muros de divisa. Na Levi, 
o volume da circulação do setor íntimo tem o pé 
-direto mais baixo e assume a mesma altura da 
ala social (figuras 73D a 73I); na Kanner, um per-
golado na ala social se vincula à altura da circu-
lação da ala íntima  (figuras 74D a 74H).

Uniformizada a percepção da altura das alas e 
muros, o pátio se desenha isolado da rua; é o 
território do encontro familiar, uma extensão da 
sala, sendo os espaços mediados por um pergo-
lado (Kanner) ou por uma varanda e um jardim 
(Levi). É também um espaço de contemplação 
para o indivíduo que circula pelo setor íntimo. 

O pátio íntimo é privado e se isola da rua e do 
olhar de estranhos. Geometricamente, possui 

101. Na Levi, o pátio pos-
sui um enquadramento de 
10,91x10,91m e na Kanner, 
de 17,5 x17,5m (Frizon, 
2008, p.75). Miguel (2003, 
p. 64) considera que o ar-
ranjo das alas, em conjunto, 
obedece a uma configu-
ração quadrada, sendo o 
pátio uma subtração dessa 
figura.  
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73D 73E

Fig. 73D a 73I: Casa Rino Levi – pátio social, 1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 74D a 74H: Casa Robert Kanner – pátio social, 1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

73H

73G73F

73I

74D

74F74E

74G 74H

uma configuração retangular e proporcional ao 
comprimento dos quartos. Pequenas diferenças 
são perceptíveis na ala íntima da Kanner, que 
não está colada no limite do lote e na ala social, 
criando pequenas áreas de transição e extensão 
do próprio pátio íntimo (figuras 74I a 74L). Além 
disso, é necessário registrar a geometria irregu-
lar do lote e, consequentemente, do pátio íntimo 
da casa Levi (figuras 73J a 73L).  

74I

Fig. 74I a 74L: Casa Robert Kanner – pátio íntimo, 1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 73J a 73L: Casa Rino Levi – pátio íntimo, 1944. Rino Levi 
Fonte: Elaboração da autora

74J

74K 74L

73J 73K

73L
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Novamente, as alturas dos muros e do edifício 
se equilibram, proporcionando a percepção de 
um “ambiente aberto ao céu”. Na Kanner, Levi 
prolonga as empenas laterais da ala e cria um 
pequeno espaço de transição entre o pátio e os 
quartos. Em ambas, uma pequena calçada rela-
ciona as portas e a grama e conduz a recantos.
Na ala social e de serviços, a maior diferença 
entre as casas está no arranjo da garagem e na 
definição dos acessos. Como o lote da casa Levi 
é de esquina, a garagem se insere na extensão 
da ala social e de serviços, ficando os acessos 
em fachadas distintas (figuras 73M e 73N). Já 
na casa Kanner, a garagem migra para o recuo 
frontal do lote, ficando os acessos de veículos e 
de pedestres lado a lado.

Fig. 73M e 73N: Casa Rino Levi – pátio serviço, 1951.Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

73M 73N

Nos dois casos, o pátio de serviço se configura 
como um recuo lateral (Kanner) ou está integra-
do à garagem (Levi). Portanto, Levi define clara-
mente uma hierarquia entre os três pátios, cada 
um desempenhando a sua função com o decoro 
que lhe é próprio.

YARA BERNETTE (1954) 

Se as alas social-serviço e íntima estão dispos-
tas perpendicularmente nas casas Robert Kan-

ner e Levi, na casa Yara Bernette o arquiteto as 
dispõe paralelamente, separadas por um pátio 
e ligadas por uma circulação, que consolida a 
tipologia em U102 (figuras 75A a 75C). 

Fig. 75A a 75C: Casa Yara Bernette - planta baixa e perspectivas, 1954. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

75A

75B

75C

102. Gonsales (1999), em 
seu estudo, define o partido 
dessa casa como retangu-
lar. Isso se aproxima da ob-
servação de Miguel (2003, 
p. 64), que considera que a 
casa nasce de um retângulo 
1:√2, sendo o pátio central 
uma subtração nessa figu-
ra.  No presente estudo, 
essa classificação não é 
considerada, uma vez que 
a relação das alas com o 
pátio é específica.    
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O lote, nesse caso, é mais estreito e possui uma 
topografia acidentada, condicionando o arran-
jo de dois blocos em cotas de nível diferentes 
e a disposição da circulação como elemento de 
transição de níveis. Com o bloco social-serviço 
disposto à frente e o bloco íntimo aos fundos, 
a casa cola-se em uma das divisas e configura 
dois pátios – um social, localizado entre as alas, 
e outro íntimo, na parte posterior do lote. 

Nesse caso, o espaço mais privado da dinâmi-
ca familiar é o pátio íntimo, que se localiza nos 
fundos do terreno. Para ele se abrem os estrei-
tos quartos, através de portas de reduzidas di-
mensões. Novamente, o pátio íntimo possui uma 
configuração retangular, mas não proporcional 
ao comprimento dos quartos. Também de forma 
diferente dos casos anteriores, o volume da ala, 
que configura um dos planos verticais do pátio, é 
mais alto do que os muros de divisa, comprome-
tendo a configuração uniforme da sua espaciali-
dade (figuras 75D a 75F).    

Pela geometria bidimensional da ala social-ser-
viço, o pátio central possui uma configuração 
irregular e menos clara do que a dos pátios an-
teriores. Contudo, a definição do pátio de serviço 
em um nível mais baixo parece regularizar a sua 
configuração. Por outro lado, é também possível 
observar que o arranjo do espaço aberto diante 
da sala, incluindo a varanda de transição, possui 
uma configuração quadrática, próxima ao que foi 
observado nas casas Kanner e Levi (figuras 75G 
a 75I).

Fig. 75D a 75F: Casa Yara Bernette – pátio íntimo, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

75F

75E75D

Fig. 75G a 75I: Casa Yara Bernette – pátio social, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

75G

75H

75I

Esse pátio social, ao estar integrado visualmente 
com o pátio de serviço, possui um caráter menos 
privado do que os anteriores. É um espaço que 
promove a interação física a partir da sala, mas 
é também um espaço de contemplação para o 
indivíduo que se desloca ao setor íntimo.  
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RODRIGUES ALVES (1951)

Diferentemente das casas anteriores, a Casa 
Rodrigues Alves adota um partido que mistura 
diferentes esquemas compositivos. Ao longo do 
terreno estreito e comprido, Levi articula alas en-
tre si e configura diversos pátios. A leitura desse 
arranjo se torna ainda mais complexa em decor-
rência da topografia acidentada do terreno.

A relação do setor de serviços com o social obe-
dece a um arranjo em H, no qual a copa-cozinha 
faz a ligação entre os dois blocos colados nas 
divisas laterais do terreno. A solução, natural-
mente, define dois pequenos pátios entre as 
alas; porém, o enclausuramento desses pátios é 
diluído, pela disposição da ala de serviços sobre 
pilotis, configurando a garagem e um espaço de 
passagem no térreo. Assim, a articulação entre 
as alas se dá em meio-níveis, que acomodam a 
casa no terreno (figuras 76A a 76D).  

A relação do setor social com o íntimo obedece a 
um arranjo em L, estando os dois blocos colados 
nas divisas laterais. Ao longo dessas divisas, 
Levi define subtrações ou cava vazios que confi-
guram pequenos pátios internos e elementos de 
transição entre dentro e fora. 

O grande pátio posterior resultante da dispo-
sição dos blocos em L, como nos casos anali-
sados anteriormente, assume um caráter mais 
privado do que social. É uma extensão direta 
dos quartos, estando o setor social relativamen-

Fig. 76A a 76D: Casa Rodrigues Alves - plantas baixas e perspectivas, 
1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

76c

76d

76b

76a
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Fig. 76E a 76G: Casa Rodrigues Alves – pátio íntimo, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

76e

76g

76f

te isolado do pátio por um plano vertical de ele-
mentos vazados. Sua configuração não obedece 
a parâmetros dimensionais rígidos, e as alturas 
dos volumes e muros não se articulam, o que 
leva a crer que o pátio tenha um caráter residual 
na articulação das alas sobre o lote e que não 
tenha sido pensado como um “ambiente exter-
no”. Paisagisticamente, Levi recorre mais uma 
vez a pequenas calçadas de geometria irregular, 
as quais conduzem a recantos de estar (figuras 
76E a 76G). 

O pátio social, assim, assume o caráter de um 
jardim interno, um L desenhado junto ao recuo 
lateral e numa faixa que faz a transição entre a 
sala e o pátio íntimo. Diferentemente de quase 
todos os projetos de Levi, a iluminação é explo-
rada zenitalmente, e a interação promovida en-
tre as salas e o pátio ou jardim é somente con-
templativa (figuras 76H a 76J).

Fig. 76H a 76J: Casa Rodrigues Alves – pátio social, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 76K e 76L: Casa Rodrigues Alves – pátio de serviço, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

76h

7gI 76j

Um dos dois pequenos pátios desenhados pelo 
arranjo dos blocos em H cumpre a função de pá-
tio de serviços. Isolado do olho dos visitantes, o 
pátio tem ligação direta com a cozinha ou com a 
área de secar roupas, que está no bloco frontal 
(figuras 76K e 76L).

76k

76l

MILTON GUPER (1951) E PAULO HESS 
(1952)

As casas Guper e Hess possuem em comum 
suas alas dispostas de modo mais compacto 
sobre o lote. A Casa Guper ocupa uma posição 
centralizada no terreno plano e amplo. Pelas 
suas dimensões, os setores são dispostos em 
linha, com uma pequena sobreposição dos seto-
res e com a garagem disposta como um peque-
no anexo (figuras 77A a 77D). 
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Fig. 77A a 77D: Casa Milton Guper - planta baixa e perspectivas, 
1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

77a

77b

77c

77d

Fig. 78A a 78C: Casa Paulo Hess - planta baixa e perspectivas, 1952. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

78a

78c

78B

Em terreno de dimensões mais exíguas, o corpo 
principal da casa Paulo Hess é formado pela dis-
posição paralela das alas social e íntima e pela 
disposição de uma pequena edícula de serviços 
no fundo do lote103(figuras 78A a 78C).

103. Miguel (2003, p. 64) 
afirma que Levi configura 
as duas alas a partir de um 
quadrado.  
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Com o arranjo centralizado das casas, os pátios 
não se configuram claramente, fazendo com que 
Levi recorra ao recurso dos muros para dese-
nhá-los junto aos recuos, conforme já observado 
por Gonsales (1999).
Na Guper, o arquiteto libera os recuos frontais 
como jardins, conforme exigência do loteamento 
em que a casa foi construída. O pátio posterior, 
por sua vez, é claramente compartimentado por 
uma grade, que define um espaço social e um 
pátio íntimo.  
O pátio social se volta para a divisa lateral e é 
coberto por uma pérgola, que se estende do vo-
lume edificado ao muro de divisa. Configura-se, 
assim, um ambiente com fechamento horizontal 
e vertical, um espaço de transição entre dentro e 
fora ou um pátio-jardim interno, como em várias 
casas aqui apresentadas. Suas dimensões cor-
respondem ao comprimento do setor social, e o 
pátio possui uma largura proporcional à da sala 
de jantar, correspondendo a um prolongamento 
direto do setor (figuras 77E a 77H).

Fig. 77E a 77H: Casa Milton Guper -pátio social, 1951.Rino Levi
Fonte: elaboração da autora
Fig. 77I a 77L: Casa Milton Guper – pátio Íntimo, 1951.Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

77E 77F

77G 77H

77I 77J

77L77K

O pátio íntimo, isolado da rua, se configura 
como o território dos jogos infantis. É o espaço 
íntimo familiar, uma extensão dos quartos, que 
se abrem com grandes portas-janelas, como em 
outros projetos estudados. 

A configuração irregular do pátio íntimo decorre 
da própria geometria do lote e das dimensões 
residuais resultantes da articulação das alas so-
bre o lote. Nesse caso, os planos verticais que 
o configuram - muros, volume íntimo e parte 
do volume social – não têm alturas uniformes, 
o que compromete a leitura de um espaço com 
fechamento uniforme. Assim como na Ber nette, 
a volumetria da ala íntima se configura por um 
prisma coberto por um plano de uma água, o 
que determina um beiral elevado em relação às 
portas que se abrem para o pátio (figuras 77I a 
77L).
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O pátio de serviço, por sua vez, assume uma po-
sição frontal junto ao volume da garagem, sem 
ter uma expressão formal ou funcional.

Na parte posterior do lote da casa Hess, um 
muro isola o pátio de serviço do pátio social. 
Esse limite vertical permite definir mais clara-
mente o pátio social, com uma configuração pre-
dominantemente retangular, um retângulo áureo 
(Frizon, 2008) vinculado a uma pequena área 
junto ao recuo lateral. Aqui, o pátio é aberto e 
não se configura como um espaço de transição 
entre dentro e fora, como ocorre na casa Guper. 
É uma extensão direta do estar, sendo mediado 
por uma varanda lateral que se configura como 
uma extensão longitudinal do estar (figuras 78D 
a 78G).

O pátio íntimo, pela exiguidade do terreno, ocu-

78E 78G

78F
78D

Fig. 78D a 78G: Casa Paulo Hess – pátio social, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 78H a 78J: Casa Paulo Hess – pátio íntimo, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

78H

78I

78J

pa o próprio recuo frontal, o que compromete 
parcialmente a sua privacidade em relação à 
rua. Nessa atitude, Levi hierarquiza mais o pátio 
para a convivência social do que o pátio para o 
isolamento íntimo. 

Um muro de elementos vazados isola o pátio 
em relação à rua, enquanto outro faz isso em 
relação ao acesso. A disposição desses pla-
nos verticais garante a configuração retangular 
do pátio íntimo, semelhante aos outros casos, 
e também garante o seu isolamento. Como nas 
casas Bernette e Guper, as portas da ala íntima 
são protegidas por um beiral elevado, já que a 
ala é coberta por uma água voltada para a parte 
interna da edificação (figuras 78H a 78J).  

Conforme já discutido, o pátio de serviço está 
isolado do pátio social por um muro. Assim, o 
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pátio de serviço ocupa parte do recuo posterior 
e do recuo lateral, assumindo uma configuração 
em L (figuras 78K e 78L).
 

Fig. 78K e 78L: Casa Paulo Hess – pátio de serviço, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

78K

78L

5.2.3. SOLUÇÕES RECORRENTES

PÁTIOS ÍNTIMOS 

Com exceção das casas Hess e Fontana, os 
setores íntimos das casas de Levi se isolam da 
rua, uma vez que migram para a parte posterior 
do lote, em busca de privacidade. Ali, a ala se 
abre para um pátio próprio, quase uma extensão 
dos quartos. 

A configuração mais recorrente dos pátios ínti-
mos é retangular104, com largura próxima à dos 
próprios quartos, como se o arquiteto espelhas-
se espaços fechados e espaços abertos (Perez, 
Levi, Kanner, Bernette e Hess), conforme pode 
ser observado no Quadro 11.

Espacialmente, as alturas dos muros e da edifi-

QUADRO 11

QUADRO 11: Tipologia dos pátios íntimos nas casas de Rino Levi: arran-
jos retangulares
Fonte: elaboração da autora

cação podem ser iguais, configurando um espa-
ço externo uniforme (Kanner e Levi), ou há uma 
diferença entre as alturas do volume edificado 
e dos muros lindeiros (Perez, Bernette e Hess). 

PÁTIOS SOCIAIS

Os pátios sociais de Levi assumem configura-
ções diversas, mas são sempre espaços iso-
lados da rua. De modo recorrente, Levi adota 

104. Os arranjos dos pá-
tios das casas Guper e 
Alves são irregulares, e a 
Casa Fontana não possui 
pátio íntimo 
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elementos de arquitetura e/ou de composição 
que mediam a relação das salas com os pátios, 
como pergolados, jardins, canteiros e varandas. 

Os pergolados são tratados como um prolonga-
mento do plano de forro dos ambientes do setor 
social, impondo a percepção horizontal do es-
paço. Os muros que definem esses pátios pos-

suem alturas que remetem à altura do volume 
edificado, configurando um espaço onde os pla-
nos verticais são uniformes.  

As configurações mais recorrentes dos pátios 
sociais são as quadráticas e as retangulares, 
como identificado no Quadro 12.

– Quadráticos: conformados pelas alas da edificação e por muros de 
divisa que possuem a mesma altura dos volumes edificados (Levi, 
Kanner e Bernette);

– Retangulares: conformados por muros de divisa, muros que os iso-
lam dos demais pátios e pelo volume da ala social. Pode ocorrer um 
fechamento horizontal por pergolado (Guper) ou só ser configurado 
pelos planos verticais (Hess);

– Retangular e elemento central da massa edificada: fechado horizon-
talmente por pergolado (Perez);

– Em l: parcialmente fechado por pérgolas, configurando um espaço 
de transição entre interior e exterior (Fontana e Alves).

QUADRO 12

QUADRO 12: Tipologia dos pátios sociais nas casas de Rino Levi
Fonte: elaboração da autora
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PÁTIOS DE SERVIÇO

Os pátios de serviço de Levi são espaços isola-
dos dos demais pátios. Para eles, foram encon-
tradas três configurações: nos recuos frontal, la-
teral e posterior, as quais podem ser conferidas 
no Quadro 13.

A análise desenvolvida permite observar que 
não é o partido aditivo ou subtrativo que deter-
mina as características espaciais dos pátios. 
Como exemplo dessa afirmativa, pode ser citada 
a semelhança compositiva dos pátios sociais da 
casa Perez, que possui um partido subtrativo, e 

QUADRO 13: Tipologia dos pátios sociais nas casas de Rino Levi
Fonte: elaboração da autora

– Pequeno recuo lateral, junto ao prolongamento da ala 
social–serviços e/ou integrado à garagem (Levi, Kanner, 
Bernette);

– Espaço murado no recuo frontal, vinculado à garagem 
(Perez e Guper);

– Espaço que ocupa o recuo lateral e parte do recuo pos-
terior, assumindo uma configuração em l (Hess e Fon-
tana);

QUADRO 13

da casa Guper, de partido aditivo (figuras 72J e 
77G).

O partido aditivo ou subtrativo tampouco deter-
mina a geometria das plantas dos pátios. Pátios 
íntimos retangulares são recorrentes em todas 
as propostas, assim como pátios sociais retan-
gulares estão presentes nas casas de partido 
aditivo e subtrativo.

Indistintamente do partido adotado ou da geo-
metria do pátio, as propostas de Levi evidenciam 
a preocupação de controlar a espacialidade do 
pátio através de duas estratégias principais: 

LE
V

I

K
A

N
N

E
R

B
E

R
N

E
TT

E

H
E

S
S

G
U

P
E

R

P
E

R
E

Z

FO
N

TA
N

A



114

Fig. 72J: Casa Castor Delgado Perez - pátio social, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 77G: Casa Milton Guper - pátio social, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora 
Fig. 72M, 73L e 74J: Edifícios e muros com a mesma altura configuram 
o pátio íntimo das casas Castor Delgado Perez, Rino Levi e Robert Kanner.
Fonte: Elaboração da autora

72J 77G

definição de planos verticais com alturas unifor-
mes, sejam eles muros que se elevam ou parte 
do volume edificado que assume um pé direito 
mais baixo (figuras 72M, 73L e 74J); ou inser-
ção de elementos que mediam a relação entre 
interior e exterior e que se alinham com a altura 
dos muros: varandas subtrativas (pátios íntimos 
e sociais) e pergolados (pátios sociais), estes 
últimos definidos como uma extensão do plano 
da cobertura dos ambientes sociais (figuras 71F, 
73E e 74H).

Em todos os casos, os pátios são ambientes se-
gregados do espaço público, voltados ao conví-
vio familiar, cujas aberturas promovem a intera-
ção física do indivíduo com o jardim ou com a 
vida que transcorre do ‘lado de fora’ da casa.

Fig. 71F, 73E e 74H: Elementos que mediam a relação entre interior e 
exterior e que se alinham com a altura dos muros, nos pátios sociais das 
casas Fontana, Rino Levi e Robert Kanner.
Fonte: Elaboração da autora

72M

73L

74J

74H

73E

71F

5.3. CONFIGURAÇÃO DAS ALAS 

ALA ÍNTIMA

As alas do setor íntimo das casas de Levi obe-
decem a uma modulação, que padroniza as di-
mensões dos quartos e, consequentemente, a 
composição das fachadas. O quarto do casal 
normalmente ocupa uma posição no extremo da 
ala, a fim de incorporar o eixo do corredor como 
closet ou banheiro.  

A análise das alas revela, assim como nas casas 
de Calabi, dois esquemas principais: corredor de 
carga simples, com quartos e banheiros dispos-
tos em um único lado; e corredor de carga du-
pla, com quartos e banheiros dispostos dos seus 
dois lados. As alas com corredores de carga 
simples são mais recorrentes, talvez porque este 
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arranjo permita uma estreita relação do corredor 
com o pátio.  

As alas com corredores de carga dupla variam 
de acordo com a disposição dos banheiros. Es-
tes normalmente estão concentrados em um dos 
lados do corredor, ao passo que, no outro, ficam 
dispostos os quartos em sequência, mantendo 
a uniformidade da composição das fachadas, o 
que favorece a relação direta dos quartos com o 
espaço externo (Alves, Guper e Hess), conforme 
pode ser observado no Quadro 14.

Nas alas com corredores de carga simples, os 
banheiros são adjacentes aos quartos, definindo 
limites planos e retos, ou são transladados para 
o interior da ala, minimizando o impacto compo-
sitivo de pequenas janelas nas fachadas, confor-
me apresenta o Quadro 15.

QUADRO 15: Tipologia das alas íntimas nas casas de Rino Levi: corredo-
res de carga simples 
Fonte: Elaboração da autora

– Banheiros inter-
nalizados: ocupam 
uma posição inter-
mediária entre o cor-
redor e os quartos 
(Levi e Kanner);

– Banheiro disposto 
entre os quartos e 
ocupando o prolon-
gamento do corredor 
(Bernette);

– Banheiros ocupan-
do os dois extremos 
da circulação (Perez; 
Fontana).

QUADRO 15

QUADRO 14: Tipologia das alas íntimas nas casas de Rino Levi: corredo-
res de carga dupla
Fonte: Elaboração da autora
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ALA SOCIAL E DE SERVIÇO

Com exceção da casa Perez, os setores social 
e de serviços de Levi aparecem organizados em 
uma única ala. No entanto, são recorrentes os 
casos em que parte do setor de serviços migra 
para uma edícula aos fundos ou na parte da 
frente do lote (Hess, Fontana e Perez), ficando 
a cozinha junto à ala social. As variações regis-
tradas no arranjo do setor social podem ser con-
templadas no Quadro 16. 

UM CONJUNTO

Em todos os casos, a configuração geométrica da 
ala busca favorecer a relação entre interior e exte-
rior. Quando a ala assume uma configuração mais 
retangular, Levi busca abrir os ambientes para as 
duas fachadas longitudinais. Se a geometria da 
ala é mais quadrática, o arquiteto dispõe a sala 
para uma fachada e o jantar para a outra. Nesse 
arranjo, prevalece a continuidade visual, e a posi-
ção dos ambientes é apenas sugerida na planta.

No arranjo da ala íntima e da ala social/serviço, 
Levi faz uso de esquemas claramente recorren-
tes, adotando-os conforme as limitações físicas 
do terreno e o condicionante solar. O arranjo do 
setor íntimo, em especial, pré-figura no partido, 
sendo que a configuração do setor social/servi-
ço, pela natureza da “planta livre”, se mostra mais 
aberta quanto às soluções compositivas. 

– Disposição paralela de jantar e hall, definindo o comprimento do estar 
(Levi, Alves, Bernette).

– Disposição paralela de jantar e cozinha, definindo o comprimento ou a 
largura do estar. Neste arranjo, estar e jantar se integram e assumem um 
arranjo em L (Guper, Hess e Fontana). 

– Disposição em linha de cozinha, jantar e estar (Kanner e Perez). 

QUADRO 16: Tipologia das alas social e de serviço nas casas de Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

QUADRO 16
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5.4. EIXOS DE ACESSO E CIRCU-
LAÇÃO 

Em todas as casas, Levi segrega os acessos 
de serviço e social, definindo eixos de percurso 
paralelos e independentes. Normalmente, o eixo 
de serviço envolve a passagem pela garagem e 
o eixo social conduz a um hall.

O hall das casas de Levi busca ser distributivo, 
conforme definia a prerrogativa funcionalista. 
Contudo, poucos são os casos em que o hall efe-
tivamente distribui os fluxos para cada um dos 
três setores sem exigir a passagem por um de-
les. No caso das casas Fontana, Hess e Guper, 
onde cada setor é autônomo, o hall se configura 
pela interpenetração dos setores, funcionando 
como um entroncamento da rede circulatória. 

Nas casas Kanner e Alves, o hall permite o aces-
so aos setores de serviço e social, mas o acesso 
ao setor íntimo depende da passagem pelo setor 
social. Nas casas Levi, Bernette e Perez, o hall 
se abre somente para o setor social, ficando a 
passagem para os setores de serviço e íntimo 
dependentes daquele, o que compromete a efi-
ciência funcional das casas.  

No entanto, parece que a tentativa de ordenar os 
fluxos internos determina a disposição da ala ín-
tima no terreno. De modo frequente, Levi busca 
dispor a circulação dos quartos tão próxima do 
hall quanto possível, e isso pode se dar de modo 
linear, como na casa Kanner, ou de modo tan-

gente, exigindo uma pequena inversão no eixo 
percorrido, como nas casas Bernette e Alves.    

As soluções dos eixos de acesso e circulação 
são apresentadas esquematicamente no Qua-
dro 17.
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QUADRO 17: Eixos de acesso e circulação nas casas de Rino Levi 
Fonte: Elaboração da autora
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“[...] come descrivere un patio? Non è un cortile, 
non è un giardino, non è una sala: è queste tre 
cose insieme” (CORTELAZZO E ZOLLI, 1999, p. 
1150).

ZONEAMENTO E PARTIDO 

As casas de Levi são predominantemente adi-
tivas, organizadas em alas. As casas de Cala-
bi são predominantemente compactas, mesmo 
quando organizadas em alas. Essas estratégias 
não impedem que ambos busquem estabelecer 
uma forte relação entre o interior e o exterior, 
ainda que definam pátios com naturezas muito 
dispares. Para Levi, a “vida lá fora”, longe de 
olhares de estranhos, é privilégio de todos os 
setores. Para Calabi, o setor social tem esse pri-
vilégio, e o isolamento do setor íntimo pode ser 
sacrificado. 

PÁTIO: RELAÇÃO EDIFÍCIO-LOTE-LOGRA-
DOURO

Os pátios íntimos de Levi são uma extensão 
dos quartos, um ambiente externo com o qual 
se pode interagir fisicamente. Os pátios íntimos 
de Calabi, quando existentes, podem ser só uma 
luz que brilha pela janela do quarto, um simples 
espaço de contemplação visual.

Os pátios sociais de Levi não possuem uma úni-
ca configuração bidimensional, ao contrário dos 
de Calabi, que recorre quase sempre ao pátio 

quadrado, de matriz clássica. Em ambos, esse é 
um ambiente da casa, uma extensão do estar e 
do jantar. O controle das alturas dos muros e vo-
lumes que configuram os pátios busca conferir 
clareza e simplicidade compositiva a eles. Cala-
bi controla a composição desses planos verticais 
através do uso de porticados, também de matriz 
clássica. Levi, ao contrário, controla os planos 
verticais pela intersecção com planos horizon-
tais formados por pergolados, os quais configu-
ram uma área de penumbra entre dentro e fora. 
Em Calabi, essa mediação nem sempre existe, 
e a luz dos seus pátios invade abundantemente 
o estar e o jantar.   

Entretanto, a natureza compositiva do pátio so-
cial é constante nas obras dos dois arquitetos, 
sejam elas de partido aditivo ou subtrativo. Essa 
característica decorre do controle tridimensional 
do pátio, mais do que só de suas dimensões bi-
dimensionais, e ainda do emprego padronizado 
de elementos de arquitetura que conferem ca-
racterísticas espaciais muitos similares entre as 
obras. 

Os pátios de serviço, nos dois casos, são resi-
duais: um recuo lateral, ou o “resto” posterior do 
lote. Levi às vezes transgride, remetendo o se-
tor para a frente do lote, o que cria oportunida-
de para o isolamento do setor íntimo nos fundos 
do lote. Quanto aos pátios de serviço das casas 
térreas, quando existentes, Calabi recorre a ele-
mentos leves para segregá-los dos demais. 

6. CONFLUÊNCIAS
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Assim, a relação entre o interior e o exterior e 
o controle das alturas dos planos verticais que 
definem os pátios sociais são os pontos de con-
vergência entre os arquitetos. Estes são valores 
impregnantes muito explorados nas fotografias 
que divulgaram suas obras e que conferem uma 
certa unidade compositiva entre elas. Porém, 
uma análise mais detalhada permite concluir 
que há especificidades sutis, sejam elas compo-
sitivas ou do modo de apropriação dos pátios, 
que distanciam as soluções de Calabi e Levi.  

CONFIGURAÇÃO DAS ALAS ÍNTIMAS

Como já observado, Martí Aris (1993) afirma que 
a estratégia projetual dos arquitetos modernistas 
previa a colagem ou a articulação das alas dos 
setores, como esquemas já previamente testa-
dos, buscando uma melhor resposta aos condi-
cionantes projetuais.    

Entre as casas de Levi e Calabi, é possível ve-
rificar esquemas tipológicos recorrentes no ar-
ranjo das alas, variando conforme imposições 
específicas do projeto. As alas íntimas, com 
corredor simples e banheiros internalizados, por 
exemplo, são empregadas nas casas com parti-
do aditivo e lotes amplos, que não condicionam 
medidas restritas na largura das alas, como nas 
casas Levi (1944) e Kanner (1955) (figura 79), 
de Rino Levi, e na casa Falck (1958) (figura 80), 
de Calabi. 

Fig. 79: Ala íntima: Casa Kanner, de Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 80: Ala íntima - Casa Falck, de Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 81: Ala íntima - Casa Cremisini, de Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 82: Ala íntima - Casa Fontana, de Levi
Fonte: Elaboração da autora

79

81 82
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Esse esquema ainda é adotado em partidos 
compactos e lotes estreitos, em que o arquiteto 
precisa forçar a ocupação do lote em sua profun-
didade, como na Casa Cremisini (1947), de Ca-
labi (figura 81). Em situações semelhantes, Levi 
adota as soluções em que os banheiros ocupam 
os dois extremos da circulação, como na casa 
Perez (1957) e na Casa Fontana (1956) (figura 
82).

Em lotes estreitos, nos quais o arquiteto precisa 
garantir uma largura mínima para a ala íntima, 
são adotadas soluções em que o corredor é de 
carga simples e os banheiros ficam dispostos 
entre os quartos e/ou no prolongamento do cor-
redor. Essa solução, de certo modo, indepen-
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de do partido formal adotado, se subtrativo ou 
aditivo. A casa Calabi de São Paulo (1945-46), 
de partido subtrativo (figura 83), e a casa Asca-
relli (1946), de partido aditivo, são exemplos de 
projetos de Calabi que adotam esse esquema, 
assim como a casa Bernette (1954), de partido 
aditivo (figura 84), de Levi.

Os esquemas em que as alas íntimas possuem 
corredores de carga dupla, com os banheiros 
dispostos em um dos lados do corredor, são 
comuns nas casas em que a ala social e a ala 
íntima estão dispostas num mesmo eixo e os 
seus respectivos pátios estão ladeados, como 
na Casa Guper (1951), de partido aditivo (figura 
85), de Levi, e na Casa Calabi de Padova (1951), 
de partido subtrativo (figura 86).   

Desse modo, o arranjo funcional das alas ínti-
mas depende mais das dimensões do lote do 
que do partido formal adotado, podendo ocor-

84
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Fig. 83: Ala íntima: Casa Bernette, de Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 84: Ala íntima: Casa Calabi de São Paulo, de Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 85: Ala íntima - Casa Guper, de Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 86: Ala íntima - Casa Calabi de Padova, de Calabi
Fonte: Elaboração da autora

rer uma mesma solução distributiva em partidos 
aditivos ou subtrativos. A adoção dos esquemas 
dos setores previamente testados também não 
dá garantias de uma desejável relação com pá-
tio, porque esta depende das dimensões do lote, 
da articulação da ala com as demais e, ainda, do 
tipo das aberturas adotadas nos quartos.

CONFIGURAÇÃO DAS ALAS SOCIAIS

Conforme já observado, diferentemente da ala 
íntima que pré-figura um partido, a configuração 
da ala social, pela natureza da sua “planta livre”, 
se mostra mais orgânica. A presença da cozinha 
no setor, pela sua natureza compartimentada, é 
uma das variáveis que mais afeta o arranjo do 
conjunto.   

Nas alas sociais paralelas à rua, essa interferên-
cia da cozinha é assumida por Calabi, ao usar 
esquemas que funcionam como um binômio en-
tre frente e fundos. Num dos esquemas, cozinha 
e hall ocupam um dos lados da ala, enquanto 
estar e jantar ocupam o outro lado. Em outro es-
quema, jantar e cozinha compartilham o mesmo 
lado da ala, liberando o outro lado para a dispo-
sição do grande estar. A solução sofre pequenas 
variações condicionadas pela posição do hall, 
pela disposição dos demais elementos de com-
posição do programa e pelas visuais que podem 
ser obtidas do pátio.

Esses esquemas são adotados, indistintamente, 
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em casas de partido aditivo e subtrativo e em lotes 
de pequenas e grandes dimensões. Como exem-
plos do primeiro esquema, destacam-se a casa 
Falck (1958), que tem partido aditivo e ocupa lote 
de grande dimensão (figura 87), e a casa Calabi de 
Padova (1951), construída em lote de pequenas di-
mensões e com um partido compacto (figura 88). 
Na casa Calabi de São Paulo (1945-46), de partido 
compacto (figura 89), e na casa Ascarelli (1946), de 
partido aditivo (figura 90), observa-se o esquema 
em que jantar e cozinha ocupam o mesmo lado da 
ala. 

Em alguns casos, Calabi abandona o esquema dos 
binômios e dispõe estar, jantar e cozinha alinhados 
e configurando uma faixa no volume, onde varia 
apenas a disposição do hall. Em todos os casos, o 

Fig. 87: Ala social - Casa Falck, de Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 88: Ala social - Casa Calabi de Padova 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 89: Ala social - Casa Calabi de São Paulo 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 90: Ala social - Casa Ascarelli, de Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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estar e o jantar se voltam para as melhores visuais. 
Esse esquema tipológico do setor é observado em 
casas de partido compacto horizontalizado, como 
na casa Cremisini (1947) (figura 91), e em casas 
de partido compacto verticalizado, como na Casa 
Sadun (1950-51) (figura 92).

Os dois esquemas de Calabi não são adotados por 
Levi, que, ao enfrentar a interferência da cozinha 
na ala social, opta por dramatizar a sua presença, 
interpenetrando-a entre o estar e o jantar. A solu-
ção, que configura um arranjo em L, pode ser en-
contrada na casa Guper (1951), de partido aditivo 
e lote amplo (figura 93), e na casa Fontana (1956), 
de partido subtrativo e lote de dimensões reduzidas 
(figura 94).

Fig. 91: Ala social: Casa Cremisini, de Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 92: Ala social - Casa Sadun, de Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 93: Ala social - Casa Guper, de Levi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 94: Ala social - Casa Fontana, de Levi 
Fonte: Elaboração da autora

91 92
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As casas de Levi ainda apresentam soluções 
em que a interferência da cozinha é minimizada, 
ficando totalmente tangente ao arranjo do hall, 
estar e jantar. Nestes casos, Levi adota dois es-
quemas principais: um binômio frente e fundos, 
onde o jantar e o hall ficam de um lado e o estar 
do outro; e, uma disposição em linha e longitu-
dinal do hall, estar e jantar, em que a casa e Pe-
rez (1958). O primeiro esquema só é observado 
em casas de partido aditivo, mas podem ocorrer 
em lotes de pequena dimensão, como na Ber-
nette (1954) (figura 95), e em lotes de grandes 
dimensões, como na Levi (1944) (figura 96). O 
segundo esquema é registrado na casa Kanner 
(1955), cujo partido aditivo é organizado em um 
lote de grandes dimensões, e na casa Perez, de 
partido compacto.   

Assim, diferente das alas íntimas, as soluções 
das alas sociais não são convergentes entre os 
arquitetos, mesmo que ambos busquem favore-
cer a relação do estar e jantar com o exterior e 
a continuidade visual entre ambos. O arranjo da 
ala social não parece ser condicionado pelas di-
mensões do lote, como ocorre com a ala íntima. 

Fig. 95: Ala social - Casa Bernette, de Levi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 96: Ala social - Casa Levi
Fonte: Elaboração da autora

Uma mesma solução pode ser esboçada em lo-
tes grandes e pequenos e, ainda, em partidos 
aditivos e subtrativos. 

A partir de dois esquemas principais, cada ar-
quiteto parece buscar uma melhor acomodação 
das partes do programa em relação aos aces-
sos e percursos internos, à orientação solar e à 
contemplação do pátio. Deste exercício resulta 
a largura da ala, que condiciona a aceitação ou 
não dos esquemas distributivos em binário. Nas 
casas de Levi, esse exercício é mais livre, dadas 
as grandes dimensões e a topografia mais plana 
da maioria dos lotes em que trabalha. 

EIXOS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO 

Os temas distributivos possuem uma atenção 
especial de Calabi e Levi, como determinava o 
discurso funcionalista. Ambos demonstram pre-
ocupações em segregar os acessos de serviço 
e social, apesar de que o impacto do acesso de 
veículos sobre o arranjo é minimizado nos proje-
tos de Calabi.   

O hall, nos dois casos, é uma peça chave na or-
ganização dos percursos internos, dando auto-
nomia de uso a todos os setores. Calabi é mais 
rigoroso na definição desse espaço, que, em 
todas as casas estudadas, conduz os fluxos in-
ternos ao setor social, ao íntimo e ao de serviço. 
Levi, por outro lado, faz algumas concessões, 

95 96
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impondo pequenos percursos pelo setor social 
para alcançar o setor íntimo e de serviços.   

Desse controle da rede circulatória nasce a arti-
culação quase direta do hall com os demais se-
tores, impactando de modo decisivo o arranjo da 
ala social, como já observado.

ANOTAÇÕES PRELIMINARES 

O esquema em pátio, para Levi e Calabi, possui 
“caratteri dispositivi”105 adequados ao universo 
doméstico. Também para os dois arquitetos, os 
pátios são detentores de “caratteri statici e cos-
truttivi”106. que exigem o desenvolvimento de in-
vestigações sobre proporção e estrutura. Essa 
procura constante pode revelar os ensinamen-
tos da escola romana, que, através do “método 
científico”, investigava a articulação entre neces-
sidades funcionais e tipos arquitetônicos conso-
lidados ao longo da história. 

Contudo, mesmo com a adoção de um tipo es-
pecífico, as casas são o resultado de um pro-
blema resolvido através do enfrentamento de 
inúmeras variáveis, que exige a elaboração de 
sínteses muito pessoais. Como observa Gonsa-
les (1999), atuando dentro de um sistema nor-
mativo, ou tipológico, o arquiteto faz concessões 
pressionadas pelas contingências do programa 
e do terreno. O uso do pátio, o arranjo do se-
tor íntimo e os esquemas distributivos podem 
ser entendidos como os núcleos normativos ou 

estruturantes nos trabalhos dos arquitetos, mas 
pressionados pelas contingências do projeto e 
pelas interpretações pessoais diante da monta-
gem do projeto, os resultados finais se distan-
ciam.

105. Nome de uma disci-
plina do currículo da Escola 
de Roma.
106. Nome de uma disci-
plina do currículo da Escola 
de Roma.
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7.1 O USO DO TIPO NO MODERNISMO 
E NAS OBRAS DE CALABI E DE LEVI
 
Mesmo sendo possível encontrar matrizes tipo-
lógicas nas obras estudadas, é importante ob-
servar que os arquitetos, especialmente Levi, 
irão negar a aplicação dessas matrizes em seus 
trabalhos. Em verdade, o discurso tipológico 
será negado pelo modernismo, uma vez que é 
visto como uma “camisa de força” que restringe 
a liberdade projetual107. Teoricamente, o argu-
mento contra o tipo baseava-se na relação cau-
sa-efeito entre forma-função, em que a forma 
deveria resultar somente de procedimentos ló-
gicos, da confrontação das necessidades e dos 
meios técnicos, e não de uma simples intenção 
formal. Assim, segundo Rossi (1995), a forma foi 
destituída de motivações complexas, e o tipo foi 
reduzido a esquemas distributivos e diagramas 
de percursos. 

Contudo, Colqhoun (1989) e Moneo (1999) ob-
servam que, no modernismo, houve diversas 
maneiras de articulação entre forma-função. 
De um lado, havia os que buscavam a livre ex-
pressão e o espaço figurativo, baseando-se na 
intuição e num vazio cultural de referências. Do 
outro, havia os funcionalistas, para os quais a 
arquitetura não era determinada pelo tipo mas, 
sim, pela investigação da melhor resposta a ser 
dada a um contexto específico (MONEO, 1999), 

7. REFLEXÕES

e das demandas do complexo funcional em si 
(COLQHOUN, 1989)108. De qualquer modo, se-
gundo Colqhoun (1989), as formas tradicionais 
jamais foram abandonadas, mas transformadas 
e novamente acentuadas através da exclusão 
de elementos iconográficos que possuíam um 
valor ideologicamente questionável109. 

Por outro lado, a transformação tipológica das 
formas tradicionais pode caracterizar o próprio 
projeto modernista. Segundo Carlos Martí Arís 
(1993), na leitura dos edifícios tradicionais, os 
diversos subsistemas que compõem o edifício 
– estrutura, organização espacial, sistema de 
circulação, relação com o exterior – estão sobre-
postos e coincidentes, sendo possível identificar 
a matriz tipológica. Ao contrário, na arquitetura 
moderna, os subsistemas isolam-se, podem ser 
concebidos em separado e, quando coordena-
dos, não são coincidentes. Assim, a estrutura 
tipológica é tensionada e não conduz a uma 
única estratégia formal. Decorrente disso, o tipo 
no modernismo não é mais uma estratégia de 
reprodução, mas um ponto de partida cujo resul-
tado não é pré-estabelecido. 

Essa maneira de operar o tipo é resultante de 
um novo quadro epistemológico, relacionado 
com o pensamento analítico e abstrato moder-
no, que permite ver o objeto em seus diversos 
componentes construtivos ou em suas diversas 
partes, como afirma Martí Arís:

107. Contraditoriamente, 
com o discurso da produ-
ção em série, o tipo deixou 
de ser um conceito abstra-
to para tornar-se uma rea-
lidade concreta através da 
reprodução exata do mo-
delo numa escala indus-
trial, uma composição pas-
sível de ser aplicada em 
todo tempo e lugar. Assim, 
para Moneo (1999), o tipo 
era convertido em “protóti-
po” ou, conforme De Carlo 
(1985), em “esteriótipo”. 
Experiências modernas 
portadoras de uma pesqui-
sa tipológica, ou de uma 
“tipificação”, são discuti-
das de modo convergente 
por Reichlin (1985), Lam-
pugnani (1985) e Moneo 
(1999).  Os autores citam 
várias experiências que 
parecem verificar a própria 
noção de tipo, como as 
propostas de Ernest May 
para a habitação popular 
de Frankfurt; as discus-
sões do segundo CIAM, 
de 1929, tendo como tema 
Die Wohnung fur das Exis-
tenzminimum; os estudos 
de Alexander Klein para a 
Einfamilienhaus e, ainda, a 
plan libre ou dom-inó de Le 
Corbusier. 
108. Segundo Nicoloso 
(1988), para os racionalis-
tas italianos, essa atitude 
investigativa tinha cunho 
ético. A ética era vista 
como respeito à realidade 
e às características locais, 
o que exigia do arquiteto 
uma visão integralista da 
realidade, e não doutriná-
ria.
109. Alguns autores 
(PRODI, 1996; DAL FA-
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Abstrair significa separar, retirar das coisas certa 
dimensão ou propriedade, pondo elas entre parên-
teses. Na nova perspectiva epistemológica as pro-
priedades contidas em um objeto, consideradas 
até então inseparáveis dele, começam a ser vistas 
como componentes isolados: podem ser abstraí-
dos, “tratados fora” do objeto110 (1993, p. 134-135).

No processo projetual, Moneo (1999) observa 
que o arquiteto começa a trabalhar associando 
um tipo ao seu projeto e, na sequência, intervém 
sobre esse tipo, seja respeitando-o, destruindo-
-o ou transformando-o, através de deformações 
e sobreposições de tipos diferentes ou de frag-
mentos de tipos. Assim, o tipo no modernismo, 
segundo Posano e Sato (1993), se transforma 
em um instrumento de autenticidade – pesquisa, 
criação, aparição “não previsível” –, a qual é me-
dida pelo que já existe. 

De certa forma, essa revisão do conceito de tipo 
ou da sua aplicação no processo criativo come-
çou a ser feito por Argan (1965). Para ele, o tipo 
é um modo de neutralizar as referências históri-
cas e surge quando não é mais visto como um 
modelo a ser seguido. No processo projetual, 
o momento da tipologia seria aquele em que 
ocorre a adoção de uma premissa, vista como 
um patrimônio de imagens e seus significados 
simbólicos. Contudo, esse momento é supera-
do pelo momento da definição formal, quando 
ocorre um juízo de valor sobre esse patrimônio, 
sobre a solução formal mais adequada, e inclu-
sive sobre a superação do esquema tipológico. 

Então, a tipologia não é assumida como inevitá-
vel111. 

A superação do esquema tipológico, ou o seu 
uso como instrumento de pesquisa e de criação, 
é evidente na produção de Levi. Nas suas obras, 
a estrutura tipológica dos pátios é tensionada, 
com a decomposição do programa em partes 
funcionais (alas) e a articulação delas, não con-
duzindo a uma única estratégia formal: “L”, “U”, 
“H” etc. Como observa Gonsales (1999), o parti-
do de Levi é configurado pelo encaixe de partes, 
que são pré-figuradas e já experimentadas em 
sua utilidade parcial.  

Seis estudos que antecedem a proposta final 
para a casa Alves são bastante ilustrativos da 
estratégia projetual de Levi, configurando o que 
Martí Arís (1993) denomina como séries tipo-
lógicas112, ou seja, exemplares que possuem 
uma mesma estrutura formal e em que cada 
obra representa uma continuidade e uma trans-
gressão da estrutura precedente, pois resulta do 
processo lógico de tomadas de decisões. Essa 
análise permite avaliar a confluência de todos 
os estudos a uma estrutura comum, que permite 
diversos desenvolvimentos. 

Nesses estudos, Levi parece ser guiado por duas 
estratégias-normativas: a configuração de pátios 
entre as alas e o isolamento do setor íntimo nos 
fundos do lote, garantindo a sua privacidade113. 
Contudo, essas duas estratégias vão sofrendo 
pressões, condicionadas, principalmente, pe-

BRO, 1994; CRESTI, 1986) 
chamam a atenção para o 
importante papel que o tipo 
exercia no desenvolvimen-
to de projetos racionalistas 
italianos. Principalmente 
nas obras de Albini, essa 
reflexão levou à compre-
ensão da vantagem do tipo 
sobre a economia ou a pura 
funcionalidade racionalista, 
ampliando a pesquisa para 
a identidade e o significado 
de uma obra em seu con-
texto e na tradição (PRODI, 
1996).
Em Terragni, essa relação 
com a tradição, com o pas-
sado, pode ser entendida 
como um agente mobili-
zador do seu trabalho. Em 
suas obras, é evidente a in-
tenção de fazer uma sínte-
se entre arquitetura e o con-
texto e o uso instrumental 
da tipologia entre o antigo e 
o moderno. Dal Fabbro ilus-
tra essa afirmação como a 
solução “A” do Palazzo del 
Littorio, em cujas pranchas 
eram fixadas ilustrações 
de arquitetura do passado 
exemplificando a monu-
mentalidade desejada (DAL 
FABBRO, 1994).
Assim, os racionalistas não 
propunham a negação ao 
passado histórico, mas, 
sim, a sua reinterpretação, 
como na proposta do Grup-
po 7: “Nós não  queremos 
romper com a tradição, é a 
tradição que se transforma, 
assume aspectos novos so-
bre os quais pouco a reco-
nhecemos”. 

[...] “noi non vogliamo 
rompere com la tradizio-
ne, è la tradizione che si 
trasforma, assume aspetti 
nuovi sotto i quali pochi la 
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las dimensões do lote estreito e comprido, pela 
orientação solar e pela topografia, que leva o 
arquiteto a arranjar o partido em meios níveis. 
Diante disso, processualmente, as alas “cami-
nham” pelo lote, estando ora paralelas e ora per-
pendiculares à rua. Por vezes, as alas estão no 
térreo, em outras, se apoiam sobre pilotis. No 
estudo 5 do Quadro 18, o arquiteto parece fazer 
maior concessão a um possível caráter norma-
tivo, levando a ala do setor íntimo para a parte 
frontal da casa. 

Em cada novo estudo, apresentados igualmente 
no Quadro 18, as alas, especialmente as do se-
tor íntimo, obedecem a esquemas previamente 
testados. Ora os banheiros estão internalizados 
(estudos 1 e 2), como nas casas Levi e Kanner, 
ora estão dispostos entre os quartos (estudos 
3 e 4). No quinto estudo, os banheiros ocupam 
os extremos do corredor, como nas casas Pe-
rez e Fontana. No estudo 6 e na proposta final, 
adota o corredor de carga dupla, com banheiros 
dispostos em um dos lados da circulação, como 
nas casas Guper e Hess. A disposição dessa ala 
íntima, por sua vez, parece condicionar o arranjo 
do eixo de acesso, localizado quase linearmente 
em relação ao corredor do setor íntimo. 

Levi é orientado por um profundo senso inves-
tigativo - testa, abstrai e decompõe, adaptando 
soluções tipológicas, a fim de encontrar a me lhor 
maneira de resolver o problema projetual no lote 
em estudo. O tipo, assim como discutido por Mo-

riconoscono” (DAL FAB-
BRO, 1994, p. 53).

110. “Astrarre significa 
separare, estarre dalle 
cose certe dimensioni o 
proprietà, ponendone altre 
tra parentesi. Nella nuova 
prospettiva epsitemologica 
le proprietà ‘contenute’ in 
um oggetto, fino a quel mo-
mento considerate insepa-
rabili da esso, cominciano 
a essere viste come com-
ponenti isolabili: possono 
essere astratte, ‘tratte fuori’ 
dall’oggetto” (MARTÍ ARÍS, 
1993, p. 134-135).
111. A partir da superação 
do esquema tipológico, De 
Carlo (1985) propõe que a 
intervenção ocorra sobre 
o modelo e não sobre o 
tipo, que, em algum grau, 
tem caráter de prescrição, 
de axioma. Como uma hi-
pótese, o modelo permite 
a “deformação”, estando 
coerente com o seu próprio 
conceito. Nesse sentido, o 
autor observa que os trata-
dos renascentistas já bus-
cavam estabelecer uma 
“classificação de modelos”, 
e não uma prescrição de 
tipos, o que pode justificar 
as inúmeras transforma-
ções que ocorreram no 
pátio durante esse período.
112. O conceito de série 
tipológica de Martí Arís 
aproxima-se ao de Moneo 
(1999). Para o arquiteto, a 
série tipológica é a relação 
que o tipo, enquanto es-
trutura formal comum, es-
tabelece num conjunto de 
obras. Na série tipológica, 
é possível identificar o “tipo 
mãe” que orienta a conti-
nuidade de uma série, bem 

neo (1999) e Posano e Sato (1993), vai sendo 
processualmente transformado pela sobreposi-
ção de fragmentos de tipos. A sua manipulação 
não é uma decisão a priori, mas um instrumento 
de pesquisa e de criação cujo resultado final não 
é previsível.

No processo projetual de Calabi, a investigação 
tipológica é mais contida. Calabi associa um tipo 
ao seu projeto, normalmente um tipo pátio tra-
dicional ou lecorbusiano, como será observado 
na sequência deste capítulo, e o respeita. Nos 
li mites desse arranjo, o arquiteto promove a or-
ganização funcional em alas.

Três estudos de Calabi para a Casa Ascarelli re-
velam que o arquiteto pré-figura o partido em “L” 
e apenas estuda alternativas em que a ala ínti-
ma se cola ou não em uma das divisas laterais 
do lote. Dentro da volumetria pré-estabelecida 
para o projeto, o arquiteto especula somente so-
bre a melhor disposição dos elementos de com-
posição dentro de cada uma das alas. Assim, o 
banheiro do casal ora ocupa o final do corredor, 
ora está entre dois quartos, como acabou sendo 
adotado na solução final. A disposição do hall de 
acesso principal também sobre variações: ocu-
pa o volume do setor íntimo ou o do setor social, 
se abre para a varanda, obrigando um percurso 
pelo pátio social, ou se abre para o corredor la-
teral, isolando o pátio dos percursos de acesso. 
Por fim, a cozinha ocupa um espaço na sequên-
cia imediata ao hall ou está diretamente ligada 
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como analisar como um 
modelo é capaz de interferir 
na construção de outro. 
Possivelmente, as concei-
tuações dos dois arquitetos 
espanhóis estão baseadas 
em Argan (1965). Para o 
autor, o próprio conceito de 
tipo só é formulado a partir 
de uma série de exem-
plares com uma evidente 
analogia formal e funcional. 
Deriva da redução de va-
riantes formais específicas 
de cada um dos edifícios 
a uma forma-base comum, 
que dá unidade aos diver-
sos edifícios da série. Essa 
forma-base comum, por sua 
vez, permite uma infinita va-
riação formal, podendo che-
gar à própria modificação 
estrutural do tipo. 
113. A ordem cronológica 
desses estudos é hipoté-
tica, pois nem todos pos-
suem uma identificação. O 
critério de ordenamento, 
além das indicações em 
prancha, é a similaridade 
dos arranjos tipológicos. 
Estudos sobre essa casa 
também podem ser encon-
trados em Tonietto (2010) e 
Spinelli (2008).

Estudo 1

Estudo 2

Estudo 3

Estudo 4

QUADRO 18

QUADRO 18: Comparativo entre os diversos estudos para a Casa Alves 
Fonte: Elaboração da autora com imagens tridimensionais de Tonietto 
(2010) e projetos do acervo da USP.
LEGENDA: Ala Azul: íntimo; Ala Amarela: social; Ala Vermelho: serviço
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Estudo 5

Estudo 6

Proposta
Final

 

QUADRO 18QUADRO 18

QUADRO 18: Comparativo entre os diversos estudos para a Casa Alves 
Fonte: Elaboração da autora com imagens tridimensionais de Tonietto 
(2010) e projetos do acervo da USP.
LEGENDA: Ala Azul: íntimo; Ala Amarela: social; Ala Vermelho: serviço



130

Fig. 97: Casa Ascarelli, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV
Fig. 98:  Casa Ascarelli, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Acayaba, 1986, p. 30
Fig. 99:  Casa Ascarelli , 1947. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 58

com o espaço externo, como veio a ocorrer na 
solução final (figuras 97, 98 e 99).

Os pátios de Calabi são mais convencionais do 
que os de Levi, pois obedecem a esquemas ti-
pológicos rígidos114. Em sentido oposto, Levi é 

mais transgressor em suas pesquisas projetu-
ais, permitindo que a sua busca não se limite 
a um arranjo de pátio específico, mas a vários 
tipos de pátios, determinados a partir da melhor 
disposição das alas sobre o terreno.

97          98          99          

114. Essa afirmativa é uma 
hipótese, já que poucos fo-
ram os estudos sobre um 
mesmo projeto encontrados 
no acervo do arquiteto junto 
a IUAV.
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7.2 OPERAÇÕES E TRANSGRESSÕES 
SOBRE O TIPO PÁTIO 

Como forma de analisar precisamente os pátios 
referendados por Levi e Calabi, este capítulo 
busca apontar as transformações sofridas na 
configuração e na conceituação do pátio ao lon-
go da história e como elas foram incorporadas 
nos trabalhos de Levi e Calabi. Atenção espe-
cial foi dada aos pátios na antiguidade clássica, 
já que estes foram objetos de estudo dos mo-
dernistas (RECASENS, 1997), principalmente 
dos italianos. Outro enfoque foi dado aos pátios 
na modernidade, contexto onde atuaram Levi e 
Calabi. 

7.2.1 O PÁTIO TRADICIONAL

Só a partir das escavações de Pompeia, Her-
culano e Ostia, no século XVIII, foi possível co-
nhecer melhor as casas romanas que tinham 
sido soterradas pelas cinzas de vulcões. Foi 
então que se constatou que as domus romanas 
eram menores do que a descrição de Vitruvius.

Segundo Schoenauer (1984), essa típica casa 
romana é uma mescla entre a casa átrio etrus-
ca e a casa peristilo grega. Possui dois pátios 
retangulares: o atrium, pequeno e de uso públi-
co, e o peristilum, de dimensões maiores e usos 
mais privados. O atrium é acessado pelo vesti-

bulum e por uma passagem (fauces). No mesmo 
eixo, o tablinum conduz ao peristilum (figuras 
100 e 101). Os exemplares remanescentes de 
Pompeia indicam que a casa conta com apenas 
um piso (figuras 102A e 102B).

Fig. 100: Planta típica da casa romana.
Fonte: http://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/29239-h.htm
Fig. 101: Domus di Telefo, Ercolano.
Fonte: http://www.itclucca.lu.it/interessanti/luccacittadarte/2EB/CASA/
CASA%20.html
Fig. 102A e 102B: Casa do Tragic Poet, Pompeia.
Fonte: darkwing.uoregon.edu/.../romepgsone/romepg1.html

100          

101          

102A         

102B        

 (A) 
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Capitel (2005) observa que os pátios nas casas 
primitivas romanas, tipologicamente, podem ser 
regulares ou irregulares, completos ou incom-
pletos, sendo que os pátios irregulares fazem 
imaginar os regulares e os incompletos evocam 
os completos. Nesses casos, para que um pátio 
se constitua, são necessárias, no mínimo, gale-
rias em dois lados, configurando um arranjo “L”, 
e paredes que fechem os lados faltantes.  Em 
qualquer condição, os pátios preservam a salva-
guardada de “protagonista da composição”.  

Quanto aos acessos, Capitel (2005) registra so-
luções simétricas e assimétricas em relação à 
fachada e ao pátio. A solução assimétrica garan-
te maior funcionalidade, coincidindo o acesso 
com o eixo circulatório das galerias, o que lem-
bra soluções gregas, como a casa Priene (figu-
ras 103A e 103B). Cornoldi (1999) discute que 
a assimetria, historicamente, se mostra mais 
recorrente nas casas primitivas, contrapondo-se 
à simetria dos templos e à própria configuração 
das residências do Renascimento.

[...] A simetria, presumindo um centro, confere mo-
numentalidade a um edifício, predispondo a um 
uso público, assim como a assimetria, evitando um 
centro, confere intimidade e distingue, desta ma-
neira, o espaço privado [...] A assimetria determina 
partes distintas, diferencia, aparta; a casa urbana 
moderna se chama “apartamento” [...]115(COR-
NOLDI, 1999, p. 56, tradução nossa).

Fig. 103A e 103B: Casa de Priene.
Fonte: http://alenar.wordpress.com/2007/08/25/

A CASA VITRUVIANA

O texto de Vitruvius, quando aborda o átrio, tra-
ta principalmente de suas proporções e de sua 
classificação. Quanto à proporção, recomenda 
as retangulares: 3:5, 2:3 ou 1 para a diagonal 
de um quadrado, devendo, nos três casos, a al-
tura corresponder a ¼ da largura. Com relação 
à classificação, Vitruvius sugere cinco famílias 
de cava aedium116: toscano, coríntio, tetraestilo, 
displuviate e testudinate (ou fechado)117. No dis-
pluviate, talvez o arranjo tipológico mais antigo, 
os telhados ao redor do pátio caem para fora do 
seu centro. Nos demais, os telhados convergem 
para o impluvium, tornando-se mais eficientes 
para coletar as águas da chuva. O atrium tos-
cano não tinha colunas (figura 104), o tetraestilo 
era suportado por quatro colunas (figura 105), e 
o coríntio era sustentado por colunatas (figura 
106). 

103A 103B        

115. “[...] la simetria, presu-
miendo um centro, confiere 
aulicidad, monumentalidad 
a um edifício, y por ello lo 
predispone a um uso públi-
co, asi como la assimetría, 
evitando um centro, con-
fiere intimidad, y distingue 
de esta manera al espacio 
privado [...] La asimetría 
determina partes distintas, 
diferencia, aparta; a la vi-
vienda urbana moderna se 
le llama “apartamento [...]” 
(CORNOLDI, 1999, p. 56).
116. “Cavum - buraco, 
cova; aedes (ium) tem valor 
de coletivo e significa con-
junto de uma construção 
– lareira, morada de deus, 
lugar em que se faz o fogo” 
(FARIA, 1966). 
117. “There are five diffe-
rent styles of cavaedium, 
termed according to their 
construction as follows: 
Tuscan, Corinthian, tetras-
tyle, displuviate, and testu-
dinate” (VITRUVIUS, 1960, 
p. 176).
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As descrições vitruvianas apontam para uma 
categorização não só bidimensional, mas para 
soluções que permitem arranjos tridimensionais 
completamente distintos entre si, como sugerem 
as representações de Rowland e Howe (1999), 
feitas a partir do texto (figura 107). 

Fig. 104: Átrio toscano. Casa de Surgeon. Pompeia
Fonte: http://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/29239-h.htm
Fig. 105: Átrio tetraestilo. Casa de Silver Wedding. Pompeia
Fonte: http://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/29239-h.htm
Fig. 106: Átrio coríntio. Casa de Epidius Rufus. Pompeia
Fonte: http://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/29239-h.htm

Fig. 107: Espacialidades átrios vitruvianos.
Fonte: Rowland; Howe, 1999, p. 257
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O PÁTIO RENASCENTISTA

A conformação da casa-pátio no Renascimento 
derivou da interpretação de diversas fontes, mui-
tas vezes imprecisas, pois só com a arqueologia 
do século XVIII foi possível a definição mais cla-
ra da casa primitiva romana. Assim, a casa-pátio 
renascentista foi discutida a partir do levanta-
mento métrico de ruínas existentes e do texto de 
Vitruvius, cujas descrições não conferiam com 
as obras levantadas. Por não possuir desenhos 
e pelo fato de o texto de Vitruvius ter sido escrito 
em latim e grego, o tema permitiu diversas in-
terpretações, “imagens criadas a partir de pala-
vras”, e, consequentemente, sofreu transforma-
ções ao longo do tempo. Sobre essas diversas 
interpretações, Linda Pellecchia observa:    

O átrio vitruviano submeteu-se a inúmeras en-
carnações: um pátio, um vestíbulo, uma sala de 
abóbada octagonal, uma basílica de três alas. Ape-
sar de suas frequentes imaginações e pesquisas 
hipotéticas, nenhum arquiteto do Renascimento 
concebeu um vestíbulo exatamente como era na 
antiguidade. Suas (errôneas) interpretações, to-
davia, tiveram impacto no design contemporâneo. 
Em um período no qual os consumidores queriam 
suas casas inspiradas na antiguidade, os vestíbu-
los reconstruídos pelos teóricos do renascimento 
apareceram em palácios e casas de campos de 
príncipes, papas e cardeais118 (1992, p. 377).

Deve-se observar que os arquitetos renascentis-
tas tinham a clareza de que a casa do presente 
não corresponderia à do passado, principalmen-

te devido aos novos costumes e rituais. Assim, 
segundo a autora, a investigação renascentista 
baseou-se apenas em dois aspectos conside-
rados principais: a localização do átrio na casa 
e o seu significado social. Segundo Pellecchia 
(1992), o maior problema para a interpretação 
de Vitruvius decorre do uso dos termos atrium e 
cavum aedium, uma vez que não é evidente se 
as duas palavras se referiam ao mesmo espaço.

Da interpretação dos diversos arquitetos renas-
centistas sobre essas duas variáveis surgiu uma 
ampla gama de modelos. Alberti foi o primeiro 
renascentista a descrever o átrio como um pá-
tio central cercado por colunas porticadas. Em 
sentido contrário, Francesco di Giorgio Martini119 

acreditava que o átrio era sempre um ambiente 
interno, uma sala na entrada da casa ou um hall 
que, às vezes, possuía uma abertura no teto, 
nunca sendo rodeado por pórticos. 

As interpretações de Di Gregori levaram-no a 
propor as primeiras transgressões quanto ao pá-
tio. No seu Tratado 1, os “átrios-sala” assumem 
proporções quadradas, aspecto que não está 
explícito no texto de Vitruvius. No Tratado 2, se-
gundo Pellecchia, Di Gregori propõe três tipos 
de arranjo similares aos de Vitruvius. O quarto 
arranjo proposto, a rotonda (poligonal ou circu-
lar), é uma criação do arquiteto120 (figuras 108A 
a 108C).

Outros autores também se dedicaram ao tema, 
como Fra Giocondo e Fabio Calvo, que traduziu 

118. ‘’The vitruvian atrium 
underwent numerous incar-
nations: a courtyard, a ves-
tibule, a domed octagonal 
sala, a three-aisled basilica. 
Despite their often imagina-
tive and probing research, 
none of the Renaissance 
architects ever conceived of 
the atrium exactly as it was 
in antiquity. Their [mis] in-
terpretations, nonetheless, 
had an impact on contem-
porary design. In a period 
in wich patrons wanted hou-
ses inspired by antiquity, 
the reconstructed atriums 
of Renaissance theorists 
appeared in the palaces 
and villas of princes, popes 
and cardinals’’ (PELLEC-
CHIA, 1992, p. 377).
119. Em torno de 1460, es-
creveu um tratado sobre ar-
quitetura, engenharia e arte 
militar e depois traduziu o 
texto de Vitruvius.
120. A proposição da ro-
tonda baseia-se nas ruínas 
antigas, mais do que em 
textos antigos. Pellecchia 
(1992) sugere que o arqui-
teto talvez tenha tido como 
referência o átrio antigo da 
casa em Tivoli, entendido 
como um grande espaço 
coberto por uma abóbada 
com um óculo central.
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Vitruvius para Raphael. Para ambos, o átrio não 
era um espaço central articulador, como era para 
Alberti, nem era o átrio-sala de Di Giorgio, sen-
do estas funções desempenhadas pelo peristilo. 
Assim, o átrio assumiu funções secundárias, es-
tando locado entre o vestíbulo e o peristilo.

Da interpretação de Fra Giocondo surgiu o átrio 
em forma de basílica, que foi muito popular na 
primeira metade do século XVI. Entre os exem-
plares mais famosos com esse arranjo está o 
Pallazo Farnese, em Roma, de Antonio da San-
gallo, projetado em 1516121(figura 109).

Por fim, as concepções de átrio de Cesaro Ce-
sariano (figura 110) e de Daniele Barbaro (figura 

Fig. 108A a 108C: Estudos com átrio quadrado e rotonda. Francesco di 
Giorgio 
Fonte: http://www.bncf.firenze.sbn.it/Bib_digitale/Manoscritti

Fig. 109 : Pallazo Farnese em Roma, 1516. Antonio da Sangallo
Fonte:http://www.brynmawr.edu/Acads/Cities/wld/04400/04400b.jpg

108A

108B

108C 109

111) eram convergentes, sendo o tratado des-
te último ilustrado por Andrea Palladio. Para os 
dois, a casa vitruviana configura-se com dois 
grandes átrios pátios, o cavum aedium e o peris-
tilo, separados pelo tablinum. O átrio de Barbaro 
tinha uma configuração basilical de três corre-
dores ou de quatro colunas (tetraestilo). Esta 
última solução mais tarde veio a inspirar os am-
bientes de quatro colunas das villas e palácios 
palladianos. 

Assim, tipologicamente, para Alberti, o átrio 
era um pátio articulador da casa, um espaço 
aber to cercado por colunas. Para Francesco di 
Giorgio, o átrio era sempre um ambiente inter-
no, uma sala na entrada da casa, nunca rode-

121. Contudo, Pellecchia 
(1992) observa que a gê-
nese dessa proposta vem 
de Giuliano da Sangallo, 
que já tinha desenhado um 
átrio em forma de basílica 
vinte e dois anos antes 
de Fra Giocondo publicar 
seu nobilum amplimisse 
domus.
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Fig. 110: Planta com dois pátios ligados pelo tablinum. Cesare Cesariano
Fonte: http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/arch.sources/vitruvius/in-
dex7.html
Fig. 111: Casa privada dos gregos, segundo Palladio 
Fonte: Palladio, Livro 2, cap. XI

110

111

ada por pórticos, assumindo proporções qua-
dradas ou de “rotonda”. Para Fra Giocondo e 
Fabio Calvo, o átrio era o ambiente de tran-
sição entre o vestíbulo e o peristilo, sendo 
este último o espaço principal da casa. Nes-
se contexto, Fra Giocondo introduz o arranjo 
do átrio em basílica. Retomando o conceito 
albertiano, Cesaro Cesariano e Daniele Bar-
baro assumem o átrio como ambiente prin-
cipal, o qual é acessado pelo vestíbulo. Do 
átrio, por meio de um ambiente intermediário, 
acessava-se o peristilo. 

A análise ajuda a evidenciar as diversas in-
terpretações e, consequentemente, as trans-
gressões que o tipo pátio tradicional sofreu 
ao longo do tempo, sendo difícil precisar o 
que se entende exatamente por tipo pátio 
tradicional ou pátio clássico. Da leitura de 
Vitruvius, passando pelas casas tradicionais 
descobertas nas escavações do século XVIII 
e pelas diversas versões renascentistas, é 
possível observar que o tipo pátio absorve 
minimamente duas variações formais: dois 
vazios em sequência, definindo o átrio e o 
peristilo, cada um com uma função social; e 
um único vazio central ordenando o conjunto 
edificado. Nos pátios tradicionais, os esque-
mas de circulação assimétricos se faziam 
mais frequentes, ao passo que, nos modelos 
renascentistas, os esquemas simétricos eram 
enfatizados.
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PÁTIO “CLÁSSICO” NAS CASAS DE RINO 
E CALABI

Do conjunto de casas analisadas, o arranjo do 
Pavilhão Medici, de Calabi, é o único que se 
aproxima do arranjo tradicional. Nele, os dois 
pátios remetem ao atrium e peristilum, com fun-
ções sociais distintas. O pátio social assume 
maiores dimensões e o sistema de acesso é as-
simétrico em relação à fachada e ao pátio, o que 
lembra soluções gregas (figuras 112A a 112C). 
O pátio quadrado, rodeado por esbeltas colunas, 
remete aos atriuns corintianos, de Vitruvius. Es-
sas colunas, revestidas de mármore travertino, 
reinterpretam os elementos iconográficos da 
arquitetura clássica. O arranjo funcional do con-
junto também é reinterpretado, pois o “vazio” do 
pátio, dialeticamente, passa a exercer a função 
de centro de convergência dos ambientes e de 
elemento segregador dos setores da casa, com 
um bloco disposto na frente e outro no fundo do 
lote.  

Nas demais casas de Calabi que recorrem ao 
uso do pátio – Calabi de São Paulo, Ascarelli e 
Cremisini –, um único vazio central organiza as 
alas sociais e íntimas, não estabelecendo a se-
gregação de usos e a privacidade que o tipo tra-
dicional sugeria. São pátios incompletos, arran-
jados em “L” e em “U”, cujos lados faltantes são 
fechados por um muro ou um porticado.  Como 
no Pavilhão Medici, colunatas e porticados en-
volvem os pátios e fazem referência à tradição 

112A 112C

112B

clássica. Porém, nesses casos, os porticados 
são referências figurativas, uma vez que não de-
finem espaços de circulação ao redor do pátio.

A única casa de Levi que pode remeter ao es-
quema tipológico tradicional é a casa Perez, que 
possui um grande pátio central e eixo de acesso 
assimétrico. Entretanto, nesse projeto, Levi con-
segue imprimir uma transgressão em relação ao 
pátio tradicional. É o que se observa no avanço 
das salas de estar e jantar sobre o pátio e na fal-
ta de expressão formal da colunata que define o 
limite entre a circulação e o pátio, devido ao em-
prego de elementos vazados (figuras 113 e 114). 

Fig. 112A a 112C:  Pavilhão Medici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 56-57
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113

114 115

Fig. 113: Casa Castor Delgado Perez, 1958. Rino Levi 
Fonte: Acervo USP
Fig. 114: Casa Castor Delgado Perez, 1958. Rino Levi 
Foto: da autora

Fig. 115: Proporção no tratado de Sebastiano Serlio.
Fonte: www.emis.de/journals/NNJ/Frings-fig05.html 

Apesar das transgressões e interpretações tipo-
lógicas, a geometria do pátio social das casas 
analisadas evidencia a herança clássica dos ar-
quitetos. Os rígidos pátios quadráticos nas casas 
de Calabi correspondem às proposições renas-
centistas, especificamente às de Alberti e Se-
bastiano Serlio122 (figura 115). Nos pátios sociais 
de Levi, como já observado, ocorrem arranjos 
de pátios tanto de proporções quadráticas como 
retangulares. Ainda que os pátios resul tem da 
investigação sobre a melhor disposição de volu-
mes funcionais sobre o terreno, os pátios sociais 
possuem dimensões controladas que não lhes 
atribuem um caráter residual e os mantêm como 
centro compositivo ou visual do conjunto123.  

122. Para Alberti (1988), 
as porporções dos pátios 
deveriam seguir um siste-
ma aberto, com “áreas” de 
pequenas, intermediárias 
e grandes proporções. As 
áreas de pequenas pro-
porções são derivadas do 
quadrado ou de retângulos, 
com proporção de 2x3 ou 
3x5. As áreas com propor-
ções intermediárias deri-
vam do duplo quadrado ou 
de retângulos com propor-
ção de 4x9 e 4x16. Já as 
áreas com grandes propor-
ções são aquelas que obe-
decem a relações de 1x3, 
1x4 ou 3x8.
Quase um século depois 
do lançamento do tratado 
de Alberti, Serlio voltou a 
discutir a proporcionalidade 
dos pátios, representando 
graficamente o que Alberti 
textualizou.
123. Frizon (2008) ana-
lisa as proporções dos 
pátios de algumas casas 
de Levi. Conclui que, nas 
residências Paulo Hess e 
Castor Delgado, os pátios 
assumem proporções de 
um retângulo áureo. Na re-
sidência Robert Kanner, o 
quadrado é o parâmetro uti-
lizado para o pátio. Na resi-
dência Yara Bernette, onde 
o pátio pode ser decompos-
to em três pequenos pátios, 
é possível observar que 
dois destes se enquadram 
na proporção quadrada.
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Segundo Miguel (2003, p. 61-66), o controle de 
proporções nos projetos de Levi não ocorre só 
no tratamento específico do pátio, como previam 
o tratado vitruviano124 e os tratados renascenti-
das, mas também no arranjo do conjunto. Para 
o autor, Levi obedecia a parâmetros de propor-
ção áurea, empregados na arquitetura templária 
clássica e divulgados no livro Dinamic Symmetry 
(1919), de Hambidge. Nesse sistema, o conjun-
to edificado proposto era inserido dentro de um 
retângulo de “raiz” e seus derivados (quadrado 
(√1);  √2 e √3), sendo que as casas Rino Levi, 
Paulo Hess e Robert Kanner se inserem em um 
quadrado; e as casas Milton Gupper e Yara Ber-
nette, em um retângulo de razão 1:√2 (figuras 
116A e 116B). 

De qualquer modo, como já observado na pri-
meira parte deste trabalho, o controle das pro-
porções dos pátios resulta do emprego de uma 
retícula que coordena todo o projeto. Essa retí-
cula, ao estabelecer a proporção entre as par-
tes, busca garantir a harmonia do conjunto. 

Esse rigor no controle das proporções do con-
junto nem sempre é observado na produção 
de Calabi, que cede às pressões funcionalistas 

 

124. O tratado de Vitruvius 
é normativo e recomenda 
pátios retangulares, com 
proporções de 3:5, 2:3 e 
1 para a diagonal de um 
quadrado. Em todos eles, 
a altura do pátio deveria 
corresponder a ¼ da lar-
gura, ficando o forro e o te-
lhado acima do vigamento 
(ROLAND; HOWE, 1999).
125. Sobre o assunto, 
consultar também Cambi; 
Cristina; Seiner (1981). Os 
autores evidenciam inú-
meras experiências com 
pátios realizadas como al-
ternativas para habitações 
coletivas, principalmente 
nos anos 1940-50.  
No contexto de casas 
isoladas, ilustram-se ex-
periências consagradas: 
Alvar Aalto (Casa em 
Muuratsalo, 1953), Philip 
Jonhson (Casa em Cam-
bridge, 1956), Jorn Utzon 
(Casa em Helsinque, dé-
cada de 1950), Josep Lluis 
Sert (Casa em Chimbote - 
Peru, 1948; Casa Sert em 
Cambridge, 1958; Casa 
Braque, 1960), Marcel 
Breuer (Casa New Cana-
am, 1947; Casa Stillmanm, 
1953; Casa Starkey, 1953), 
Serge Chermayeff (Casa 
Chermayeff, 1962), e Ri-
chard Neutra (Casa Kau-
fmann, 1946; Casa Tre-
maine, 1947) (HUBNER, 
2003).

Fig. 116A e 116B: Análise de configuração espacial da Residência Yara 
Bernette.
Fonte: Miguel, 2003, p. 64

116A 116B

do programa e de seu dimensionamento. Essa 
pode ser uma característica sutil que diferencia 
a atuação dos dois arquitetos e que pode ser ex-
plicada pelo processo de formação acadêmica 
de ambos. 

 

7.2.2 O PÁTIO MODERNO

O uso do tipo pátio na arquitetura residencial 
modernista foi uma das temáticas discutidas du-
rante o CIAM de 1933. Apesar dos argumentos 
de que os demais esquemas compositivos eram 
mais eficientes no que se refere à higiene e pro-
porcionavam uma configuração urbanística mais 
contemporânea (SAGGIO, 1995), o esquema 
tipológico pátio jamais foi abandonado, sendo 
inclusive uma estratégia recorrente no moder-
nismo internacional.125  

Essa permanência do tipo pátio, segundo Reca-
sens (1997), decorre das investigações mo der-
nistas sobre a razão de ser das formas antigas, 
para as quais o pátio é um esquema tipológico 
com boas soluções e capaz de suportar diferen-
tes situações e intenções arquitetônicas. 

Contudo, no modernismo, o pátio nem sempre 
foi visto como um esquema organizador da com-
posição e, assim como outros arranjos tipoló-
gicos, foi decomposto em partes, para depois 
ser reconstituído novamente, o que resultou em 
estratégias compositivas diversas. Nesse senti-
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Fig. 117: Casa com três pátios, 1934. Mies Van der Rohe
Fonte: http://www.ugr.es/~jfg/casas/mies/patios/index.htm
Fig. 118: Pavilhão da Alemanha em Barcelona, 1929. Mies Van der Rohe
Fonte: http://www.xtec.es/~fchorda/credit/credit5/htm/508.htm

do, as afirmativas de Capitel (2005) e Recasens 
(1997) são convergentes:

[...] A organização em torno dos pátios já não ocu-
pa uma posição que poderia ser descrita em abso-
luto como principal, nem sequer como significativa; 
no entanto, e contra ao que se poderia esperar, 
não deixou de existir de todo. Ela se transformou 
por completo em uma outra coisa que não havia 
sido antes, porém, nessa transformação, pode-se 
dizer que tomou uma nova vitalidade [...]126  (CAPI-
TEL, 2005, p. 161).

Referirmos ao pátio e não tanto a um tipo mais 
preciso nos parece desejável, já que o Movimento 
moderno em seu início tratou de destruir os tipos 
herdados, separando seus elementos, para que, 
uma vez desagregados em suas partes, voltassem 
a ser reconstituídos em suas razões primordiais127 

(RECASENS, 1997, n.p.).

Moneo (1999) e Martí Arís (1993) observam que 
Mies van der Rohe usou o termo pátio mais como 
referência a um termo conhecido do que por um 
desenvolvimento tipológico. O pátio resulta do 
modo como o arquiteto materializa o espaço – 
um prisma decomposto em planos que condu-
zem as visuais para o exterior, não sendo este 
espaço externo o núcleo estruturante do edifício. 

Dois esquemas principais são recorrentes na 
obra de Mies. Um deles é constituído por um 
ou mais prismas, cuja estrutura unidirecional fa-
vorece a relação entre interior e exterior. Esses 
prismas se estendem até os limites do lote, e os 
pátios são englobados por eles e pelos muros. 

126. “[...]La ordenación 
em torno a patios ya non 
ocupo uma posición que 
pudiera describirse em ab-
soluto como principal, ni 
siquiera como significativa; 
sin embargo, y contra lo 
que pudiera esperarse, no 
desó de existir del todo. Se 
transformo por completo un 
outra cosa de lo que había 
sido em el pasado, pero em 
esa transformación puede 
decirse que tomo uma nue-
va vitalidad [...]” (CAPITEL, 
2005, p. 161).
127. “Referirnos al patio 
y no tanto a un tipo más 
preciso nos ha parecido 
deseable, puesto que el 
Movimiento moderno en 
sus inicios trata de destruir 
los tipos heredados, sepa-
rando sus elementos, para 
una vez disgregados en 
sus partes volver a recons-
truirlos desde sus razones 
primigenias” (RECASENS, 
1997).

Para esses pátios se voltam todos os ambientes 
da casa, isolando-a da rua. O outro esquema é 
constituído por um prisma de proporções qua-
dradas, com estrutura bidirecional, e o pátio é 
usa do para favorecer a iluminação dos espaços 
internos (figuras 117 e 118). O primeiro esque-
ma, apesar de não representar um desenvolvi-
mento tipológico do pátio, acabou se consolidan-
do como uma transgressão do mesmo. 

Na estruturação do “pátio transgressor” de 

117
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Mies, a manipulação de prismas (decompostos 
em plano s) é fundamental. Este procedimento 
também remete às plantas centrífugas de Wri-
ght, como nas Casas da Pradaria e nas Casas 
Usonianas, em que o arranjo de alas estreitas 
e alongadas, apesar de não configurarem pá-
tios, busca estabelecer uma continuidade visual 
entre interior e exterior. Neste exercício, Wright 
e Mies buscam configurar “espaços intermediá-
rios” entre a casa e o espaço aberto (Wright) ou 
entre a casa e o pátio (Mies), definidos pela ex-
tensão de muros e/ou dos planos de piso e de 
cobertura, que reme tem às antigas varandas. 
As dimensões desses espaços intermediários, 
às vezes, são generosas, configurando o que se 
pode chamar de “semi-pátios” (DIEMER, 2006; 
MIGUEL, 2003)

Outra leitura da casa-pátio no modernismo é 
traçada a partir da produção de Le Corbusier. 
Segundo Capitel, as villas lecorbusianas de dois 
andares, dispostas em “L”, se transformam em 
um arquétipo moderno de pátio, mesmo em edi-
fícios multifamilaires.128 (CAPITEL, 2005). Nelas, 
normalmente dois blocos são dispostos perpen-
dicularmente e fechados por um muro, de modo 
a obter a configuração de um paralelepípedo. Aí 
se tem o pátio moderno, um terraço criado e sem 
galerias, o qual conecta as salas diretamente ao 
céu aberto e à paisagem e é capaz de proporcio-
nar vistas como as sugeridas pelo pátio clássico 
e vistas do entorno imediato. Para Capitel, Le 
Corbusier consegue fundir dois arquétipos: o da 

128. Capitel (2005) e Re-
casens (2001) discutem 
o pátio contemporâneo 
também a partir das expe-
riências de Alvar Aalto, re-
gistrando o esquema em L 
em suas residências - Villa 
Maire e Casa em Muurat-
salo.
129. “Se fundem así, ge-
nialmente, algunas de las 
virtudes de las casa pátio 
com algunas otras de las 
villas maneiristas de tra-
dición palladiana. La casa 
compacta, com la estância 
em lo alto, dominando su 
território, es además de 
uma villa, uma casa pátio. 
Dos arquietipos contrários 
que se dirían excludentes 
se han sistematizado. Dos 
arquietipos e dos sistemas, 
el claustral [...] y el acadê-
mico [...]” (CAPITEL, 2005, 
p. 166).

casa-pátio e o das villas palladianas (figuras 119, 
120 e 121). 

Se fundem assim, genialmente, algumas das vir-
tudes das casas pátio com algumas outras das 
villas maneiristas de tradição palladiana. A casa 
compacta, com o pátio no alto, dominando seu ter-
ritório, é mais do que uma villa, uma casa pátio. 
Dois arquétipos contrários, que poderiam ser ex-
cludentes, foram sistematizados. Dois arquétipos e 
dois sistemas, o claustro [...] e o acadêmico [...]129 

(CAPITEL, 2005, p. 166).

Recansens também analisa o terraço–pátio de 
Le Corbusier, anotando as suas relações com 
os enquadramentos perspectivos, que ampliam 
aqueles explorados nos arranjos tipológicos tra-
dicionais:

Fig. 119: Pátio-terraço da Villa Savoye, 1929. Le Corbusier
Fonte: http://content.answers.com/main/content/img/oxford/Oxford_Archi-
tecture/0198606788.corbusier-Le.2.jpg
Fig. 120: Pátio-terraço da Villa Savoye, 1929. Le Corbusier
Fonte: http://picasaweb.google.com/joseph.alberts/ArchQuiz2/pho-
to#5053890079438275058
Fig. 121: Pátio-terraço da Villa Savoye, 1929. Le Corbusier
Foto: da autora

119 121
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[...] A visão panorâmica que o terraço propõe é jus-
tamente o oposto do vazio central do átrio romano. 
O pátio da cultura tradicional espia o céu e nele 
encontra a expressão da existência humana. O ter-
raço, ao contrário, espia a terra, o meio físico cuja 
observação permitirá, supostamente, o avanço da 
ciência e o progresso da razão130 (RECANSENS, 
1992, p. 41).

Assim, no contexto da modernidade, as trans-
formações e, mais precisamente, as ressignifi-
cações do pátio tradicional permitiram que se 
consolidassem três esquemas principais de tipo 
pátio: o tradicional, o miesiano e o lecorbusiano. 
Entre os três, permanece o desejo de estabele-
cer uma íntima relação entre interior e exterior e 
de diluir os limites espaciais da casa. 

VESTÍGIOS MODERNOS NOS PÁTIOS DE CA-
LABI E LEVI

A leitura dos pátios modernos permite reavaliar 
as matrizes projetuais de Levi e Calabi. Calabi 
recorre a esquemas tradicionais e ao esque-
ma pátio lecorbusiano, principalmente em sua 
casa paulista, que comporta um arranjo em “L”, 
fechado por muros, em que terraço–pátio cria 
um recinto de privacidade em relação à rua e, 
ao mesmo tempo, explora as visuais do Bairro 
Pacaembu. Por outro lado, quase uma década 
depois, Calabi dilui o uso do esquema tradicio-
nal e das referências lecorbusianas na casa que 
cons trói para si em Padova. Nela, uma única 

130. “[...] La vision panorâ-
mica que la terraza propo-
ne és justamente lo opues-
to al hueco central del atrio 
romano. El patio de la 
cultura tradicional mira el 
cielo, y en el encuentra la 
expression de la existen-
cia humana: a terraza, en 
cambio mira a la tierra, al 
médio físico cuya observa-
cion habrá de permitir, su-
puestamente, el avance de 
la ciência y el progresso de 
la razón” (RECANSENS, 

barra se prende nos limites do lote, definindo um 
pátio amalgamado com a volumetria construída, 
como nos esquemas miesianos. Um pequeno 
terraço elevado em relação ao pátio faz o papel 
de espaço intermediário, desenhando um “semi-
-pátio” de Wright, como irá também acontecer na 
casa Falck.   

Essas constatações ratificam argumentações de 
Donatella Calabi (1992), que afirma que o uni-
verso inicial de referências do pai é a arquitetura 
francesa, decorrente do período que trabalha em 
Paris, e a arquitetura ligada ao fascismo italiano. 
Depois do retorno à Itália, Calabi passa a evi-
denciar sua admiração por Mies Van Der Rohe.    

Com exceção da casa Perez, os esquemas pro-
jetuais de Levi são claramente de matriz miesia-
na e wrightiana. Alas alongadas e com estrutura 
unidirecional deslizam sobre o lote, configuran-
do pátios fundidos entre os volumes e os muros. 
O arranjo dessas alas permite que sejam criados 
diversos pátios, os quais assumem funções dis-
tintas e favorecem a relação interior-exterior. A 
diferença em relação aos modelos miesianos é 
que Levi ainda opera sobre volumes e não sobre 
planos, como faz o mestre alemão.

Assim, os estudos desenvolvidos vão ao encon-
tro das afirmativas de Anelli (1995). Para esse 
autor, Calabi é mais normativo, se prendendo ao 
conceito tradicional do tipo pátio, enquanto Levi 
é mais interpretativo, utilizando esquemas mie-
sianos, em que a forma não é definida a priori.  
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Entretanto, importa observar que a ligação de 
Calabi com os pátios clássicos não é constante 
nem literal. Calabi referencia também os pátios-
-terraço lecorbusianos, e os funde aos terraços 
tradicionais.

7.3 OUTROS (POSSÍVEIS) PÁTIOS 
REFERENCIAIS PARA CALABI E LEVI

7.3.1 O PÁTIO NA ARQUITETURA 
BRASILEIRA

CASAS-PÁTIO NA ARQUITETURA COLONIAL 
BRASILEIRA 

Paralelamente aos reclames da modernidade 
internacional no início do século, no Brasil, mo-
vimentos buscavam resgatar valores primitivos 
nacionais como condição para se estabelecer 
uma identidade brasileira. No contexto paulista, 
tem destaque Mário de Andrade, com o seu ma-
nifesto antropofágico. No Rio de Janeiro, Lúcio 
Costa se destaca, tanto pelo seu envolvimento 
inicial com o neocolonial como por sua posterior 
atitude conciliatória com o modernismo, propon-
do um “tradicionalismo revolucionário” (SEGA-
WA, 1999). 

Esses movimentos, contextualmente, se relacio-
nam com os movimentos nacionalistas interna-
cionais, como o fascismo na Itália e o nazismo 
na Alemanha.131 Do mesmo modo que os italia-

nos buscavam referendar a arquitetura clássica 
e mediterrânea, seus “primitivos identitários”, 
para construir um projeto autêntico de arquite-
tura moderna, o Brasil buscou resgatar suas ori-
gens vernaculares para construir um projeto de 
modernização nacional.

Nesse contexto, a casa colonial brasileira, mes-
mo que pobre, era vista como um exemplar que 
apresentava lições a serem apreendidas pela ar-
quitetura moderna (COSTA, 1995; HECK, 2005; 
LUCCAS, 2006). Atenção especial foi dada à 
análise dos elementos de arquitetura – janelas, 
telhados, muxarabis, etc. – e dos elementos de 
composição, com destaque para as varandas e 
alpendres (figura 122).

Uma ênfase especial passou a ser dada às 
varan das, caracterizadas como espaços multi-
funcionais e, ao mesmo tempo, organizadores 
de usos, definindo uma gradação de acessibili-
dade. “Espaço poroso”, “colchão de ar”, “espaço 
de transição” e “sala aberta” são designações 
dadas a elas, que permaneceram nas casas até 
final do século XIX e início do século XX, mesmo 
quando estas já incorporavam novos referen-
ciais estilísticos (LUCCAS, 2006).

Apesar da importância de seu papel cultural e 
funcional, a varanda brasileira não se apresenta 
como elemento que articula e organiza a com-
posição, diferentemente do pátio existente na 
tradição espanhola. Na verdade, o pátio, ape-
sar de presente nos claustros e na arquitetura 

1992, p. 41).
131. Sobre o assunto, Cor-
reia observa que na Euro-
pa, no primeiro pós-guerra, 
desencadeou-se um mo-
vimento de valorização da 
natureza e das culturas 
primitivas. No Brasil, esse 
sentimento reforçou atitu-
des nativistas e o interesse 
pelas raízes e pela cultura 
popular, tendo destaque a 
arquitetura colonial, que se 
opunha à influência euro-
peia neoclássica e eclética 
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Fig. 122: Evolução da casa brasileira, segundo Lúcio Costa. 
Fonte: Costa, 1995, p. 461

122

militar, não fez parte da tradição residencial 
luso-brasileira. Das casas coloniais coladas 
nas divisas frontais e laterais dos lotes, pas-
sando pelas casas do século XIX, afastadas 
de um dos seus limites laterais por exigências 
das leis sanitaristas, até as casas isoladas no 
lote e rodeadas por jardim, o pátio nunca foi um 
esquema largamente adotado na casa colonial 
brasileira132(LEMOS, 1996).

Mesmo não fazendo parte da tradição luso-por-
tuguesa, a presença de casas-pátio na arquite-
tura moderna brasileira foi expressiva, configu-
rando um universo de referências para Levi e 
Calabi. Registra-se que essa produção se expli-
cita tanto na chamada escola carioca como na 
escola paulista.133 A hipótese de que tais obras 
possam ter sido referenciadas por Levi e Calabi 
se sustenta em diversos fatos: obras e textos 
cariocas foram amplamente divulgados nas mí-
dias nacionais e internacionais; havia uma troca 
de experiências profissionais entre cariocas e 
paulistas, através da realização do 4º Congres-
so Pan-americano de Arquitetos (1930) e do 1º 
Congresso de Arquitetos (1945), em São Paulo; 
e ocorria a atuação de arquitetos com formação 
paulista no Rio de Janeiro e vice-versa (MAR-
TINS, n.d.). 

CASAS-PÁTIO NO CONTEXTO CARIOCA

A incorporação do pátio na arquitetura residen-
cial carioca pode, hipoteticamente, ser explicada 

(2005, p. 10).
132. Nem havia no país 
uma tradição no uso dos 
jardins. De modo geral, 
pomares e áreas de cria-
ção de aves e animais se 
distribuíam pelo “quintal”, 
“sítio” ou “roça” (CAPELLO, 
1998). Até então, jardins 
mais elaborados se volta-
vam ao cultivo de flores e 
plantas exóticas, uma vez 
que o estudo da nature-
za local só começou a ser 
elaborado no século XIX, 
com a criação do Jardim 
Botânico.
133. Inúmeras são as abor-
dagens que separam a pro-
dução nacional em escola 
paulista e escola carioca. 
Como afirmam Marques e 
Naslavsky (2001), um dos 
aspectos prioritários no es-
tudo da modernidade arqui-
tetônica brasileira tem sido 
o estudos de suas raízes: 
“[...] discute-se se as raí-
zes da moderna arquitetura 
nacional são paulistas ou 
cariocas e como a moderni-
dade passa, então, do pla-
no nacional para o regional 
[...]”. Parte dessa discussão 
procura dar à escola paulis-
ta o verdadeiro papel que 
teve, uma vez que inúmeras 
generalizações identificam 
e restringem a produção 
moderna brasileira àquela 
produzida pela escola ca-
rioca. 
A ideia dessa separação 
parte do presssuposto de 
que o contexto acaba por 
condicionar respostas es-
pecíficas, configurando o 
que se chama de “escola”. 
Alguns autores indicam que 
as distâncias entre as esco-
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las são de ordem de suas 
referências, da relação que 
o edifício estabelece com a 
cidade e, ainda, das solu-
ções formais encontradas 
(PUNTONI, 2006; ZEIN, 
2006; LEONÍDIO, 2006; 
LUCCAS, 2006; HECK, 
2005; ANELLI, 1995).
Observa-se, contudo, que 
Zein (2006) considera que 
uma “escola paulista” só 
se consolida na década 
de 1950, em oposição à 
hegemonia da escola ca-
rioca, com uma identidade 
claramente brutalista. Essa 
datação leva a adotar o 
termo “contexto” no lugar 
do termo “escola”, já que 
a abordagem das casas-
-pátio modernas no cenário 
brasileiro exige uma análi-
se do período que antece-
de a década de 1950.
134. Sobre as casas no 
contexto carioca, consultar 

por diversas motivações. Inicialmente, porque, 
no ensino da escola de Belas Artes, antes mes-
mo da reforma de Lúcio Costa, incentivavam-se 
procedimentos de cópia de mo delos estilísticos, 
como os “espanhóis”, em que o pátio cumpre 
importante papel na composição (ARANHA, 
2003). Depois, porque as próprias experiências 
internacionais modernas incorporaram a solu-
ção, servindo de referência aos jovens arquite-
tos. Por fim, porque a solução vinha ao encontro 
do clima quente carioca.134 

Já na década de 1930, as “Casas sem dono 1, 
2 e 3”, de Lúcio Costa, registram a presença de 
terraços e pátios. Em seu conjunto, são casas 
com dois andares, volumes cúbicos, platiban-
da e apoio parcial em pilotis, que re metem ao 
vocabulário lecorbusiano. Na “Casa 1”, o pátio 
assume a feição de um terraço disposto no se-
gundo pavimento, proporcionando visuais para 
o quarto do casal e para as circulações (figuras 
123A a 123C). Nas casas 2 e 3, os arranjos são 
mais livres e os corpos edificados de dois anda-
res assumem arranjos em “L” ou em “U”, confi-
gurando um pátio central (figuras 124A e 124B; 
125A a 125C).

Na mesma década e nos anos 1940, pelas suas 
casas com terraços-pátios lecorbusianos, Oscar 
Niemeyer também merece menção. Detacam-
-se a Casa Rio de Janeiro 1 (1935), a Casa Os-
car Henrique Xavier (1936) e Casa do Arquiteto 
(1942) (figuras 126A a 126D).

 

 

Fig. 123A a 123C: Casa Sem Dono 1, 1932-36. Lúcio Costa
Fonte: Costa, 1995, p. 84-85
Fig. 124A e 124B: Casa Sem Dono 2, 1932-36. Lúcio Costa
Fonte: Costa, 1995, p. 86-87
Fig. 125A a 125C: Casa Sem Dono 3, 1932-36. Lúcio Costa
Fonte: Costa, 1995, p. 88-89

123A

123B

125B

125A

125C

123C

124B124A



146

Fig. 126A a 126D: Casa Oscar Niemeyer, 1942. Oscar Niemeyer
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.073/346

126A 126B

126D126C

Heck (2005).
135. Relações com essa 
tipologia pode ser encon-
trada em outros projetos 
cariocas, só que exploran-
do volumes apoiados em 
pilotis e desníveis, como na 
Casa Carlos Leite (1952), 
de Carlos Ferreira; na 
Casa “1948-2” (1948), de 
Sérgio Bernardes; e ainda, 
na Casa Cláudio Jessurow 
(1964), de Álvaro Vital Bra-
sil. Por fim, também é pos-
sível encontrar relações 
desse partido com a Casa 
Edmond de Rothschild, 
desenvolvida em 1965, por 

Ainda Lúcio Costa e Oscar Niemeyer explora-
ram casas térreas com pátios que remetem aos 
arranjos mais tradicionais. Tanto na Casa Álvaro 
Osório de Almeida (1932-36), de Lúcio Costa, 
como na Casa João Lima Pádua (1943), de Os-
car Niemeyer, é possível observar o uso de um 
partido compacto em “U”, de proporções qua-
dradas, cuja volumetria é “fechada” por planos 
ou falsos porticados, que configuram um pátio 
interno135 (figuras 127 e 128).  

Em 1941, Lúcio Costa desenvolve o projeto da 
Casa Argemiro Humgria Machado (1941), em 

Fig. 127: Casa Álvaro Osório de Almeida. 1932-36, Lúcio Costa
Fonte: Heck, 2005, p. 78
Fig. 128: Casa João Lima Pádua, 1943. Oscar Niemeyer
Fonte: Heck, 2005, p. 174

127

128

que a planta mantém as proporções quadradas  e 
o pátio assume uma posição central, organizan-
do os dois pavimentos (figuras 129 A e 129B). 
Ainda com esta tipologia, merece menção a 
Casa “com arranjo em O” (1961), de Álvaro Vital 
Brasil, em que o pátio assume uma posição cen-
tralizada, separando o setor social do íntimo. A 
disposição de dois eixos de circulação nos limi-
tes laterais do lote, unindo os setores, remete ao 
arranjo funcional do Pavilhão Médici (1945), de 
Calabi. (figura 130).
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Fig. 129A e 129B: Casa Argemiro Hungria Machado, 1941. Lúcio Costa
Fonte: Xavier, Brito e Nobre, 1991, p. 50.
Fig. 130: Casa do Arquiteto, 1961. Alvaro Vital Brasil 
Fonte: Heck, 2005, p. 420

Fig. 131: Casa com arranjo em L - Casa do Arquiteto, 1949. Carlos Frede-
rico Ferreira
Fonte: MIDLIN, 2000, p. 54-55 
Fig. 132: Casa com arranjo em U - Casa Couto e Silva, 1953. Alfonso Reidy 
Fonte: Revista L`Architecture D’aujourd’hui 62, 1955, p. 29

129A 129B

130

132

131

Oscar Niemeyer. 
136. Muitas das casas mo-
dernas foram construídas 
na região serrana do Rio, 
com um caráter de “casa de 

Por outro lado, várias casas cariocas do período 
são de matriz wrightiana. De modo recorrente, 
alas unidirecionais, que favorecem a relação 
interior-exterior, se esparramam pelo lote e con-
figuram vazios entre elas. Pelas grandes dimen-
sões dos lotes, muitos deles de caráter rural136, 
as alas não vão necessariamente até os seus 
limites e não buscam os muros, que normalmen-
te segregam o espaço público do privado. Con-
figuram-se, assim, pátios “frouxos”, pouco fun-
didos às casas. São casas “extrovertidas”, que 
favorecem a vida do “lado de fora” e onde a falta 
do componente urbano não exige a “introver-
são”. Registram-se casas com arranjos em “O”, 

“L” (figura 131), “U” (figura 132), “T”, “Y” (figu ra 
133) e “H” (figura 134) (HECK, 2005), sendo que 
algumas destas possuem relação com a própria 
casa Olívio Gomes (1949), que Levi projeta em 
lote de dimensões generosas, em São José dos 
Campos.



148

Contudo, nestes casos, observa-se também 
que a adoção de alas parece se relacionar 
mais com um desejo de organizar funcional-
mente o programa e de facilitar a implantação 
do edifício em lotes de topografia acidentada 
do que de criar pátios e semi-pátios. Com os 
edifícios “soltos” no lote, apoiados em muros 
de arrimo e pilotis, perde-se a horizontalida-
de e a íntima relação da casa com o terreno 
ou ainda, do interior com o exterior, como se 
observa nas casas de Wright. Uma exceção 
neste contexto é a Casa do arquiteto Carlos 
Frederico Ferreira (1949), que, pela volume-
tria, pelos materiais empregados, pelo trata-
mento dos semi-pátios, se mantém profunda-
mente integrada ao terreno (figura 131).   

Merece menção projetos em que as alas 
dialogam com os limites dos lotes urbanos, 
como a Casa Faria Góes (1947), dos MMM 
Roberto, e a sequência de casas de Sérgio 
Bernardes, denominadas Casa 1947, 1948-
1 e 1948-2 (HECK, 2005). No caso da Casa 
Faria Goés, o arranjo das alas configura dois 
pátios principais, que dilatam os limites da 
sala de estar (figuras 135A e 135B). A solu-
ção, com referências miesianas, recorre a 
estratégias também presentes na produção 
de Levi.

 

Fig. 133: Casa com arranjo em Y  -Casa de George Hime, 1949. Henrique 
Mindlin 
Fonte: Revista L`Architecture D’aujourd’hui 42-43, 1952, p. 15-17
Fig. 134: Casa com arranjo em H - Casa Pedro Paulo Paes de Carvalho, 
1944. Lúcio Costa 
Fonte: WISNIK, 2001, p.79

133

134
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CASAS-PÁTIO NO CONTEXTO PAULISTA

Enquanto as referências cariocas, hipotetica-
mente, são a arquitetura vernácula e a arquitetu-
ra francesa de Le Corbusier, o contexto paulista 
tem fortes relações culturais com os italianos, 
decorrentes do processo de colonização no sé-
culo XIX, e com os americanos, principalmente 
depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse con-
texto, afirma Serapião (2003), havia um clima 
favorável de inter-relações produtivas, com uma 
série de parcerias entre arquitetos nativos e es-
trangeiros, o que possibilitou a construção de 
uma “escola paulista”.  

No que se refere à produção de casas-pátio dos 
arquitetos estrangeiros em São Paulo, além das 

Fig. 135A e 135B: Casa Faria Góes, 1947. MMM Roberto
Fonte: Heck, 2005, p. 206

135A 135B135B

casas projetadas por Daniele Calabi, desta cam-
se os projetos residenciais desenvolvidos por 
Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky, Gio Ponti, 
Gian carlo Palanti e Lina Bo Bardi, muitos dos 
quais estavam engajados na divulgação do “ca-
ráter mediterrâneo” na Itália, junto à revista Do-
mus. 

Em 1939, Luigi Cosenza desenvolve o projeto 
para a Villa Matarazzo, na esquina da Rua Su-
écia com a Rua Alemanha, nos Jardins. Em um 
lote grande e envolvendo um extenso programa, 
o arquiteto adota uma solução em dois níveis em 
que um grande eixo de circulação conecta as 
partes do programa. Semi-pátios e terraços am-
param a abertura dos ambientes, estabelecendo 
uma íntima relação entre interior e exterior137 (fi-
guras 136A a 136C). 

No mesmo ano, Bernard Rudofsky projetou a 
Casa Frontini (1939) e, em 1941, a Villa Arnstein 
(1941), no Jardim América. Na Villa Arnstein138, 
grande parte da solução adotada por Cosenza 
na Villa Matarazzo se repete: um grande eixo de 
circulação conecta eixos secundários que, por 
sua vez, organizam as partes do programa. Po-
rém, nesse arranjo, os limites do lote tensio nam 
o arranjo das alas, configurando vários pátios (fi-
gura 137 e 138). 

Na casa Arnstein, os jardins constituem parte 
dos ambientes internos. As salas de estar são 
contínuas aos seus duplos descobertos, en-
quanto que um pátio para banho de sol estende 

veraneio”.
137. No site do arquiteto, 
a obra é assim analisada: 
“Prevista em dois níveis, 
no projeto ocorre a fusão 
de dois esquemas compo-
sitivos da Villa Pignatelli em 
Torcino, com a da Villa Oro, 
em Napole, com o objetivo 
de interpenetrar os espaços 
externos e internos.” 

Prevista su due livelli, 
nel progetto si ravvisa 
la fusione degli schemi 
compositivi della villa Pig-
natelli a Torcino con quelli 
di villa Oro a Napoli, con 
l’obiettivo di compenetra-
re gli spazi esterni ed in-
terni. (http://www.luigico-
senza.it/doc/opere/10b_
villa_matarazzo.htm)

138. Sobre o assunto, 
consultar também Goodwin 
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Fig. 136A a 136C: Villa Matarazzo, 1939. Luigi Cosenza  
Fonte: http://www.luigicosenza.it/doc/opere/10b_villa_matarazzo.htm

136A

136B

136C

Fig. 137: Casa João Arnstein, 1941. Bernard Rudofsky
Fonte: Anelli; Guerra; Kos, 2001, p. 90
Fig. 138: Casa João Arnstein, 1941. Bernard Rudofsky
Fonte: http://www.vivercidades.org.br/publique_222/web/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?from_info_index=5&infoid=1296&sid=5

137

138

o quarto do casal para fora da área coberta e um 
pátio com playground faz o mesmo com o quarto 
das crianças (ANELLI, 2001, p. 91).

A partir da década de 1950, Giancarlo Palanti 
desenvolve uma série de residências para clien-
tes de classe média e alta. Segundo Sanches 
(2004, p. 194–196), as soluções tipológicas des-
sas casas variam dos arranjos mais compactos 
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Fig.139A e 139B: Residência Rodolfo Bonfiglioli, 1954-55. Giancarlo Pa-
lanti e Maurizio Mazzochi
Fonte: Sanches, 2004, p. 200 e 201 

139A 139B

como faz Barragan: “este espaço formado só 
de muro e de céu não é uma segregação, é um 
encanto”. Dali, lança volumes perpendiculares, 
estruturando duas alternativas: um volume que 
cria dois jardins ou dois volumes que criam três 
jardins. Em todas as soluções, os jardins são 
visíveis entre si através do fechamento da sala 
no térreo, feito por meio de grandes janelas ou 
da criação de pórticos e pilotis (figuras 140A a 
140C).

Assim, com exceção de Calabi, cuja produção já 
foi discutida anteriormente, o tipo pátio tradicio-
nal não foi explorado pelos arquitetos italianos 
em terras brasileiras. A disposição de alas fun-
cionais sobre o terreno remete aos arranjos mie-
sianos e wrightianos e parece explicitar a atitude 
conciliatória desses arquitetos de vincular arran-
jos funcionalistas modernos a pátios, promoven-
do o caráter mediterrâneo propagandeado na 
Itália, conforme será discutido posteriormente.   

No que se refere à produção de casas-pátio por 
parte dos arquitetos brasileiros em São Pau-
lo, observa-se tanto arranjos mais compactos, 
quanto arranjos em alas. As casas com arranjos 
compactos pouco remetem ao pátio tradicional 
italiano. Têm destaque: a Casa Heitor Almeida 
(1949), de Artigas, em que o arquiteto subtrai 
uma pequena porção de um prisma horizontali-
zado para instalar um jardim e rampas de circula-
ção interna; a Casa Oswaldo Bratke (1951), cujo 
prisma de estrutura modular e aparente também 

(1943) e Cavalcanti (2001).
139. Os estudos de Ponti 
são motivados pela ob-
servação de outras ca-
sas paulistas, como de 
Artigas e Verona, em que 
diagnostica os problemas 
decorrentes da relação 
entre o pátio interno e as 
construções da vizinhança, 
incluindo a falta de privaci-

aos mais decompostos, ocorrendo soluções em 
“catavento”, “L” e “U”. O zoneamento é estabele-
cido através de alas, normalmente três, sepa-
radas por pátios e hall de distribuição. A sala é 
tratada com atenção: “[...] limitada por planos de 
vidro em duas paredes opostas, o que levará à 
ampliação do espaço interno para o exterior”, 
isto é, para os jardins (figuras 139A e 139B).

Em 1953, Gio Ponti, em artigo para a revista Do-
mus n. 282, faz um interessante estudo de ocu-
pação do lote de meio de quadra paulista (estrei-
to e longo) em relação ao esquema casa-pátio 
pompeiano, normalmente feito em um terreno 
quadrado.139 Segundo o autor, a configuração 
original do lote paulista condiciona duas tipolo-
gias: a ocupação de toda a largura do terreno, 
configurando dois jardins – um interno e um vol-
tado para a rua; e a ocupação do inverso da fa-
chada, com um jardim interno único.

Como alternativa, propõe estabelecer dois gran-
des muros de divisa, um para apoiar diretamen-
te a casa e outro para apoiar um jardim interno, 
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sofre subtrações, configurando um pequeno pátio-
-jardim entre o setor social-serviço e o setor íntimo; 
e por fim, a Casa José Taques Bittencourt (1959), 
de Artigas e Cascaldi, que evidencia a adoção do 
vazio central já em projetos com linguagem bruta-
lista (figuras 141A e 141B). 

Normalmente, as casas com arranjos miesianos 
e wrightianos são implantadas em terrenos de 
dimensões generosas. Neste contexto, tem des-
taque a produção de arquitetos como Eduardo 
Corona e Oswaldo Bratke. De Corona, merecem 
menção: a Casa n.2 (n.d)140, que evidencia o ar-
ranjo sobre o lote de alas em “T” (figuras 142A e 
142B), muito similar à Casa Kanner (1955) de Levi; 
e a Casa em Indianápolis (1956), com arranjo em 
“H”. Entre as casas de Oswaldo Bratke, destaca-
-se a Casa Oscar Americano (1956), com arranjo 
em “U”141 (figuras 143A e 143B), e a CasaPaulo 
Nogueira Neto (1958-1960), com arranjo em “O”.

Fig.140A a 140C: Casa do Doutor “T” em São Paulo. Gio Ponti
Fonte: Revista Domus 282, maio de 1953, p. 10

140B140A

140C

Fig. 141A e 141B: Casa José Taques Bittencourt, 1959. Vilanova 
Artigas e Cascaldi
Fonte:http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/
DW%201959-37/1959-37-fichatecnica.htm

141A

141B

dade. 
140. A datação da obra 
não é precisa, mas foi pu-
blicada na Revista Acrópo-
le nº 210, de 1956.
141. Também possuem 
este esquema a Casa 
Benjamin Fleider (1956), 
de Oswaldo Bratke e a 
Residência Alvino Slaviero 
(1958-60), de Miguel Ju-
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Fig. 142A e 142B: Casa com arranjo em T - Casa n. 2 (n.d.). Eduardo 
Corona
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/405

Fig. 143A e 143B: Casa com arranjo em U - Casa Oscar Americano, 
1952. Oswald0 Bratke
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura794.asp

142A

142B 143B

143A

Irigoyen (2006) afirma que o arranjo em “L” 
também teve grandes adeptos em São Paulo. 
Nes ses  casos, normalmente o ângulo do “L” 
absorvia o espaço destinado à área de serviço, 
com lavanderia e dependências de empregada, 
evitando assim o uso das antigas edículas. No 
setor social, os ambientes se abriam para o ex-
terior, e cuidados eram destinados aos detalha-

mentos de elementos de arquitetura e mobiliário. 

Grande parte das casas paulistas aqui apresen-
tadas foi construída após a Segunda Guerra 
Mundial, quando a arquitetura americana pas-
sou a ser referenciada em São Paulo como um 
modelo de modernidade. Como observa Adriana 
Irigoyen (2006, p. 3), “para boa parte dos ha-
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bitan tes de São Paulo, aqueles que assistiam 
aos filmes de Hollywood e tinham acesso às re-
vistas de atualidade, como Time, Look e espe-
cialmente Life (que muitas famílias assinavam), 
o exemplo americano era um estímulo à inova-
ção.” 

Segundo a mesma autora, nesse contexto, o 
programa Case Study Houses, a obra de Marcel 
Breuer e a produção de Ralph Twitchell e Paul 
Rudolph tiveram grande repercussão no meio 
paulista. Entre os arquitetos que atuaram junto 
ao Case Study Houses, destaca-se a produção 
residencial de Richard Neutra (figura 144), que, 
em 1951, foi exposta no MASP e publicada em 
revistas nacionais da época, como Acrópole, 
Módulo, Habitat e na Revista de Engenharia Ma-
ckenzie.

Diversas viagens dos arquitetos paulistas para 
os Estados Unidos e a vinda de Wright a São 
Paulo contribuem para sustentar a tese de que a 
arquitetura americana tenha tido uma repercus-
são significativa no contexto paulista. Serapião 
(2007; 2008), por exemplo, analisa a relação das 
obras Oswaldo Bratke com os modelos binucle-
ares de Breuer, como na casa projetada para si 
mesmo (1951) e para Oscar Ameri cano (1952), 
ambas realizadas após a visita de Bratke à Cali-
fórnia, em 1948. Irigoyen (2002) estabelece a re-
lação entre Artigas e Wright, e Cunha (2005), por 
sua vez, traça paralelos entre Artigas e Breuer, a 
partir da visita do primeiro aos Estados Unidos, 
na década de 1940. 

ENTRE OS TIPOS PÁTIO...

A análise da produção brasileira de casas-pátio 
permite avaliar que o uso dos pátios-terraços 
lecorbusianos no Brasil é iniciado com Lúcio 
Costa ainda na década de 1930, passando este 
esquema a ser mais recorrente no contexto ca-
rioca. O uso dos pátios tradicionais nas residên-
cias, com o vazio ocupando o centro da compo-
sição, ocorrerá tanto no contexto carioca quanto 
no contexto paulista, desmistificando que esta é 
uma tradição de São Paulo. De fato, Calabi usa-
rá este pátio com mais referências figurativas do 
pátio italiano, contudo, a sua produção se dará 
de modo quase isolado, como se observa no tra-

Fig. 144: Kaufmann Desert House, 1946. Richard Neutra
Fonte: http://www.greatbuildings.com/buildings/Kaufmann_Desert_House.
html

144
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balho dos demais arquitetos italianos e paulistas 
que atuaram em São Paulo no mesmo período. 
Por fim, os pátios com arranjos miesianos e wri-
ghtianos vão ser mais usados no contexto pau-
lista, principalmente a partir da década de 1950. 
O arranjo em alas no contexto carioca normal-
mente ocorrerá em lotes de grandes dimensões 
e de topografia acidentada, onde o desejo de 
configurar pátios não é definido a priori. 

Entre os contextos paulista e carioca possivel-
mente houve trocas de experiências, que podem 
ter ocorrido através da transposição de elemen-
tos de arquitetura ou da adoção de esquemas 
tipológicos. Ilustram essa afirmativa: o arranjo 
do Pavilhão Medici (1945), similar ao da “casa 
de arranjo em O” (1961), de Alvaro Vital Brasil; 
o arranjo da casa Guper (1951), de Rino Levi, 
semelhante ao da Casa Couto e Silva (1953), de 
Alfonso Reidy. Em todos os casos, a vanguarda 
de Levi e Calabi se explicita, bem como eviden-
cia as trocas de experiências e a não estanquei-
dade cultural entre as escolas carioca e paulista.

7.3.2 O PÁTIO NA ARQUITETURA 
MODERNA ITALIANA

O tema da casa na arquitetura moderna italiana, 
incluindo as releituras das casas-pátio, foi explo-
rado nas Triennali di Milano, especialmente nas 
de 1930 e 1933. Esses eventos, como observa-

do anteriormente, foram importantes para o de-
bate, a elaboração e a divulgação da arquitetura 
moderna no cenário italiano, tendo projeção in-
ternacional e sendo provavelmente conhecidos 
por Levi e Calabi.142

Das experiências desenvolvidas nas Trienais, 
é possível observar soluções que remetem aos 
três principais esquemas tipológicos de pátio na 
modernidade: o tradicional, o lecorbusiano e o 
miesiano. Na Triennale de 1930, a Casa Elettri-
ca, entendida quase que como uma casa mani-
festo do Gruppo 7 (CIUCCI, 1989), já apresen-
tava uma linguagem alinhada às propostas de 
Le Corbusier. Com volume puro, a casa privile-
gia a continuidade visual do setor social com o 
exterior, bem como utiliza a cobertura em forma 
de teto jardim, criando um pátio moderno, sem 
galerias, que conecta os ambientes ao céu e à 
paisagem distante (figuras 145A e 145B).

Na Villa-studio per un artista, produzida para a 
Trienal de 1933, Figini e Pollini fecham a casa 
em meio a muros e articulam as funções em 
torno de dois pátios. Os pátios, nesse caso, se 
aproximam da interpretação miesiana, não sen-
do exatamente organizadores do espaço, mas 
espaços sobre os quais a casa se abre, refor-
çando a relação interior-exterior143 (figuras 146A 
a 146D).

Ainda na Trienal de 1933, a Casa Coloniale, de 
Piccinato, recorre ao pátio como elemento estru-
turante do conjunto.144 Duas alas são dispostas 

liano.
142. Calabi participa da 
Trienal de 1936, com o 
projeto do Observatório 
de Asiago (1936) (AVON, 
1992, p. 28).
143. Esse projeto foi du-
ramente criticado por Pér-
sico, que afirmava que a 
excessiva busca plástica 
da mediterranità contraria 
os propósitos do programa 
e, consequentemente, sua 
lógica racionalista (CIUC-
CI; DALCO, 1993).
Sobre esse projeto, consul-
tar Cappello (1998) e Sus-
terisc (2003).
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Fig. 145A e 145B: Casa Elettrica, 1930. Figini, Pollini, Frette, Libera
Fonte: http://homepage.mac.com/ecm25/HA214_Website/images_casae-
lettrica.html

145A

145B

Fig. 146A a 146D: Progetto Villa-Studio per un artista, 1933. Figini e 
Polini
Fonte: Danesi; Patetta, 1976, p. 85

146A

146B

146D146C
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produção de casas com pátios-terraços lecorbu-
sianos e pátios tradicionais também se estabe-
lece. Entre os projetos que buscam estabele cer 
uma leitura do pátio tradicional, merecem men-
ção a Villa alla Pompeiana, de Gio Ponti (1934)145 
(figuras 150A e 150B); a Villa sul Mare, de Ubal-
do Castagnoli (1930) (figuras 151A a 151C); e a 
Casa em Procida (1938), de Rudofsky146, sendo 
esta última abordada mais detalha damente na 
terceira parte do trabalho.

No projeto de Gio Ponti, observa-se a ausência 

144. Na Casa di Campag-
na per un Uomo di Studio 
(Moretti, Paniconi, Pedico-
ni, Luciano e Zanda), pode 
ser encontrado um certo 
discurso de investigação 
de uma identidade medi-
terrânea. Contudo, essa 
não se manifesta através 
do pátio convencional ou 
do miesiano. Um partido 
aditivo busca estabele-
cer uma maior interação 
do edifício com o terreno, 
criando espaços de transi-
ção ajardinados e cobertos 
por pérgolas. 
145. Projeto publicado na 
Revista Domus, 1934.
146. Sobre a casa em 
Procida, consultar Gam-
bardella (1995).

Fig. 147: Casa Coloneale alla Triennale, 1933. L. Piccinato
Fonte: http://w3.uniroma1.it/strappa/?p=1517
Fig. 148: Casa Coloneale alla Triennale, 1933. L. Piccinato
Fonte: Cresti, 1986, p.105
Fig. 149: Casa Coloneale alla Triennale, 1933. L. Piccinato
Fonte: Danesi; Pateta, 1976,  p. 86

Fig.  150A e 150B: Villa alla Pompeiana, 1934. Gio Ponti
Fonte: Cresti, 1986, p. 104

147

149

150A

150B148

em L, e um muro define a geometria quadrada 
do edifício. Um acesso assimétrico conecta a ala 
íntima e a ala social, que se organiza em uma 
espécie de mezanino. No térreo, o conjunto é 
percorrível por um porticado elevado, feito por 
uma sutil laje de concreto e pilares, que se abre 
para o jardim interno com piscina. Esse porti-
cado provavelmente foi a referência de Calabi 
para o Pavilhão Medici (1945) (figuras 147, 148 
e 149). 

Fora das trienais, a atitude polarizada entre a 
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Fig. 151A a 151C: Progetto di Villa sul Mare, 1930. Ubaldo Castagnoli
Fonte: Cresti, 1986, p. 106

151A

151B

151C

da galeria que contorna o pátio, abrindo os am-
bientes diretamente para ele, e o fechamento do 
arranjo em “U” por um falso porticado, como Ca-
labi irá adotar nas casas Ascarelli e Cremisini. 
Por outro lado, a tímida relação desses ambien-
tes com os pátios se distancia das soluções que 
Calabi irá adotar em São Paulo. 

Na casa de Castagnoli, merece destaque o fe-
chamento do pátio com uma galeria porticada, 
solução que também será encontrada em outros 
projetos de Calabi, como na Colonia Principi di 
Piemonte (1936-37), no Lido de Veneza, e na 
casa que Calabi projeta para si em São Paulo 
(1945-46). No projeto de Rudofsky, merece aten-
ção a contradição entre o arranjo do pátio, que 
isola a casa do seu contexto, e a abertura de 
alguns ambientes para um pátio externo, onde a 
privacidade não é almejada, tal como ocorre na 
casa Cremisini (1947), de Calabi. 

Em sentido quase oposto ao uso dos pátios tra-
dicionais, Terragni, Figini e Pollini desenvolvem 
projetos com pátios lecorbusianos. No proje-
to para Villa Bianca (1937), segundo Saggio 
(1995, p. 6-9), Terragni faz uma síntese entre a 
linguagem lecorbusiana – volume puro, janela 
em fita, terraço jardim, rampa – e a sua própria 
linguagem – volume puro tensionado, assimé-
trico, aberto ao externo. Nele, segundo o autor, 
há uma contradição entre modernidade e tradi-
ção, entre simetria e assimetria (figuras 152A a 
152E).  
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Fig. 152A a 152E: Villa Bianca, 1936-37. Giuseppe Terragni 
Fonte: http://www.ugr.es/~jfg/casas/terragni/index.htm

152A

152B

152C

152D

152E

Os pátios-terraços gerados na Casa al villag-
gio dei giornalisti (1933-34), de Figini e Pollini, 
ilustram como o pátio moderno consegue fazer 
a simbiose entre o pátio tradicional, para o qual 
se abrem diretamente os ambientes, e as villas 
renascentistas, onde a impostação do edifício 
permite o controle da paisagem do entorno, con-
forme discutido por Capitel (2005) (figuras 153A 
a 153E).  
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7.3.3 O PÁTIO NA ARQUITETURA 
MODERNA AMERICANA - CASE STUDY 
HOUSES

Como apontado anteriormente, diversos autores 
sustentam a tese de que a arquitetura americana 
influenciou a arquitetura paulista após a Segun-
da Guerra Mundial (Serapião 2007; 2008; Iri-
goyen, 2002; Cunha, 2005). No caso específico 
de Levi, como já observado, essa relação tam-
bém é sustentada por diversos autores, como 
Hubner (2003)147, Aranha (2003), Miguel (2003; 
1985) e Anelli (1995).  A hipótese se baseia nas 
evidências apontadas nos próprios discursos de 
Levi148e no fato de que o arquiteto viaja para os 
Estados Unidos em 1947149. 

O programa Case Study House teve grande re-
percussão no meio paulista (IRIGOYEN, 2002), 
tendo sido iniciado em 1945, um ano depois de 
Levi projetar a casa para si. Esse descompas-
so cronológico entre o início do programa e a 
produção da primeira casa-pátio de Levi pode-
ria desprezar a hipótese de que o programa te-
nha influenciado a sua produção, contudo é im-
portante observar que Richard Neutra, um dos 
principais personagens do Programa, começou 
a desenvolver as suas pesquisas com casas or-
ganizadas em ala horizontais já na década de 
1930150. Ainda, é importante observar que a pro-
dução residencial de Levi na década de 1940 
foi volumosamente inexpressiva, passando a se 

Fig. 153A a 153E: Casa al villaggio dei giornalisti, 1933-34. Luigi Figini e 
Gino Pollini 
Fonte: http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/navigator.htm

153A

153B

153D153C

153E

147. Hubner faz um para-
lelo entre as residências de 
Levi, principalmente a Cas-
tor Delgado, e as casas de 
Sert.
148. Em palestra proferida 
na inauguração da expo-
sição de móveis “Forma”, 
em 1964, Levi afirma: “A 
condição fundamental da 
arquitetura é a unidade 
da obra e, de acordo com 
Lloyd Wright, sua orga-
nicidade, ambientação, 
coordenação dos espaços 
internos e externos, mate-
riais, cores e texturas, ar-
ranjos internos e do jardim, 
são fatores que deverão se 
ajustar harmonicamente 
numa expressão plástica” 
(MIGUEL, 2003, p. 145).
149. Em 1952, em função 
do VIII Congresso Pan-
-Americano de Arquitetos 
no México, Levi volta a 
visitar os Estados Unidos 
(ANELLI, 2001).
150. Destaca-se, por 
exemplo, a VDL Research 
House (1932), Casa Mosk 
(1933), Neutra House Pro-
ject (1935), Miller House 
(1937). Em 1946, Neutra 
projeta a Casa Kaufmann 
(1946-47) e, em 1947, a 
Casa Tremaine (1947-48), 
ambas com plantas cen-
trífugas, em que o arranjo 
das alas remete aos arran-
jos de Wright.  
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mais significativa a partir da década de 1950, 
o que não descarta a possibilidade de que 
algumas expriências americanas possam ter 
sido referendadas por Levi. 

O Case Study Houses (CSH) foi um programa 
iniciado pela revista Arts & Architecture, que 
desenvolveu casas experimentais. Contou 
com a participação de trinta e seis arquitetos, 
como Richard Neutra, William W. Wurster , 
Thornton Abell, Ralph Rapson, Charles Ea-
mes, Craig Ellwood , Pierre Koenig e Raphael  
Soriano. Usando métodos industriais de cons-
trução, o programa valorizava a racionalidade 
do moder nismo internacional e o uso de méto-
dos inovadores, por vezes vinculados às téc-
nicas tradicionais (IRIGOYEN, 2006;  SMITH, 
2009).

Nelas, o rigor técnico do racionalismo europeu 
se fundiu à espacialidade orgânica. São recor-
rentes os arranjos organizados em alas estrei-
tas, que favorecem a configuração de espa-
ços permeáveis e integrados ao exterior. Entre 
essas alas desenham-se vazios que cumprem 
o papel de pátios ou semi-pátios; contudo, 
como no caso das casas-pátio cariocas, são 
pátios de geometria indefinida que não sofrem 
a pressão dos limites do lote. Por estarem em 
terrenos rela tivamente planos e por assumi-
rem formas horizontalizadas, essas casas es-
tão profundamente integradas à paisagem, o 
que remete ao organicismo de Wright. 

Nesse contexto, duas tipologias principais se 
destacam: as que assumem a feição de várias 
alas facilmente identificáveis: catavento, U, T, L; 
e as em que as alas estão organizadas de modo 
mais compacto e linear, mantendo o acesso 
centralizado no sentido longitudinal do conjunto, 
com o setor de serviço disposto de um lado e o 
íntimo do outro. No primeiro caso, destacam-se 
três casas de Richard Neutra - CSH# 6 (1945), 
CSH# 13(1946), CSH# 20 (1947)151 (figuras 154A 
e 154B). No segundo, merece menção a CSH# 
2 (1945-47), de Spaulding e Rex152 (figura 155)

151. Com essa mesma 
tipologia merecem ainda 
menção: CSH# 10 (1945), 
de Kemper Nomland; 
CSH# 12 (1946), de 
Whitney Smith; CSH# 
18(1947), de Rodney 
Walker; CSH# 17 (1954), 
de Craig Elwood. 
152. Com essa mesma 
tipologia merecem ainda 
menção: CSH# 7 (1945-
48), de Thorton Abell; 
CSH# 11 (1945), de Ju-
lius Davidson; e CSH# 16 
(1946), de Rodney Walker.

Fig. 154A e 154B: CSH#6, 1946. Richard Neutra
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1946, n.p

154A

154B
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Devem ainda ser mencionadas casas com parti-
do compacto, em que o pátio se internaliza e as-
sume uma posição centralizada na planta, dei-
xando o social e o serviço de um lado e o íntimo, 
do outro. Nesse contexto, a CSH #4 (1945), de 
Ralph Rapson, faz uma surpeendente releitura 
do pátio clássico, tirando-o do papel passivo de 
espaço de contemplação, ladeado por alas de 
circulação, para assumir o próprio papel de su-
porte das circulações (figuras 156A a 156C)153. 

Fig. 155: CSH#2, 1945-1947. Sumner Spaulding e John Rex.
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1945, n.p

Fig. 156 A a 156C:  CSH#4, 1945. Ralph Rapson.
Fonte: http://kcmodern.blogspot.com/2009/08/case-study-house-no-4-
-greenbelt-house.html

155

156A

156B

156C

153. Com essa mesma 
tipologia merecem ainda 
menção: A CSH# 28 (1965-
66), de Buff e Hensman, e 
a CSH# 16 (1946), de Rod-
ney Walker.
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I RIFERIMENTI... 

Entre referências brasileiras, italianas e ame-
ricanas, no período em que esteve no Brasil, 
Calabi se manteve fiel às italianas. Nitidamen-
te, as casas-pátio de Piccinato, Ponti, Castag-
noli e Rudofsky serviram de referência para a 
produção das casas-pátio de Calabi, já que 
esse arranjo não possuía precedentes na ar-
quitetura brasileira e foi reformulado especifi-
camente no contexto de resgate da tradição 
italiana, do qual Calabi participou. Essa afir-
mativa vem ao encontro de Avon (1992), que 
afirma, ao tratar as casas que Calabi desen-
volve em São Paulo, que elas são como “case 
italiane fatte in Brasile,” e também ao encontro 
de Zucconi (1992, p. 49), que declara que os 
projetos de Calabi no Brasil são movidos por 
uma nostalgia clássica e por referências ao 
estilo internacional, com luzes mais mediterrâ-
neas do que tropicais. 

A apropriação das referências por Calabi, no 
entanto, não se dá de modo ingênuo ou literal. 
Calabi obedece ao tipo pré-definido, mas pro-
move deformações no modelo, seja através 
da disposição dos elementos de composição, 
seja através do uso de novos elementos de 
arquitetura, procurando dar uma melhor res-
posta ao seu tempo e lugar. 

A adoção de esquemas miesianos e 
wrightianos , recorrentes no contexto paulista 
no final dos anos quarenta, só ocorre na volta 
para a Itália, no início dos anos cinquenta. Tais 
referências podem ser percebidas no arranjo 
da casa Calabi de Padova, em que o volume 
se estende até os limites do lote e se amalga-
ma com os muros, ou ainda na Casa Falck, 
que, livre dos limites impostos pelo lote, defi-
ne espaços intermediários entre o interior e o 
exterior. 

Apesar de Levi ter estudado em Roma, onde 
o discurso da arquitetura “clássico funcionalis-
ta” era mais eloquente, os arranjos dos pátios 
tradicionais tiveram pouco impacto sobre a 
produção residencial do arquiteto. No mesmo 
sentido, apesar de assumir a influência de Le 
Corbusier, o arranjo dos pátios-terraços das 
casas da década de 1930 de Terragni, Figini e 
Pollini teve pouco efeito sobre o seu trabalho 
posterior à década de 1940, ainda que Figini 
tenha sido seu colega de turma no Politécnico 
de Milão e mantido correspondência com ele 
(CAPPELLO, 1998).

A adoção de esquemas clássicos no trabalho 
de Levi se dá de modo mais procedimental do 
que figurativo. É no uso desses vazios, mes-
mo que entre alas, e no controle da propor-
ção deles e do conjunto proposto que Levi 
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explicita heranças de sua formação italiana. 
Uma exceção nesse contexto é a casa Perez 
(1957), que pode ter a CSH#4 (1945), de Buff 
e Hensman, como uma referência figurativa, 
embora as duas obedeçam a arranjos funcio-
nais distintos.     

Levi adota o esquema miesiano e wrightiano, 
que é o menos recorrente no contexto italia-
no, o que só pode ser justificado pelo seu pro-
cesso de atuação profissional. Formado em 
1926, Levi não participou do auge das discus-
sões italianas sobre a arquitetura mo derna. 
Por ou tro lado, o seu “isolamento cultural” em 
relação à Itália, o acúmulo de novas referên-
cias arquitetônicas, sejam elas brasileiras ou 
americanas, as suas experiências profissio-
nais entre as décadas de 1920-40, e a sua 
natureza investigativa, hipoteticamente, o le-
varam a adotar os arranjos miesianos. 

Os arranjos em alas claramente identificadas 
das Casas Levi (1944) e Kanner (1955) se 
aproximam das Case Study Houses de Neu-
tra, apesar do embate das alas com as dimen-
sões do lote tornar os projetos de Levi mais 
complexos. Por outro lado, o arranjo da casa 
Guper (1951) possui similaridade com os es-
quemas ilustrados pela CSH# 2 (1945-47), de 
Spaulding e Rex.

Assim, as grandes variações que o esque-
ma pátio passou a ter na modernidade e as 
interpretações pessoais diante das variáveis 
envolvidas na montagem do projeto distan-
ciaram o modo como Calabi e Levi estabele-
ceram a relação entre interior e exterior. Não 
é o tipo, rigorosamente falando, que unifica a 
produção dos arquitetos, mas a intenção de 
diluir os li mites espaciais entre dentro e fora e 
de criar casas “introversas”, cuja “atmosfera” é 
comum nas obras de ambos.

Aqui se retoma a afirmativa de Anelli (1995, 
n.p) apresentada na primeira parte do tra-
balho: 

O caráter “introverso” comum às casas dos 
dois arquitetos é indiscutível, assim como a se-
melhança com a espacialidade das casas ro-
manas descobertas em Pompeia ou preservadas 
em outros pontos da Itália. Igualmente separadas 
do espaço público, as casas se abrem para um 
jardim interno, que se torna um elemento or-
denador do conjunto da residência. Entretanto, 
a semelhança para aí. Enquanto os projetos de 
Calabi pretendem estabelecer uma continuidade 
com o esquema tipológico do pátio, os projetos 
de Levi expressam uma outra atitude (1995, n.p).

Partindo da hipótese de que é este “caráter 
introverso” que aproxima a produção dos ar-
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quitetos, a terceira parte do trabalho buscará 
analisar o tema com maior atenção. Nessa 
análise, um dos pressupostos é de que o ca-
ráter em arquitetura pode ser parcialmente de-
preendido da espacialidade dos ambientes, o 
que condiciona uma nova análise do universo 
estudado.
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154. O termo decoro foi 
empregado no tratado vitru-
viano e resgatado no Re-
nascimento, como conveni-
ência. Segundo o dicionário 
Houaiss, decoro significa 
“recato no comportamento; 
decência”.
155. Depois de Guadet, a 
falta de relação direta en-
tre caráter e composição 
neoclássica colocou em 
questionamento tanto os 
valores consolidados da 
tradição acadêmica quanto 
o próprio conceito de cará-
ter. Assim, passou a estar 
ligado à expressão sub-
jetiva da intenção − uma 
manifestação empírica e 
psicológica, uma espécie 
de necessidade abstrata 
como fator determinante 
(ROWE, 1999). Por ser in-
dividual, o conceito de ca-
ráter transcendeu o estilo e 
possibilitou a apreciação de 
todos eles. Desse modo, na 
segunda metade do século 
XIX, ocorreu a vinculação 
entre caráter e estilo; um 
caráter extraído ou reve-
lado da arquitetura dos 
estilos de todas as épocas 
da história, desenvolvendo 
o culto ao remoto e ao es-
pecífico e se posicionando 
claramente contra a tradi-
ção acadêmica. 
No final do século XIX, co-
meçou a se consolidar um 
conceito oposto de caráter, 
ligado a um valor objetivo e 
transcendental, intrínseco à 
técnica e à representação, 
sendo passível de ser sub-
metido a análises. Tal qual 
o conceito de tipo, ao longo 
do século XX o conceito 
de caráter foi abandonado, 

Se um caráter “introverso” é comum nas obras 
de Levi e Calabi, como afirma Anelli (1995), ini-
cialmente parece ser importante reexaminar o 
conceito de caráter e como ele pode ser deter-
minado na arquitetura.

Segundo Colin Rowe (1999), o conceito de ca-
ráter surgiu no século XVIII, com Quatremère 
de Quincy, passando a ser frequente depois de 
1770. Quatremère defendia que a arquitetura, 
pelas formas materiais, podia explicitar atribu-
tos intelectuais e morais, como sua natureza, 
sua propriedade e sua destinação. Diante disso, 
Quatremère identificou três tipos de caráter: es-
sencial, relativo e acidental. O caráter essencial 
era inerente à obra e sinônimo de força e gran-
deza. O caráter relativo decorria da finalidade do 
edifício e se relacionava com a sua conveniên-
cia, seu “decoro”154. Por fim, o caráter acidental 
era expresso através da fisionomia do edifício, 
por meio, por exemplo, de sua leveza ou solidez 
(COMAS, 2002).

Nas primeiras décadas do século XIX, Julien 
Guadet afirma que o caráter, na arquitetura, se 
manifesta de duas maneiras: através da reve-
lação do propósito do edifício e das influências 
que sofre do clima e da natureza do sítio, sen-
do, pois, o caráter tipológico ou programático; e 
através da manifestação do “espírito da época” 
e do “espírito do lugar”, sendo, portanto, o ca-
ráter genérico (COMAS, 2002). Essa conceitua-
ção insere-se na tradição acadêmica que acre-

ditava que os verdadeiros significados de uma 
obra eram alcançados através dos princípios de 
composição clássicos, tradutores do “espírito da 
época”.

Apesar das duas discussões iniciais de Quatre-
mère e Guadet, o conceito de caráter ainda so-
freu diversas alterações ao longo do tempo.155 

Contudo, de modo atemporal, é possível afirmar 
que ele se vincula à representação simbólica da 
forma arquitetônica, derivada de uma memó-
ria prévia. Em projetos novos, a “caracteriza-
ção” condiciona a geometria e a materialidade 
da obra. Essa caracterização, segundo Comas 
(2002), pode ocorrer de modo substantivo, atra-
vés da aplicação de esquemas tipológicos, ele-
mentos estilísticos ou de detalhes arquitetônicos 
que culturalmente estão associados ao tema ou 
ao problema de projeto. Também pode ocorrer 
de modo adjetivo, através do estímulo a sen-
sações156 associadas a soluções típicas, como 
austeridade, rusticidade, etc. 

Como já analisado na primeira parte do traba-
lho, o uso do tipo pátio (ou dos tipos pátio), o 
isolamento da casa em relação à rua, através de 
muros e do próprio volume edificado, e o empre-
go de grandes aberturas que ampliam os limites 
espaciais entre interior e exterior são alguns dos 
atributos físicos, ou substantivos, que conferem 
a princípio o caráter introverso às casas estuda-
das. No entanto, resta investigar quais são os 
“adjetivos” associados a esse caráter. 
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visto como lema de uma 
época superada (ROWE, 
1999). 
Sobre a discussão atual 
do tema, vale consultar 
também Mahfuz (1996). O 
autor propõe uma investi-
gação do caráter arquitetô-
nico através da expressão 
e conjunção de diversos 
caracteres: caráter ime-
diato – relacionado com a 
técnica e os materiais em-
pregados em um edifício; 
caráter genérico – determi-
nado pelo partido e pelas 
relações entre o edifício e o 
contexto; caráter essencial 
– associado às proporções 
de um edifício e o conteúdo 
psicológico transmitido por 
elas; programático – rela-
cionado com elementos 
do programa que tradu-
zem a função do edifício; 
e associativo – baseado no 
emprego de elementos de 
algo existente, visando à 
transposição de caráter.  
156.  “Processo pelo qual 
um estímulo externo ou in-
terno provoca uma reação 
específica, produzindo uma 
percepção” (HOUAISS, di-
cionário eletrônico).
157. Uma abordagem simi-
lar já vem sendo desenvol-
vida por outras áreas do co-
nhecimento que lidam com 
o espaço, como a Geogra-
fia. Milton Santos (1988), a 
partir de Mabogunje (1980), 
observa que o espaço pode 
se dar de três maneiras: 
num sentido absoluto, 
como uma coisa em si; de 
modo relativo, destacando 
a existência dos objetos e a 
relação de uns com os ou-
tros; e de modo relacional, 

Para desenvolver essa investigação, como ob-
servado na introdução do trabalho, parte-se do 
pressuposto de que o caráter arquitetônico pode 
ser parcialmente depreendido da espacialidade 
dos ambientes estudados. O sentido de espacia-
lidade adotado aqui se aproxima do conceituado 
por Leatherbarrow (2008). Para o autor, espacia-
lidade se relaciona com a experiência concreta 
do espaço, através do movimento, e com o signi-
ficado que ele passa a ter para as pessoas. Tam-
bém se relaciona com a experiência universal e 
concreta de uma localidade específica. Assim, 
para Leatherbarrow, a discussão da espaciali-
dade transcende a abordagem da simples geo-
metria dos espaços e é uma chave para mediar 
a concepção do espaço abstrato e a percepção 
dos espaços reais157. 

A análise da espacialidade das casas de Levi e 
Calabi é objetivo desta terceira parte do traba-
lho. Na sequência, são apresentados os proce-
dimentos de análise adotados, bem como a fun-
damentação teórica que sustenta sua adoção.  



8. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

8.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS 
PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Conforme discutido anteriormente, não é o tipo, 
rigorosamente falando, que unifica a produção 
residencial de Calabi e Levi, mas o “caráter in-
troverso” de suas casas. Em outras palavras, foi 
afirmado que as casas analisadas, sejam elas 
com esquemas-pátio tradicionais, miesianos ou 
lecorbusianos, desfrutam de um mesmo “cará-
ter”, depreendido da espacialidade resultante do 
isolamento da casa em relação à rua e da inte-
gração dos seus espaços com o exterior. 

Essa afirmativa vem ao encontro da discussão 
de Cornoldi (1999), que afirma que casas com 
arranjos tipológicos diferentes podem desfrutar 
de uma mesma espacialidade158. Segundo o au-
tor, essa espacialidade não depende somente 
de seu arranjo tipológico convencional, depre-
endido da análise bidimensional do objeto, mas 
também da tensão vivenciada nas sequências 
espaciais. Cornoldi (1999) ilustra essa afirmativa 
ao abordar as casas de Adolf Loss, que, mes-
mo não possuindo um espaço físico central, são 
“centralizadas”. Nelas, os ambientes são viven-
ciados ao redor de um “centro virtual”, que esta-
belece uma tensão espacial helicoidal, a raum-
plan. 

Por outro lado, casas com um mesmo arranjo 
tipológico podem não desfrutar de uma mesma 
espacialidade. Analisando a villa Malcontenta, de 

Palladio, e uma casa de campo inglesa, Cornoldi 
observa que o espaço palladiano é uma “casa-
-templo”, monocêntrica, simétrica e com grande 
hierarquia espacial. Já a casa inglesa configura-
-se como uma casa-refúgio, assimétrica e com 
vários centros.

A partir dessa discussão, Cornoldi (1999, p. 45, 
tradução nossa) observa: “O mesmo tipo cons-
trutivo de casa pátio central pode corresponder 
e dar lugar a tipos de espacialidade de signifi-
cados opostos.”159 Arranjos centralizados podem 
configurar estruturas monocêntricas, policêntri-
cas, acêntricas e até anticêntricas. As estrutu-
ras monocêntricas são aquelas clássicas e pos-
suem um “vazio primário” que pode ser coberto, 
descoberto (figura 157) ou coberto-descoberto, 
podendo ter pé-direito duplo ou não. Nesse sen-
tido, uma sala ou um pátio podem assumir um 
mesmo papel espacial, variando o grau de in-
teração com os espaços circundantes. O vazio 
normalmente configura o espaço principal, es-
tando os espaços periféricos a ele subordina-
dos, por meio de ligações diretas ou indiretas. 
As estruturas policêntricas são aquelas que pos-
suem vários centros de atenção. Nas estruturas 
acêntricas, ao contrário, não há um centro de 
atenção, por falta de um sistema de hierarquia 
espacial e/ou de um ponto focal compositivo. 
Por fim, as estruturas anticêntricas são aquelas 
em que o sistema de circulação não permite que 
o pátio, ou o centro, desempenhe o seu papel 
compositivo. De modo complexo, essas estrutu-

destacando a relação das 
pessoas com os espaços e 
a representação ou o con-
teúdo no seu interior. 
158. O conceito de es-
pacialidade de Cornoldi é 
convergente com o de Le-
atherbarrow (2008).
159. “El mismo tipo cons-
tructivo de la vivenda com 
patio central puede corres-
ponder y dar lugar a tipos 
de espacialidad de signo 
opuesto” (CORNOLDI, 
1999, p. 45).
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ras podem ainda combinar entre si, determinan-
do arranjos em que os ambientes se voltam para 
um espaço central e também para um sistema 
de espaços à parte, fazendo com que o “centro” 
da casa não seja nem o vazio, nem o cheio, mas 
um intermédio entre ambos, como na Robert’s 
House, de Wright (figura 158). 

Fig. 157: Villa Schwob e sua estrutura monocêntrica, 1916. Le Corbusier 
Fonte: http://www.urbipedia.org/index.php/Villa_Schwob
Fig. 158: Casa Robert e sua estrutura combinada, 1907. Frank Lloyd Wright 
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/artigos/ruy-ohtake-resenha-
-da-06-07-2005.html

Diante disso, autores como Cornoldi (1994; 
1999), De Carlo (1985) e Reichilin (1985) suge-
rem que a análise da arquitetura não deve se 
restringir à abordagem das categorias tipoló-
gicas tradicionais, como aquelas discutidas na 
segunda parte deste trabalho, mas incorporar 
também a análise do que Cornoldi chama de 
tipologia espacial ou Raumtypen ou o que De 
Carlo chama de spazi architettonici tipo, ou es-
paços arquitetônicos tipo. 

O que distingue o caráter essencial das diversas 
casas, aquilo que as opõe ou as unifica, não é a 
sua tipologia edilícia ou formal, ou melhor, a rela-
ção entre sua construção e ocupação do solo, nem 
sua configuração volumétrica, e sim a sua tipologia 
espacial, ou melhor, a relação entre suas partes 
internas160 (CORNOLDI, 1999, p. 47/49, tradução 
nossa).

A tipologia espacial pode ser entendida como o 
estudo dos diferentes tipos de espacialidade ar-
quitetônica. Como afirma Cornoldi, o estudo da 
tipologia espacial envolve a análise da experiên-
cia do espaço através do movimento e abrange 
“[...] a tipologia formal na sua concepção com-
pleta, aquela da tridimensionalidade dinâmica 
(onde interferem as relações, ou seja, o movi-
mento como ‘quarta dimensão’)”161 (CORNOLDI, 
1994, p. 18, tradução nossa).

A quarta dimensão na arquitetura, apontada por 
Cornoldi, foi discutida em 1941, por Sigfrido Gie-
dion162 e, mais tarde, em 1966, por Bruno Zevi, 

157          

158          

160. Lo que distingue el 
carater esencial de las di-
versas moradas, aquello 
que las opone o agrega, no 
es pues su tipologia edifi-
catoria o formal, es dicir la 
relación entre construcción 
y ocupación del suelo ni su 
configuración volumétrica, 
sino sur tipologia espacial, 
es decir la relación entre 
sus partes internas (COR-
NOLDI, 1999, p. 47/49).
161. “Lo strumento 
d’analisi da impiegare è 
perciò quello dellla tipo-
logia spaziale, cioè della 
tipologia formale nella sua 
accezione completa, quella 
della tridimensionalità dina-
mica (dove intergengono le 
relazioni, ossia il movimen-
to come ‘quarta dimensio-
ne’).” (CORNOLDI, 1994, 
p. 18).
162. Giedion, a partir do 
matemático Hermann 
Minkowaski, analisa a re-
lação entre espaço-tempo. 
O tempo é entendido como 
uma identidade que in-
depende do observador 
e que, ao mesmo tempo, 
não tem uma existência 
distinta da do observador e 
das experiências dos seus 
sentidos. Nesse contexto, o 
espaço não é captado pela 
simples visão do sujeito, 
mas por sucessivas visua-
lizações fragmentadas que 
ele constrói ao movimen-
tar-se pelo espaço (GIE-
DION, 1978).
A relação tempo e es-
paço, na filosofia, nasce 
com Kant. Para Kant, um 
fenômeno só existe se for 
caracterizado no tempo e 
no espaço. Com a inserção 
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em Saber ver a Arquitetura. Zevi debate as li-
mitações dos meios de representação da arqui-
tetura – projeções bidimensionais, perspectivas, 
fotografias e cinema – e conclui: “[...] a arquitetu-
ra não provém de um conjunto de larguras, com-
primentos e alturas dos elementos construtivos 
que encerram o espaço, mas precisamente do 
vazio, do espaço encerrado, do espaço interior 
em que os homens andam e vivem” (ZEVI, 1996, 
p. 18). Decorre daí a “quarta dimensão” da ar-
quitetura, que extrapola sua tridimensionalidade 
e que, para ser percebida, exige o “tempo” da 
caminhada, do “movimento”.

Nesse contexto e no caso das casas-pátio, a 
abordagem da tipologia espacial envolve a aná-
lise das características e das relações entre os 
espaços internos das edificações e do modo 
como estas, através dos percursos que promo-
vem, se relacionam com a ideia de um “centro”. 
Portanto, o objeto de interesse da tipologia es-
pacial não é o espaço geométrico, mas o topo-
lógico, ou seja, aquele estruturado através da 
conexão e da continuidade entre partes.163 

No caso das casas de Levi e Calabi, essa análi-
se poderá indicar características e lógicas inter-
nas recorrentes, capazes de conferir um caráter 
unitário ao conjunto estudado, já que isso não 
se estabelece a partir da simples adoção do tipo 
pátio.

8.2. PROCEDIMENTOS 

Metodologicamente, a análise da tipologia 
espacial das casas ocorrerá a partir dos “lu-
gares significantes” sugeridos por Rabacchin 
(1994). Segundo o autor, pelo uso atribuído 
ao longo do tempo, alguns lugares da casa se 
transformaram em “temas espaciais” ou pas-
saram a promover “itinerários arquetípicos”, 
responsáveis por definir grande parte do cará-
ter doméstico. Assim, a análise das caracterís-
ticas e das relações entre os espaços internos 
das casas de Levi e Calabi será desenvolvi-
da a partir do itinerário sugerido pelo autor: 
l’accedere, l’addentrarsi, l’accogliere, lo spos-
tarsi, l’affacciarsi; l’appartarsi, il raccogliersi.164 

L’accedere, ou o acessar, é entendido como 
o primeiro movimento para entrar na casa, 
transitando entre o interno e o externo, entre 
o público e o privado. A ação, portanto, ocorre 
em espaços que se projetam ao externo (pá-
tios, terraços, escadarias) ou que protegem a 
porta (marquises, pequenas coberturas, pórti-
cos ou reentrância no volume edificado). 

L’addentrarsi, ou o adentrar, é a ação de 
atravessar lugares ou diafragmas, em uma 
progressão que vai da porta ao coração da 
casa. Assim, a ação é desenvolvida em am-
bientes de passagem ou de penetração 
(átrios, vestíbulos, anditos, fauces), que cum-
prem um papel de aclimatação e de transição 

num contexto temporal e 
espacial, o fenômeno pode 
ser estudado pela ciência  
e submetido a diversos 
juízos (sintético / a priori e 
analítico / a posteriori).
163. Para consulta básica 
sobre o assunto, recorrer a 
Aguiar (2009; 2003; 2002), 
Arredi (1997) e Mahfuz 
(1995). Segundo Aguiar, a 
topologia estuda as rela-
ções espaciais e procura 
descrever o objeto em re-
lação a, ou como parte de 
ou inserido em. Estudos 
arquitetônicos e urbanís-
ticos nesta área buscam 
revelar o que determina o 
comportamento espacial 
das pessoas, uma vez que 
a análise explicita os per-
cursos entre barreiras e 
passagens dos espaços e 
a acessibilidade resultante. 
Metodologicamente, a des-
crição dos percursos é feita 
em mapas axiais, que bus-
cam registrar o modo como 
o arranjo espacial é percor-
rido, transcendendo a pura 
descrição da planta: 

[...] nesse procedimen-
to o conjunto de rotas 
geradas pela planta – a 
partir do posicionamento 
de paredes e mobiliário 
– será decomposto em 
segmentos de reta; enti-
dades espaciais discretas 
e dinâmicas. São linhas 
de irrestrita visibilidade e 
acessibilidade. E é justa-
mente a decomposição 
da continuidade da rede 
de percursos na descon-
tinuidade do mapa de li-
nhas axiais que propicia 
a aferição quantitativa 
das gradações de acessi-
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entre uma anônima existência externa e uma 
existência interna personalizada. 

L’accogliere, ou o acolher, é um tema espa-
cial que não se descobre de imediato. Ocorre 
em espaços voltados ao encontro ou ao rece-
bimento das pessoas, suscitando naturalmen-
te um caráter de acolhimento, de intimidade e 
de hospitalidade. O acolhimento é mais íntimo 
nos ambientes que se vinculam às fontes de 
calor, como a cozinha e as salas com lareiras.

Lo spostarsi, ou o deslocar-se, é a ação 
que se desenvolve nos espaços de conexão 
(escadas, rampas, corredores, galerias, pas-
sagens vitais, abertas ou fechadas). 

L’appartarsi, ou o separar-se, é um tema 
vinculado à necessidade de manter uma dis-
tância da dinâmica familiar, mas sem se isolar 
completamente. As ações relativas a esse es-
paço ocorrem em ambientes como escritórios 
ou gabinetes, onde prevalece um sentido de 
intimidade ou discrição. 

Il raccogliersi, ou o recolher-se, se aproxima 
do separar-se. O tema corresponde à deman-
da cotidiana de ter a mais absoluta intimidade 
e individualidade. O quarto é o ambiente da 
casa que mais adquire essa atmosfera parti-
cular, embora o estúdio e o banheiro também 
possuam essa característica.165

Nos estudos de Rabacchin (1994), como for-
ma de ilustrar a experiência nos “temas espa-

ciais” ou “itinerários arquetípicos”, são usados 
esquemas de planificação bidimensional dos 
ambientes (figura 159), ou plantas e cortes 
perspectivados (figuras 160A e 160B).  

bilidade. Cada linha axial 
é uma porção de percur-
so e simultaneamente 
uma porção de espaço. 
Percursos – como espa-
ços – se articulam atra-
vés de inflexões. Desde 
um ponto de vista espa-
cial a maior ou menor 
presença de inflexões é 
o elemento essencial na 
descrição dos diferen-
ciais de acessibilidade. 
O longo eixo evidencia 
integração; cruza natural 
de acessibilidade e visi-
bilidade. As inflexões, ao 
contrário, distanciam, se-
gregam, passo a passo. 
E esse parece ser o moto 
continuo das organiza-
ções espaciais humanas 
(AGUIAR, 2002).  

164. Os temas espaciais 
de Rabacchin (1994) se 
aproximam daqueles que 
Alexander Klein (1980), 
em 1934, já abordava: cui-
dados com os percursos 
de entrada e o tratamento 
das portas; os percursos 
promovidos através da dis-
posição das escadas; e as 
qualidades compositivas 
dos espaços do acolher e 
do recolher-se.  Cinquenta 
anos mais tarde, Alexan-
der, Ishikawa e Silverstein 
(1980) retomam temas 
similares: Entrada Princi-
pal; Transição na Entrada; 
Espaços de entrada; Áreas 
comuns ao centro; O fluxo 
através das habitações; 
Corredores longos; A esca-
da como etapa. 
165. O tema L’affacciarsi, 
ou mostrar–se, não será 
discutido neste trabalho 
por se vincular mais a es-

  

 

Fig. 159: Esquema de planificação dos ambientes para análise da tipo-
logia espacial. 
Fonte: Cornoldi, 1999, p. 141
Fig. 160A e 160B: Corte e planta perspectivados para análise da tipo-
logia espacial. 
Fonte: Cornoldi, 1999, p. 126

159         

160A

160B
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No caso da análise a ser desenvolvida, a ilus-
tração da experiência ocorrerá através de ima-
gens geradas a partir de maquetes eletrônicas 
de cada uma das casas analisadas.166 Assim, 
como num “passeio virtual”, serão registrados 
livres enquadramentos dos ambientes ou dos 
“itinerários arquetípicos”, como demonstram 
as figuras 161A a 161E.167 

Tais imagens buscarão apenas ilustrar a vivên-
cia das casas, a qual será simulada na maque-
te eletrônica e na leitura de plantas e cortes. 
Certamente, esta estratégia pode ser questio-
nada, já que a maquete eletrônica e os dese-
nhos bidimensionais, como “simulacros”, não 
conseguem traduzir a experiência espacial 
“nas” obras. Como observa Zevi (1996), o es-
paço não pode ser representado perfeitamente 
em nenhuma forma, só podendo ser vivencia-
do através da sua experiência direta. Contudo, 
considera-se aqui que esta estratégia não é 
inválida, pois permite analisar o objeto de um 
modo específico, pelo que ele “poderia ou pre-
tenderia ser”, e não necessariamente por aqui-
lo que ele “era” (ABALOS, 2003). Além disso, 
deve observar-se que a visitação direta a todas 
essas obras seria impossível, já que, como afir-
mado na introdução deste trabalho, muitas pos-
suem acesso restrito, foram demolidas ou não 
foram construídas, o que, contudo, não impede 
ou minimiza a importância de sua análise. 

No passeio virtual proposto, a autora da tese 
assumirá o papel de visitante ou fruidor168 das 
casas, “sentindo”, “percebendo” e anotando 
essas percepções, para que elas sejam pos-
teriormente interpretadas.169 O exercício é ob-
viamente limitado, porque o espaço só será 
sentido pelo estímulo da visão e ainda porque o 
registro da percepção é dependente da própria 
capacidade de leitura do fruidor, que é sempre 
parcial.

paços organizados em dois 
pavimentos, o que não 
corresponde aos objetos 
de estudo. Segundo Ra-
bacchin (1994), esse tema 
está relacionado com jane-
las, balcões, terraços, me-
zaninos, etc. Corresponde 
à exigência de ver e ser 
visto, participar sem neces-
sariamente estar envolvido, 
estabelecendo assim uma 
atração discreta e mediada 
para a vida doméstica.
166. As maquetes foram 
construídas a partir da 
confrontação dos dados 
documentais e iconográfi-
cos encontrados (projetos 
e fotografias) e das foto-
grafias obtidas in loco. No 
caso das obras de Calabi, é 
importante observar que a 
precariedade da documen-
tação, principalmente no 
que se refere a cortes, le-
vou à indefinição da altura 
dos ambientes, passando 
a ser proposta a partir da 
interpretação da volume-
tria externa e de fotografias 
que explicitavam o espaço 
interno.
Para a construção dessas 
maquetes, foi usado o sof-
tware Sketchup e, para a 
renderização, o software 
Artlantis. Sobre o processo 
de construção destas ma-
quetes, consultar: Costa; 
Pereira; Oltramari (2010); 
Oltramari e Costa (2009); 
Frizon (2008), Spinelli 
(2008), Figueiredo (2009).
167. Diversas pesquisas 
têm buscado o recurso 
da maquete física ou da 
maquete eletrônica para 
analisar a experiência es-
pacial. Na quarta Bienal 

Fig.161A a 161E: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
   

  
  

  

  

  

161A

161B

161C

161D

161E



176

Como forma de potencializar e sistematizar as 
percepções, é proposto um “roteiro para o olhar”, 
ou um roteiro para anotações a serem feitas pelo 
fruidor no seu “deslocar” pelos espaços. Os re-
gistros das anotações neste percurso, por sua 
vez, serão textuais, desenvolvidos em forma de 
narrativas sobre o espaço e a partir do espaço, 
aproximando-se do que Abalos (2003) chama de 
“descrever vivências”.170 Assim, a existência do 
roteiro não determina uma abordagem rígida e 
sistemática do objeto de estudo, apenas condi-
ciona o olhar sobre ele.171 

8.3. UM ROTEIRO PARA OLHAR E 
PERCEBER 

Ao percorrer os ambientes, conforme o “itine-
rário” sugerido por Rabacchin (1994), serão 
registrados os seguintes aspectos: as caracte-
rísticas compositivas dos ambientes; os percur-
sos sugeridos no espaço; e as características 
das relações espaciais dos ambientes com os 
seus adjacentes, bem como as características 
da passagem de um itinerário a outro. A carac-
terização compositiva dos ambientes é objetiva, 
absoluta, e procura descrever a coisa em si, o 
espaço geo métrico. Já as descrições dos per-
cursos e das relações espaciais dos ambientes 
com os seus adjacentes e entre os itinerários 
são relativas, destacando a existência dos obje-
tos e a relação de uns com os outros, ou seja, o 
espaço topológico. 

Decorrente dessas anotações iniciais, em cada 
um dos “itinerários arquetípicos” e entre eles, 
serão identificados possíveis tipos espaciais e 
seus possíveis conteúdos simbólicos, ou seja, o 
caráter depreendido da espacialidade analisada. 

DAS CARACTERÍSTICAS COMPOSITIVAS DOS 
AMBIENTES

São descritos os elementos de arquitetura, ou 
“fechamentos”, que definem a qualidade es-
pacial dos ambientes, destacando os planos 
horizontais, os planos verticais e as aberturas. 
Essa descrição é importante porque indica a 
geo metria do espaço e o grau de isolamento ou 
de integração dos ambientes com os espaços 
adjacentes.172 Por outro lado, a disposição e a 
dimensão das aberturas nos ambientes podem 
revelar seus centros de atenção, que podem ser 
internos ou externos, privilegiando as vistas para 
a paisagem (CHING, 1998; MEISS, 1998).

Os planos horizontais correspondem aos pisos 
e aos forros. As variações de níveis dos pisos 
determinam a classificação dos planos horizon-
tais: piso-base, piso-elevado e piso-rebaixado. 
O plano de cobertura é talvez o mais importante 
na definição espacial, pois, como afirma Ching 
(1998), pode determinar e articular volumes den-
tro de um espaço interior, modificar a proporção 
de um ambiente, ou ainda permitir a entrada de 
luz e a ventilação natural (figuras 162A e 162B). 

Internacional de Arquitetu-
ra de São Paulo, ocorrida 
em 1999, Max Risselada 
propõe uma exposição in-
titulada Raumplan versus 
Plan Libre: Adolf Loos e Le 
Corbusier, 1919-30. Nela, a 
maquete é usada como ins-
trumento de avaliação da 
espacialidade na obra dos 
dois arquitetos: “As ma-
quetes ocupam importante 
lugar na exposição, pois 
proporcionam o único meio 
de contornar a bidimen-
sionalidade dos desenhos 
e fotografias. Foram ela-
boradas de tal modo que 
as características de cada 
projeto sejam experiencia-
das. Isso se obtém com o 
uso de diferentes escalas: 
as maquetes pequenas, 
abstratas, proporcionam o 
discernimento da articula-
ção da massa e da organi-
zação de planos e seções; 
as maquetes grandes, com 
interiores executados em 
cores, tornam visível a co-
esão espacial dos compo-
nentes.”
168. O termo fruidor é usa-
do como o sujeito que esta-
belece relações com certas 
obras, produzindo significa-
dos para elas (ECO, 2005).
169. A sensação é de-
preendida imediatamente 
das coisas, recebida dos 
estímulos nos órgãos dos 
sentidos. A percepção é um 
mecanismo cognitivo que 
decifra a mensagem sen-
sorial, ou aquilo que é sen-
tido. De modo ilustrativo, é 
possível afirmar que a pre-
sença da luz na casa-pátio 
é uma sensação, e a com-
preensão de um jogo de 



177

Os planos verticais derivam dos limites dos pla-
nos horizontais, sendo mais operativos na de-
finição do volume espacial, na relação entre 
os ambientes e entre o interior e o exterior. Ti-
pologicamente, os planos verticais podem ser 
classificados em seis tipos: Elementos Lineares 
Verticais, como colunas; Plano Vertical Isolado; 
Planos em “L”; Planos Paralelos; Planos em “U”; 
e Quatro Planos (figura 163). Como variação do 
espaço definido por colunas, tem-se o sistema 
Dom–ino, de Le Corbusier, que, ao recuar as co-

luz e sombra decorrente do 
emprego de um pergolado 
no pátio é uma percepção. 
O grau de processamento 
sensorial ou “interpreta-
ção” depende não somen-
te da complexidade da 
mensagem sensorial, mas 
também da estrutura do 
cérebro do leitor. Portanto, 
toda percepção é individual 
e parcial, oferece somente 
alguma informação sobre 
a realidade, ou uma “rea-
lidade-como-percebida”. 
(http://scotty.ffclrp.usp.br/
topicos/capitulo04.pdf).
Diante disso, segundo 
Milton Santos (1988), no 
processo de construção 
de conhecimento, toda 
percepção deve ser sub-
metida a interpretações, o 
que evita o risco de tomar 
por verdadeiro o que é só 
aparência. Sobre o assun-
to, também consultar Chauí 
(2000).
170. Os procedimentos 
adotados claramente e pro-
positalmente se distanciam 
do amparo e do rigor dos 
“mapas axiais” recorrentes 
nos estudos topológicos.
171. Aqui, o método de-
dutivo e o método indutivo 
de pesquisa, indicados na 
introdução deste traba-
lho, são permeados, dia-
leticamente, pelo método 
fenomenológico. Nesse 
método, procura-se a “des-
crição da experiência”, e 
a realidade é entendida 
como o compreendido, o 
interpretado, existindo as-
sim, consequentemente, 
diversas realidades. Nesse 
método, o sujeito é ator no 
processo de construção do 

  

 
 

Fig. 162A e 162B: Relação entre os planos horizontais. 
Fonte: Ching, 1998, p. 103/118

163

162b

Fig. 163: Relação entre os planos verticais
Fonte: Ching, 1998, p. 121
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lunas e avançar com as lajes de piso e cobertu-
ra, configura a fachada livre (CHING, 1998).

As aberturas correspondem às portas e jane-
las, que comunicam os ambientes entre si, os 
ventilam e os iluminam. A continuidade espa-
cial através das aberturas é dependente de três 
variáveis: o número de aberturas, o tamanho 
delas e suas disposições. Diante disso, Ching 

(1998) define três tipos principais de aberturas: 
nos planos, rodeada perimetralmente pelo pla-
no (figura 164); nos cantos, dispostas junto às 
arestas dos volumes (figura 165); entre planos, 
disposta horizontalmente entre as paredes, ou 
verticalmente, entre o teto e o piso (figura 166). 
Neste último caso, segundo Meiss (1998), a 
abertura pode ocupar também toda a superfície, 
eliminado a noção de “parede perfurada”. 

conhecimento (GIL, 1999).
172. O grau de isolamento 
ou de integração dos am-
bientes com os espaços 
adjacentes é dependen-
te do tipo de fechamento 
que os separa – paredes 
opacas ou transparentes; 
portas de correr, de dobrar 
ou pivotar; divisórias ou 
biombos; mobiliários ou vo-
lumes hidráulicos.

Fig. 164: Tipologia de aberturas no plano
Fonte: Ching, 1998, p. 160
Fig. 165: Tipologia de aberturas nos cantos 
Fonte: Ching, 1998, p. 162
Fig. 166: Tipologia de aberturas entre planos.
Fonte: Ching, 1998, p. 164

164 165 166
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Além dos planos horizontais e verticais e das 
aberturas, que determinam a proporção e a es-
cala dos ambientes, Ching (1998) observa que 
a cor e a textura são também fatores que inter-
ferem diretamente na sua qualidade espacial, já 
que seu emprego pode definir uma maior hierar-
quia de um plano sobre o outro ou uma ruptura 
no caráter direcional do espaço. Contudo, esses 
fatores não serão analisados neste trabalho, já 
que a documentação das casas é precária, limi-
tando-se a apenas algumas imagens internas 
em preto e branco.

DOS PERCURSOS SUGERIDOS NO ESPAÇO

A descrição do percurso espacial sugerido bus-
cará destacar a relação dos ambientes entre si, 
a partir do aspecto direcional e do aspecto visu-
al. Assim, interferem diretamente nesta descri-
ção os seguintes fatores: a posição e dimensão 
de portas e janelas em relação aos ambientes; 
as dimensões proporcionais dos ambientes; as 
visuais, que deixam ver ou não a continuidade 
entre os ambientes; e, naturalmente, o layout do 
mobiliário. 

A posição e a dimensão de portas e janelas 
determinam os eixos dos percursos internos e 
condicionam o aspecto direcional dos ambien-
tes. Alexander, Ishikawa e Silverstein (1980) 
observam que as pessoas tendem a caminhar 
espontaneamente onde há luz, o que pode, por 

si só, já indicar percursos sugeridos nos ambien-
tes. Ching (1998), por sua vez, observa que os 
percursos tendem a ocorrer nos eixos de tensão 
espacial, definidos pela disposição das abertu-
ras: ambientes configurados por planos parale-
los fechados possuem uma tensão unidirecional, 
com a luz disposta em seus dois extremos; e 
ambientes com aberturas na aresta do volume 
possuem uma tensão na diagonal da planta (fi-
guras 167A e 167B). Por outro lado, a excessiva 
disposição de aberturas em um dos planos de 
um ambiente pode provocar a ruptura do seu ca-
ráter direcional, determinando uma tensão mul-
tidirecional. 

Segundo Ching (1998), as dimensões propor-
cionais dos ambientes também condicionam seu 
aspecto direcional: se mais estreito e comprido, 
o espaço terá um caráter unidirecional, induzin-
do à circulação; se mais quadrado, assumirá um 
caráter estático de estar; se o campo é compri-
do, estreito e aberto em uma de suas laterais, 
o espaço é suscetível a se subdividir em várias 
zonas (figura 168) 

 As visuais registram a percepção geral dos am-
bientes e dos espaços contíguos a eles. Segun-
do Cornoldi (1994), as visuais tornam os per-
cursos graduais, pois antecipam visualmente os 
ambientes na sequência espacial, preparando o 
fruidor para a experiência que irá vivenciar.

Segundo Leatherbarrow (2008) e Cornoldi 
(1994), as principais visuais ou vistas depreen-
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Fig. 167A e 167B: Relação entre aberturas e caráter direcional do espaço.
Fonte: Ching, 1998, p. 140/158

 

  

  

Fig. 168: Relação entre as dimensões e caráter direcional do espaço.
Fonte: Ching, 1998, p. 147

 

didas com a movimentação pelo espaço são: 
frontais ou paralelas à geometria do espaço, 
que limitam a percepção da profundidade dos 
ambientes; oblíquas ou na diagonal das plan-
tas, que promovem uma desaceleração das co-
municações físicas e visuais e um “fascínio do 
segredo e da expectativa”; laterais e oblíquas 
a partir do meio do espaço, que, ao promover 
vistas marginais e parciais, convidam para uma 
posterior inspeção. 

Leatherbarrow, ao analisar as visuais que se tem 
do hall da Casa La Roche, de Le Corbusier, des-
creve: 

O relato começa não com o movimento, mas com 
a visão: primeiro você entra e o espetáculo se 
desdobra sucessivamente diante dos seus olhos. 
A sequência que segue não é de salas, mas de 
partes de salas, porque alguns elementos de 

167A

167B

168
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cada sala obscurecem a compreensão plena da 
sala seguinte. Sua afirmação de princípios é esta: 
“Você segue um itinerário e as perspectivas se 
desenvolvem com grande variedade.” Como em 
muitos escritores da tradição pitoresca, o percurso 
tortuoso prolonga a sequência de vistas parciais. 
Mas parcialidade indica igualmente falta e exces-
so. Embora a oclusão exija fechamento, ela tam-
bém induz à descoberta (2008, p. 13).

Por fim, o layout do mobiliário define eixos de 
circulação e áreas de uso. Essa leitura pode ser 
feita a partir da planta-baixa, como fazem os es-
tudos topológicos, que tratam os móveis como 
“barreiras” físicas e os eixos de circulação como 
“passagens” (AGUIAR, 2002). Porém, pode se 
dar também de modo tridimensional, avaliando 
os móveis como “obstáculos visuais” ao longo 
dos percursos. Nesse sentido, segundo Abalos 
(2003), Mies desenhava seu mobiliário de forma 
que não obstruísse a espacialidade horizontal 
de seus espaços.   

DAS CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES ES-
PACIAIS DOS AMBIENTES COM OS SEUS 
ADJACENTES  

A descrição das características das sequências 
espaciais dos ambientes com seus adjacentes 
procura destacar o grau de integração ou se-
gregação entre eles (MEISS, 1998; CORNOL-
DI, 1994). Segundo Cornoldi (1994; 1999), as 
sequências espaciais podem ser abertas ou 

fechadas, dinâmicas ou estáticas. As relações 
fechadas caracterizam os espaços da vida pri-
vada ou espaços comuns que exigem isolamen-
to, acessados por uma única porta. Em sentido 
oposto, as relações abertas caracterizam os 
espaços que, sem portas, ganham liberdade de 
comunicação, atendendo às demandas de vidas 
domésticas ricas em interações.

As relações estáticas são aquelas em que a todos 
os espaços estabelecem uma conexão única, 
normalmente organizada por um eixo simétrico. 
Já as relações dinâmicas são aquelas em que 
as relações espaciais provocam tensões entre 
áreas principais e áreas marginais. As relações 
dinâmicas são favorecidas pelos sistemas assi-
métricos e pela geometria adotada. A assimetria 
permite o imprevisto e o deslocamento livre e di-
nâmico nas sequências espaciais. A geometria 
aditiva, com deslocamentos e sobreposições de 
volumes, pode também promover ângulos com 
situações particulares, configurando uma planta 
com vários centros e níveis de tensão. 

Por fim, é possível observar que as variáveis - 
aberto-fechado e estático-dinâmico - podem 
sobrepor-se, criando inúmeros tipos de sequên-
cia espacial.

DAS CARACTERÍSTICAS DA PASSAGEM DE 
UM ITINERÁRIO A OUTRO 

Na passagem de um itinerário a outro, são des-
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tacados os efeitos de uniformidade, dilatação ou 
compressão espacial. Por dilatação e compres-
são espacial entende-se a alternância física ou 
virtual das dimensões dos ambientes ao longo 
de um percurso. Segundo Ching (1998), essa 
alternância se acentua por mudanças no grau 
de fechamento dos planos verticais; por mudan-
ças na altura dos ambientes ou no sentido dos 
forros, se retos ou inclinados173; e, virtualmente, 
pelo uso da cor174 e da luz. Rabacchin (1994) ob-
serva que, nos vestíbulos ou halls, a compres-
são espacial é recorrente, decorrente da passa-
gem do espaço aberto para o espaço fechado, 
com teto baixo e meia luz. Em sentido oposto, as 
escadas, ao se imporem entre dois pavimentos, 
normalmente promovem a dilatação espacial. 

Sobre a compressão espacial no hall do Templo 
Unitário (1905 e 1908), de Wright, Leatherbar-
row observa:

O vestíbulo de entrada é um ponto de orientação 
decisivo nos estágios inicias da sequência. Devido 
ao teto baixo nessa área, e da compressão vertical 
que essa disposição sugere, há um pronunciado 
senso de oportunidades nas bordas da sala, ou 
uma expansão da percepção lateral [...] Wright ex-
plicou esse vislumbre ou essa momentânea com-
preensão com observações sobre propriedade: 
“Aqueles que entram seriam imperceptíveis para a 
congregação de fiéis. Isso preservaria a quietude 
e dignidade da sala.” Mas o principal ponto, penso, 
é a demora, a abertura parcial ou a simultaneidade 
do revelar e ocultar (2008, p. 11).

Os efeitos de dilatação e compressão espacial 

podem ser verticais ou horizontais e podem 
ocorrer em espaços contínuos ou descontínuos. 
Na catedral de São Pedro, em Roma (figuras 
169A a 169C), por exemplo, a cúpula produz um 
efeito de dilatação espacial vertical, contraposto 
à horizontalidade da nave, que, através do seu 
comprimento, se configura como um espaço 
contínuo. 

173. O autor observa que 
tetos inclinados direcionam 
o olhar para cima e os retos 
reforçam a horizontalidade 
(Ching, 2006, p. 176).  O 
tema da horizontalidade 
e verticalidade também é 
tratado por Arnheim (1977) 
e Alexander, Ishikawa e Sil-
verstein (1980).
174. Tetos mais escuros 
que as paredes tendem a 
diminuir a altura aparente 
do ambiente. Tetos lisos e 
claros reforçam a amplidão 
espacial (CHING, 2006, p. 
175).

Fig. 169A a 169C: Catedral de São Pedro. Roma
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_S%C3%A3o_Pedro

 

169A

169B

169C
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Na Rotonda de Palladio (figuras 170A e 170B), 
a dilatação espacial vertical se dá de modo des-
contínuo entre os ambientes, já que cada espa-
ço é tratado como um recinto fechado e livre de 
qualquer diretriz de dinâmica visual (MARTINEZ, 
2000; ZEVI, 1996; RASMUSSEN, 1986). Em 
sentido oposto, Mies (figuras 171 e 172) elimina 
todos os efeitos verticais e busca promover a di-
latação horizontal dos seus espaços, que, junto 
com a fluidez da planta, induzem o olhar e o mo-
vimento para fora (ABALOS, 2003).175 

Por fim, da análise do conjunto de itinerário 
espera-se identificar espacialidades recorren-
tes nas casas e como elas se relacionam com 

Fig. 170A e 170B: Corte indicativo das diferentes alturas dos ambientes. 
Rotonda. Palladio
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Villa_Capra
Fig. 171: Pavilhão de Barcelona. Mies Van Der Rohe
Foto: da autora 
Fig. 172: Croqui com a espacialidade da Casa pátio, 1934.  Mies Van Der 
Rohe
Fonte: http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_
id=88789

175. Zevi (1996), Rasmus-
sen (1986) e Leatherbarrow 
(2008) analisam a história 
da arquitetura a partir das 
diferentes espacialidades 
ou concepções espaciais, 
como será discutido no ca-
pítulo 11.2.
176. Segundo o dicionário 
HOUAISS, o termo atribu-
to, no aristotelismo, indi-
cava uma “qualidade ou 
característica que, embora 
não pertença à essência 
de um objeto, é determi-
nada por esta essência”. A 
palavra, segundo o mesmo 
dicionário, pode ainda sig-
nificar: “1. o que é próprio 
e peculiar a alguém ou a 
alguma coisa [...]; 2 quali-
dade considerada positiva, 
esp. um físico exuberan-
te; atrativo [...]; 3 símbolo 
usado para caracterizar ou 
distinguir pessoas, coisas, 
idéias, doutrinas etc.[...]; 
5 aspecto, qualitativo ou 
quantitativo, que distingue 
um integrante de um con-
junto observado [...]”.
177. “[...] força psíquica 
espontânea que leva a 
uma ação, a uma mani-
festação de sentimentos” 
(HOUAISS, dicionário ele-
trônico).

  

a ideia de “centro” - monocêntrico, policêntrico, 
acêntrico e anticêntrico, como sugere Cornoldi 
(1999).    

           

DA RELAÇÃO ENTRE ESPACIALIDADE E CA-
RÁTER

Para a interpretação do possível caráter depre-
endido da espacialidade das casas analisadas, 
recorre-se a adjetivações ou a atributos do espa-
ço encontrados na própria bibliografia consulta-
da. Tais adjetivações, ao exprimirem sensações 
ou percepções proporcionadas pelo espaço, se 
aproximam do caráter acidental discutido por 
Quatremère de Quincy (COMAS, 2002).

Como esses atributos176 apresentados na bi-
bliografia nem sempre são claros, observa-se 
a seguir como se dará seu entendimento neste 
estudo:

Segregação espacial: atributo relacionado com 
o impulso177 de se distanciar dos ambientes ao 
longo de um percurso. Esse impulso é condicio-
nado pela presença de barreiras físicas verticais, 
como muros, portas, portões, vegetações; e de 
barreiras horizontais, como desníveis (MEISS, 
1998). No percurso do “acessar”, segundo Ra-
bacchin (1994), há uma ambiguidade entre o 
desejo de “segregar”, de controlar o acesso de 
estranhos, e o de promover a acolhida de visi-
tantes, resultando num percurso de natureza en-
tre urbana e doméstica, pública e privada. 

170A 170B

172171
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A extroversão, ao contrário, busca uma fusão 
entre arquitetura e natureza, entre o interior 
e o exterior, empregando grandes superfícies 
envidraçadas (CHING, 1998; BOCCHI, 1995; 
GAMBARDELLA, 1995). No caso dos “partidos 
introversos” de Levi e Calabi, observa-se que, 
contraditoriamente, estes promovem a extro-
versão dos ambientes em relação ao lote e, ao 
mesmo tempo, a introversão da casa em relação 
à cidade, como será discutido detalhadamente 
no item 11.1.  

Privacidade/ intimidade: atributo relacionado 
ao impulso de delimitar e personalizar o espaço 
ocupado. O grau de fechamento do ambiente e 
os desníveis são características que tradicional-
mente promovem a privacidade na arquitetura. 
Em espaços coletivos, também devem ser men-
cionadas as dimensões dos ambientes, já que 
estas podem garantir que o “Espaço Pessoal“ 
não seja invadido (GIFFORD, 1997). Rabacchin 
(1994) associa esses atributos aos ambientes 
que promovem o isolamento do indivíduo den-
tro da casa, seja ele parcial, como no caso dos 
escritórios, ou total, como no caso dos quartos 
e banhos.

A mudança do eixo da porta de acesso em re-
lação ao percurso transposto também pode ser 
indicada como uma forma de segregação espa-
cial, como observa Leatherbarrow, ao analisar a 
espacialidade do acessar nas obras de Le Cor-
busier e Wright: 

Nas casas desenhadas pelos mestres mencio-
nados, não nos aproximamos mais da porta da 
frente frontalmente, mas indire¬tamente, às vezes 
tortuosamente. O ato de entrar e sair parece não 
mais simbolizar a passagem de um compartimen-
to a outro, mas antes a observação de um ponto 
que define uma mudança de direção, intensidade 
ou velocidade (HOWE, 1939 apud LEATHERBAR-
ROW, 2008, p. 22).

Acolhimento/hospitalidade: atributo relaciona-
do ao impulso de se aproximar e/ou de perma-
necer nos ambientes ao longo de um percurso. 
Além da ausência de barreiras, esse impulso é 
condicionado pelas dimensões dos ambientes178, 
aspecto tratado desde Vitruvius, pela qualidade 
luminosa179 e pelo tratamento do espaço (cores, 
texturas, mobiliário, decoração etc). Segundo 
Rabacchin (1994), a presença de fontes de ca-
lor, associadas a salas e cozinhas, também atri-
bui características “acolhedoras” aos ambientes.  

Introversão/ extroversão espacial: atributo re-
lacionado com o impulso de se aproximar e/ou 
de permanecer e/ou de olhar o espaço interno 
ou externo. A introversão na arquitetura se rela-
ciona com o conceito de fechamento, prevale-
cendo no edifício o aspecto da “caixa murada”. 

178. Alexander, Ishikawa 
e Silverstein (1980) ob-
servam que pé-direito alto 
não cria uma sensação de 
acolhimento, sendo mais 
adequado para ambientes 
destinados a receber um 
grande número de pessoas 
desconhecidas. Por outro 
lado, Gifford (1997) obser-
va, a partir da concepção 
de Espaço Pessoal, que 
ambientes com dimen-
sões muito grandes podem 
afastar as pessoas e gerar 
sensações de frieza ou in-
diferença. 
179. Ching atribui à ilu-
minação a capacidade de 
promover uma atmosfera 
“agradável ou sombria”. 
Essa atmosfera é depen-
dente da intensidade e da 
distribuição da luz no espa-
ço. A sua incidência direta 
pode estabelecer muito 
contraste entre luz e som-
bra, com uma articulação 
formal muito pronunciada. 
Em sentido contrário, a luz 
difusa ou filtrada, equilibra 
o nível luminoso entre in-
terior e exterior. Quanto à 
sua distribuição, o autor 
observa que a luz desloca-
da do centro do plano gera 
um estado de tensão visu-
al. Em sentido oposto, se 
a incidência da luz ocorre 
no centro do plano e se a 
forma da abertura é similar 
à do plano, obtém-se esta-
bilidade.
  

     



 

  

 

9. CASAS DE DANIELE CALABIFig. 173A a 173E: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 174A a 174E: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

9.1 ACESSAR

NARRATIVAS DAS CASAS ASCARELLI, CRE-
MISINI, FOÀ E CALABI DE PADOVA.

Do limite frontal à porta de acesso das casas, há 
um longo percurso a ser vencido. Acessar es-
sas casas é uma jornada que exige transposição 
de ambientes, e há no percurso uma gradativa 
compressão espacial. Uma pequena mureta se-
para a casa da rua, a qual não preserva o territó-
rio doméstico de olhares estranhos. Transposta 
a mureta, o recuo frontal se apresenta, e o muro 
de divisa lateral sugere o eixo linear a percorrer. 
Na sequência, um novo ambiente se configura, 
definido pelo muro de divisa, pelo volume edifi-
cado e, às vezes, por um pergolado que protege 
a porta de acesso. Este não é um ambiente mui-
to estreito, conferindo importância ao percurso 
ou dando condições para a passagem do veícu-
lo, que ocupa a edícula erguida nos fundos do 
lote. O percurso sugerido é unidirecional, mas a 
posição da porta principal exige uma inversão no 
eixo até então percorrido: Eis a porta!

Com modéstia, essa porta se abre parcialmen-
te protegida por pergolados nas casas Cremisi-
ni (figuras 173A a 173E) e Foà (figuras 174A a 
174E). Na casa Ascarelli, a porta se abre em um 
ambiente sem sugestão de qualquer plano hori-
zontal (figuras 175A a 175E). Em sentido oposto, 
na casa Calabi de Padova, um pórtico protege 
e delimita o acesso principal e a escada que 
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Fig. 175A a 175E: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 176A a 176F: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Calabi de Padova, 1951.
Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

conduz ao pavimento superior. Os pequenos 
degraus entre a calçada de acesso e o espaço 
coberto pelo pórtico caracterizam o ambiente 
como um espaço de transição entre o interior e o 
exterior (figuras 176A a 176F). 

NARRATIVAS DA CASA FALCK

A experiência de se deslocar num longo percur-
so ocorre também na Casa Falck. Contudo, pelo 
arranjo volumétrico e pelas dimensões do lote, 
a sequência espacial nesta casa é mais aber-

ta, sem muros laterais ou planos horizontais que 
promovam uma compressão espacial ao longo 
do percurso. 

Transposto o muro de divisa frontal, uma rampa 
íngreme sugere o caminho a percorrer, embo-
ra não revele a real “profundidade” do percurso. 
Inicialmente, esse caminho ocorre ladeado por 
árvores; depois, mais protegido, é ladeado pelo 
volume da ala íntima. É a configuração desses 
elementos verticais que anima o percurso, que, 
sem surpresas, revela a porta de acesso dis-
posta ao final do eixo percorrido (figuras 177A 
a 177E).

175a
176a 176b

175b 176c175c 176d

175d 176e175e 176f
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NARRATIVAS DAS CASAS MÉDICI, CALABI 
DE SÃO PAULO, FABIO CALABI E SADUN 

A simples transposição do recuo frontal carac-
teriza “o acessar” de quatro casas de Calabi. O 
baixo muro de divisa estabelece uma íntima re-
lação visual entre o passeio público e a porta de 
acesso, revelando parcialmente a experiência 
que será vivenciada no percurso. Uma calçada 
linear e direta liga o portão a um ambiente que, 
ao fim do curto percurso, acolhe quem chega e 
protege a porta de acesso. 

No Pavilhão Medici (figuras 178A a 178D) e na 
casa Calabi de São Paulo (figuras 179A a 179D), 
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Fig. 177A a 177E: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Villa Falck, 1958.
Daniele Calabi. 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 178A a 178D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Villa Médici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 179A a 179D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Calabi de São Paulo,1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

os acessos principais são assimétricos em rela-
ção à fachada, sendo que a disposição do aces-
so de serviço do Pavilhão Medici determina uma 
falta de hierarquia para o seu acesso principal. 
Nos dois casos, os espaços de “acolhida” se 
configuram como subtrações no volume cons-
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Fig. 180A a 180D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 181A a 181D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

truído e, pelo arranjo dos seus planos verticais 
e dos desníveis, assumem o caráter de espaços 
de transição entre dentro e fora, entre público e 
privado. 

Nas casas Fabio Calabi e Sadun, novamente 
muros baixos definem os limites frontais dos 
lotes, o que não proporciona a privacidade re-
querida pelos ambientes que se voltam para ele. 
Transpostos os limites destes muros, os percur-
sos conduzem a uma tímida varanda externa, na 
Sadun (figuras 180A a 180D), e a uma pequena 
subtração no volume, na Fabio Calabi (figuras 
181A a 181D). A acolhida nestas casas é sutil, 
pois a compressão espacial sugerida ao se en-
trar na varanda e na subtração do volume é sua-
ve: ainda se está “fora”! 

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Nas casas de Calabi, deslocar-se do limite fron-
tal do lote até a porta principal obedece a dois 
esquemas principais180:

- Percurso desenvolvido no sentido longitudinal 
do espaço (recuo lateral), em que se vivencia 
uma gradativa compressão espacial. De um es-
paço aberto, passa-se a um espaço configurado 
pelos volumes edificados e/ou muros e, por fim, 
a um espaço de acolhida protegido por um per-
golado (Cremisini e Foà) ou pórtico (Calabi de 
Padova). Em todos os casos, o acesso à porta 
exige uma inversão no eixo percorrido (figuras 
182A e 182A1).

180. O arranjo da Villa 
Falck foi descartado, por se 
configurar como um arranjo 
isolado.
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- Percurso desenvolvido no sentido transversal 
do espaço (recuo frontal) e finalizado em um am-
biente que faz a transição entre dentro e fora. 
Esse ambiente é resultante de uma subtração 
no volume edificado (Pavilhão Medici, Calabi de 
São Paulo, Fabio Calabi) ou é uma varanda ex-
terna (Sadun) (figuras 183A e 183A1), podendo 
estar centralizado na fachada (Fabio Calabi e 
Sadun) (figura 184A e 184B) ou estar disposto 
assimetricamente (Pavilhão Medici e Calabi de 
São Paulo) (figuras 185A e 185A1).

Da espacialidade dos dois percursos, observa-
-se que o “acessar”, nas casas de Calabi, se de-
senvolve quase sem impedimentos, com poucas 
barreiras verticais e horizontais dispostas pelo 
percurso, o que cria, assim, “ambientes recepti-
vos”. Por outro lado, os acessos espacialmente 
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Fig. 182A e 182A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo lateral do lote.
Fonte: elaboração da autora

Fig. 183A e 183A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Aces-
sar”, junto ao recuo frontal do lote: varanda.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 184A e 184A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Aces-
sar”, junto ao recuo frontal do lote: acesso subtrativo e simétrico.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 185A e 185A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo frontal do lote: acesso subtrativo e assimétrico.
Fonte: Elaboração da autora

demarcados, promotores de uma suave com-
pressão espacial ao longo do percurso, determi-
nam o surgimento de ambientes que “acolhem”, 
que mediam a relação entre o espaço público e 
o privado. No percurso, às vezes, a casa revela 
seus ambientes, expõe-se aos olhos de estra-
nhos; em outras, isola-se completamente ou usa 
os artifícios das janelas altas e dos brises para 
se preservar. Assim, a natureza introspectiva 
das casas de Calabi, a partir da rua, é ambígua.           

9.2 ADENTRAR

NARRATIVAS DA CASA CREMISINI 

Ao abrir a porta, o usuário depara-se com um 
hall envidraçado que revela o pátio central. Mais 
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Fig. 186A a 186D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

adiante, podem-se observar os demais espaços 
que se desenvolvem ao redor do pátio: de um 
lado, a sala de estar e o jantar; do outro, o es-
critório. A experiência é surpreendente, pois, de 
modo não previsível, o ingresso revela a casa 
em quase toda a sua totalidade. O pátio é o ele-
mento organizador da composição: é o centro! 
(figuras 186A a 186D)

As dimensões do hall são retangulares e amplia-
das virtualmente pelo plano vertical envidraçado 
que vai do piso ao teto. No entanto, o espaço se 
mantém unidirecional pelas suas proporções e 
pela disposição das portas dos ambientes que o 
ladeiam. Num dos seus extremos, ocorre a pas-
sagem para o setor íntimo, compartimentada por 
um armário. No outro extremo, estão os acessos 
do setor social e do serviço. Assim, ao entrar no 
hall, o usuário terá que eleger o caminho a cum-

prir e, como observa Leatherbarrow (2008), as 
vistas marginais e parciais do restante do espa-
ço o convidam a uma posterior inspeção.  

NARRATIVAS DAS CASAS CALABI DE PADO-
VA, FALCK E SADUN 

As dimensões retangulares também estão pre-
sentes nos halls das casas italianas, a Calabi de 
Padova e a Falck, e no da casa Sadun. Entre-
tanto, nos três casos, a relação com a paisagem 
externa se faz intermediada pela sala de estar 
e se revela parcialmente pela disposição, num 
mesmo eixo, da porta de acesso e da porta de 
passagem do hall para a sala. Se o pátio da casa 
Cremisini gera surpresa ao explicitar-se logo no 
hall, os pátios das casas italianas e a sacada da 
casa Sadun geram expectativas a quem entra. 
Há implícito nesses halls um convite para aden-
trar, atravessar a sala e alcançar a paisagem 
que se revela lá fora.

O alinhamento de tais portas define nos halls um 
percurso principal, direto e linear, desenvolvido 
no sentido transversal do espaço; porém, esses 
ambientes possuem tensões multidirecionais 
determinadas pelas portas dispostas em todos 
os seus planos verticais. Assim, a eleição do 
percurso a seguir nesses halls - setor social, de 
serviços ou íntimo - é mais complexa do que na 
casa Cremisini. 

Se a configuração retangular e os percursos su-
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geridos conferem unidade ao hall das três casas, 
observa-se que a textura em tijolos aparentes da 
Calabi (figuras 187A a 187D), o fechamento en-
vidraçado e o forro inclinado da Falck (figuras 
188A a 188C) e o arranjo da escada e das aber-
turas ritmadas da Sadun (figuras 189A a 189D)  
lhes conferem características compositivas mui-
to distintas. 

NARRATIVAS DAS CASAS CALABI DE SÃO 
PAULO, FOÀ E FABIO CALABI

Na travessia da porta de acesso até a porta da 
sala, é necessário transpor longitudinalmente 
um hall de dimensões retangulares. Uma profu-
são de portas e a derivação do espaço para o 
corredor do setor íntimo, na Foà (figuras 190A a 
190C) e na Fabio Calabi (figuras 191A a 191C), 
determinam tensões multidirecionais. Instala-
-se uma incerteza do caminho principal a seguir, 
pois, pelas suas dimensões, a porta da sala não 
tem uma maior hierarquia em relação às demais, 
e a sua posição exige uma inversão em relação 
ao eixo estabelecido no acesso. Incertezas!

Nos três casos, o hall é um espaço fechado 

187b

188b

188c

188a

187a

187c 187d

189d189c

189b189a

Fig. 187A a 187D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Casa Calabi de Padova, 1951.
Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 188A a 188C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Villa Falck, 1958.
Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 189A a 189D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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190a

190b 190c 192b

192a

192c

191a

191b 191c

Fig. 190A a 190C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 191A a 191C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 192A a 192C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

que não deixa ver o exterior nem insinua a sua 
presença no eixo do percurso principal (figuras 
192A a 192C). Somente na casa Fabio Calabi 
a luz entra no hall pela própria porta de acesso, 

que é envidraçada. Nada se revela, nem a exis-
tência externa, nem a existência interna. 

NARRATIVAS DA CASA ASCARELLI 

Na Ascarelli, o adentrar se faz iluminado por uma 
janela disposta acima da porta de acesso princi-
pal, o que determina um pé direito elevado para 
o ambiente, que possui uma planta de dimen-
sões quadráticas (figuras 193A a 193C). Assim 
como nos outros projetos analisados, o espaço 
do hall tem portas em todos os seus planos verti-
cais, exigindo a eleição de percursos e definindo 
um caráter multidirecional. Porém, neste caso, 
a porta que liga o hall e a sala de estar possui 
maiores dimensões e está no mesmo eixo da 
porta de acesso, determinando claramente a 
hierarquia do percurso principal. Naturalmente, 
é só seguir adiante!  
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NARRATIVAS DA PAVILHÃO MÉDICI 

O hall do Pavilhão Medici possui dimensões mais 
quadráticas e portas e janelas dispostas em to-
dos os seus planos, o que lhe confere uma ten-
são multidirecional. No entanto, de modo diverso 
ao observado na casa Ascarelli, o percurso prin-
cipal ocorre na diagonal do espaço, e não é atri-
buída nenhuma hierarquia específica para a por-
ta da sala de estar. O percurso é ainda animado 
pela luz das janelas, que vem filtrada pelos brises 
externos, definindo um contraste de luz e sombra 
e diferentes pontos focais no ambiente (figuras 
194A a 194C). 

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

O adentrar nas casas de Calabi não é uma expe-
riência uniforme. Compositivamente, obser va-se 
que volumes com bases de proporções quadra-
das ou retangulares absorvem pés-direitos unifor-

 

193c 194c193b 194b

193a 194a

Fig. 193A a 193C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 194A a 194C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Aden-
trar”. Casa Médici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

mes aos demais ambientes ou altos, com forros 
retos ou inclinados. Os arranjos das aberturas 
tampouco são recorrentes: planos verticais envi-
draçados são dispostos no sentido longitudinal do 
espaço (Cremisini) ou no seu sentido transversal 
(Falck e Fabio Calabi); pequena janela elevada 
força o aumento do pé-direito, na Ascarelli; no 
Pavilhão Medici e na casa Sadun, as janelas são 
ritmicamente dispostas, definindo um jogo de luz 
e sombra nos ambientes. Por fim, os halls da Ca-
labi de São Paulo e da Foà não são iluminados.

Nesses halls, por vezes, os percursos principais 
são diretos, obedecendo ao mesmo eixo estabe-
lecido pela porta de acesso; noutras, o acesso à 
sala exige inversão no eixo percorrido. As dimen-
sões das portas por vezes revelam uma maior 
hierarquia e indicam o percurso principal; nou-
tras, deixam uma incógnita sobre qual o percurso 
a transpor.

As proporções retangulares dos ambientes e sua 
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195a

196

195b

Fig. 195A e 195B: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Adentrar”: 
espaço compartimentado, tensão multidirecional, com um eixo de percurso 
principal periférico e transversal na geometria do hall.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 196: Esquema sintético ilustrando o percurso “Adentrar”: espaço com-
partimentado, tensão multidirecional, com um eixo de percurso principal 
longitudinal na geometria do hall.
Fonte: Elaboração da autora

tensão multidirecional determinada pela profu-
são de portas poderiam ser indicadas como ca-
racterísticas recorrentes nos halls das casas de 
Calabi.181 A partir dessas duas características, 
são identificados três arranjos:   

- Espaço de dimensões retangulares configu-
rado por planos verticais vazados por diversas 
portas, que definem uma tensão multidirecional. 
O percurso principal transcorre de modo direto, 
periférico e no sentido transversal do espaço, 
devido ao alinhamento das portas de acesso 
ao hall e de acesso ao setor social, revelando 
visualmente o espaço exterior ao fundo (figuras 
195A e 195B).

- Espaço de dimensões retangulares configu-
rado por planos verticais vazados por diversas 
portas, que definem uma tensão multidirecional. 
O percurso principal transcorre no sentido longi-
tudinal do espaço, e o acesso ao setor social exi-
ge uma inversão no eixo estabelecido pela porta 
de acesso. Nestes arranjos, não são exploradas 
relações físicas ou visuais com o exterior (figura 
196).

181. O hall da casa 
Cremisini não foi consid-
erando, por configurar um 
arranjo isolado no contexto 
da análise.

Quanto à espacialidade desses arranjos, é pos-
sível observar que todos os halls de Calabi são 
espaços compartimentados que anunciam o in-
gresso num território privado. Por outro lado, é 
possível observar também que esses ambientes 
são definidos mais pela imposição do programa, 
que determina um espaço segregador de fluxos, 
do que pelo desejo de promover no espaço o 
que Rabacchin (1994) chama de “aclimatização 
e de transição entre uma anônima existência ex-
terna e uma existência interna personalizada.” 
Os halls de Calabi nem sempre são imbuídos de 
uma atmosfera acolhedora.
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A luz não é compositivamente pensada nesses 
espaços, podendo ser saturada ou difusa, e o 
modo como incide no ambiente é circunstancial, 
condicionado pela exposição de um de seus 
planos longitudinais ou transversais ao exterior.    

Essa imposição funcional é mais evidente nos 
halls que são percorridos em sentido longi-
tudinal. Nos halls percorridos no seu sentido 
transversal, uma espacialidade convidativa 
se estabelece, pois a disposição alinhada das 
portas do percurso principal promove uma ex-
pectativa, determinada pela antecipação visual 
dos ambientes sucessivos: a sala de estar e, 
depois dela, o pátio ou a sacada, indicando a 
existência de uma paisagem a ser contemplada 
“lá fora”. 

9.3 ACOLHER

NARRATIVAS DAS CASAS MEDICI, CALABI 
DE PADOVA E FALCK 

Os diversos estares e o jantar se organizam 
num espaço de proporções retangulares. Cor-
tinas (Medici), painéis (Falck) e móveis leves 
(Calabi de Padova) individualizam e segregam 
sutilmente os ambientes, permitindo uma gran-
de liberdade de comunicação entre eles. 

A disposição do plano envidraçado no sentido 
longitudinal do grande espaço dilata suas di-
mensões para o exterior e cria vários pontos 

focais. Dali, tem-se o controle de quase toda 
a casa (Medici) ou uma tranquila vista para o 
horizonte (Falck e Calabi de Padova).  Na casa 
Falck, a geometria do plano envidraçado sofre 
algumas angulações para configurar uma va-
randa externa, o que acaba definindo um ponto 
focal na composição. Nas três casas, a dispo-
sição paralela do plano de forro em relação ao 
piso reforça a espacialidade horizontal do con-
junto. 

Compositivamente, esses três espaços volta-
dos ao acolher são bastante semelhantes, mas 
apresentam sutis diferenças no modo como são 
percorridos e, consequentemente, percebidos. 
Os ingressos nas salas do pavilhão Medici e na 
casa Calabi de Padova ocorrem em seus ex-
tremos, defronte para o plano envidraçado que 
revela o pátio, causando surpresa. Ao entrar, se 
é “arremessado” para fora. Depois do ingres-
so, na Medici, a disposição do mobiliário não 
sugere a configuração de um eixo de percur-
so, forçando o deslocamento livre e dinâmico 
nas sequências espaciais. Em sentido oposto, 
na casa Calabi de Padova, o layout sugere que 
o espaço seja transposto no seu sentido trans-
versal, para alcançar um eixo de circulação que 
se desenvolve paralelamente ao plano envidra-
çado, o que configura relações espaciais mais 
estáticas. Na Falck , o acesso ocorre no meio do 
seu sentido longitudinal. A partir desse acesso, 
o deslocamento na planta é livre, dinâmico e, 
ao mesmo tempo, seletivo, permitindo que se 
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vá de um ambiente a outro sem ter que atraves-
sar os demais na sequência espacial. 

Assim, os enquadramentos visuais das grandes 
salas do Pavilhão Medici (figuras 197A a 197F) 
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198b197a 198a
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198d

Fig. 197A a 197F: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. 
Casa Médici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 198A a 198F: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. 
Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

e da Calabi de Padova (figuras 198A a 198H) 
não revelam, a partir do ingresso, a real “profun-
didade” do espaço a ser vencido. O olhar (para 
o pátio) e o corpo assumem eixos conflitantes. 
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Na Falck (figuras 199A a 199G), as visuais obti-
das a partir do ingresso sugerem que a maior ex-
tensão do espaço seja entendida como sua lar-
gura e não sua profundidade, convidando para 
uma posterior inspeção em cada um dos lados 
virtualmente segregados pelo eixo de acesso. 

NARRATIVAS DAS CASAS CALABI DE SÃO 
PAULO, ASCARELLI E FABIO CALABI 

Nas casas Calabi de São Paulo (figuras 200A 
a 200G) e Ascarelli (figuras 201A a 201H), o 
acesso ao setor social se dá no sentido trans-
versal das salas de proporções retangulares. 
Da porta de acesso, o pátio não se explicita di-
retamente, e, mais uma vez, a maior extensão 
do ambiente é percebida como a sua profundi-
dade, sugerindo um longo percurso a vencer. 
Nessas salas, uma pele de vidro é disposta no 
seu sentido longitudinal, ampliando virtualmen-
te as suas dimensões. Piso e teto são paralelos 
e, na Ascarelli, há uma tensão entre a propor-
ção horizontal da sala e sua dimensão vertical, 
já que o pé direito é mais alto e ganha mais 
iluminação com pequenas janelas dispostas 
acima da porta. 

O jantar se configura como uma área secun-
dária no setor social. Na Ascarelli, pelas di-
mensões das portas, jantar e estar estão mais 
integrados, mas seu acesso exige um deslo-
camento na diagonal da sala, que define uma 
área principal e uma área secundária: de um 
lado, o ambiente do piano, que se preserva na 
penumbra da sala; do outro, o ambiente do es-
tar, de onde se visualiza o pátio e o calor da 
lareira. Na Calabi, já bem próximo ao acesso 
da sala, ocorre a porta do jantar, exigindo uma 
inversão do eixo do percurso e conferindo uma 
maior autonomia de uso ao estar.   

199c

199a 199b

199d

199f

199e

199g

Fig. 199A a 199G: Planta e perspectivas ilustrando tema “Acolher”. Villa 
Falck, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 200A a 200G: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. 
Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 201A a 201H: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. 
Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Compositivamente, os jantares possuem con-
figurações também similares, com as janelas e 
portas de acesso dispostas no sentido longitudi-
nal do espaço e um eixo de percurso longitudi-
nal desenvolvido rente à parede em que ocorre o 
acesso. A janela do jantar da Calabi, pela altura 
e pelo uso de brises, restringe a relação interior 
e exterior, já que se volta para o recuo frontal 
aberto para o espaço público. Na Ascarelli, a 
janela de grandes dimensões se abre para um 
pequeno pátio social, nos fundos do lote. Pelas 
dimensões da porta que liga o jantar à sala e 
pela relação da abertura com o exterior, o jantar 
da Calabi é mais uma extensão da cozinha.   

De qualquer modo, percorrer o estar e o jantar 
nessas casas é uma experiência dinâmica. O 
deslocamento é livre entre os diferentes ambien-
tes, ou centros, que se voltam ao acolhimento da 
família ou dos visitantes. Nesse fluir, a sala de 
estar, pelas suas dimensões, possui maior hie-
rarquia, e os seus planos envidraçados se esta-
belecem como pontos focais das composições. 

A mesma relação dinâmica entre estar e jantar 
observada na casa Calabi de São Paulo é ob-
servada na Fabio Calabi (figuras 202A a 202F). 
Entretanto, na segunda, a sala de estar assume 
dimensões menos retangulares, e o plano ver-
tical envidraçado é substituído por uma grande 
abertura, restringindo mais a relação entre inte-
rior e exterior perseguida pelo arquiteto. O jantar 
assume proporções mais quadráticas e se inte-

gra mais francamente com o estar. Contudo, o 
arranjo das aberturas, o plano em madeira do 
móvel-divisória e os eixos de percurso preser-
vam as mesmas lógicas da casa Calabi de São 
Paulo. 

NARRATIVAS DA CASA SADUN 

O espaço em que se ingressa possui proporções 
menos retangulares do que os demais. O aces-
so assume um eixo centralizado, que define a 
área do estar de um lado e, do outro, o jantar.  
As visuais obtidas a partir do ingresso são inte-
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Fig. 202A a 202F: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. 
Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 203A a 203E: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. 
Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

gradoras e, de imediato, já revelam os dois lados 
virtualmente segregados pelo eixo de circulação. 
Apesar da liberdade de comunicação entre os 
ambientes, as relações entre eles são mais está-
ticas do que nos casos anteriores, sendo defini-
das principalmente por uma conexão simétrica.

Compositivamente, a relação com o espaço ex-
terno é muito tímida, e os recorrentes planos 
envidraçados das salas de Calabi desapare-
cem para dar lugar a pequenas portas de vidro.  
Consequentemente, o ponto focal do espaço se 
desloca das visuais externas para o plano em 
que são inseridas a lareira e o mobiliário (figuras 
203A a 203E).

 NARRATIVAS DAS CASAS FOÀ E CREMISINI 

As salas das casas Foà e Cremisini assumem 
proporções mais quadráticas e buscam, através 
de um grande plano envidraçado, explorar as vi-
suais do Pacaembu. Na casa Cremisini, porém, 
um segundo plano envidraçado também abre a 
sala para o pátio interno, dilatando significativa-
mente a percepção  da sua extensão horizontal 
(figuras 204A a 204F).  

Na casa Foà, o acesso principal assume um eixo 
centralizado, que busca definir a área do estar 
de um lado, e, do outro, o jantar, não evitando, 
contudo, pelas proporções da planta, o surgi-
mento de áreas ociosas e de conflitos nos eixos 
de circulação (Figuras 205A a 205E). Na Cremi-



201

 

Fig. 204A a 204F: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. 
Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 205A a 205E: Planta e perspectivas ilustrando tema “Acolher”. Casa 
Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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sini, um plano solto no espaço individualiza os 
ambientes e, ao mesmo tempo, permite o livre 
deslocamento entre eles, criando uma tensão 
espacial quase circular.

Assim, as relações espaciais entre os ambientes 
do setor social das duas casas são abertas, o 
que permite diversas interações. No entanto, as 
relações entre os ambientes da sala da Foà são 
mais estáticas, uma vez que são estabelecidas 
principalmente pelo eixo de acesso central. Na 
Cremisini, essas relações são mais dinâmicas, 
possibilitando um deslocamento livre na planta e 
a configuração de vários pontos focais.
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Fig. 206A e 206A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Acolher” 
(estar): proporções retangulares, plano longitudinal envidraçado e acesso 
periférico.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 207A e 207A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Acolher’ 
(estar): proporções retangulares, plano longitudinal envidraçado e acesso 
centralizado no sentido longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora
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182. O arranjo da casa Sa-
dun foi descartado, por se 
configurar como um arranjo 
isolado.

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

O “acolher” nas casas de Calabi ocorre em am-
bientes que obedecem a três esquemas princi-
pais182.

- Estar e jantar configuram um espaço único, de 
proporções retangulares, onde se destaca a dis-
posição longitudinal de um plano envidraçado. A 
relação espacial entre os ambientes é aberta, e 
os percursos principais nos espaços são condi-
cionados pela posição do acesso, que pode ser 
periférico (figuras 206A e 206A1) ou centralizado 
(figuras 207A e 207A1) no sentido longitudinal 
do volume (Medici, Calabi de Padova e Falck). 
- Estar e jantar ocupam espaços distintos, suge-
rindo relações espaciais dinâmicas, com vários 
centros de atenção. O estar tem proporções re-
tangulares, e nele se destaca a disposição lon-
gitudinal de um plano envidraçado. As salas de 
jantar também possuem proporções retangula-
res, com aberturas e eixo de percurso dispostos 
no seu sentido longitudinal (Ascarelli, Calabi de 
São Paulo e Fábio Calabi) (figura 208).

- Estar e jantar configuram um espaço único de 
dimensões quadráticas, definido por um plano 
vertical envidraçado (Foà) ou por dois planos pa-
ralelos em vidro (Cremisini). As relações espa-
ciais são abertas e dinâmicas, com uma tensão 
circular (figura 209).

Assim, transposto o hall compartimentado, as 
salas de Calabi envolvem espaços amplos, os 208 209

Fig. 208: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” (estar): estar 
e jantar arranjados em “L”, proporções retangulares, plano longitudinal 
envidraçado no estar.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 209: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher”: estar de propor-
ções quadradas, um ou dois planos envidraçados.
Fonte: Elaboração da autora
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quais integram ambientes entre si; peles de vi-
dro, que revelam o pátio, a paisagem, o “mundo 
lá fora a ser contemplado”; lareiras, que reúnem 
a família ao redor do fogo. É ali que o arquiteto 
pretende que a vida familiar transcorra. 

As salas de Calabi são acolhedoras e, contradi-
toriamente, extrovertidas. Seu caráter acolhedor 
decorre mais das dimensões dos ambientes do 
que de suas qualidades luminosas. As propor-
ções retangulares das salas, compridas e es-
treitas, garantem a configuração de pequenos 
estares, ao invés de grandes ambientes que, 
conforme Gifford (1997), podem promover uma 
sensação de “frieza”.183 O forro baixo, que unifi-
ca esses estares, reforça a horizontalidade da 
grande sala e seu potencial acolhedor. Por outro 
lado, a incidência direta da luz proveniente das 
peles de vidro determina um considerável con-
traste de luz e sombra nos ambientes, em detri-
mento da incidência de uma possível luz difusa, 
que poderia atribuir características mais acolhe-
doras aos espaços.  

Calabi sacrifica o aspecto da luz para garantir o 
caráter extrovertido também pretendido para as 
salas. Para ele, o acolher é um “tema espacial” 
que transcorre dentro de casa, mas também 
fora, sotto il cielo, e o arranjo interno sugere, 
sem obstáculos, a aproximação e/ou permanên-
cia e/ou contemplação do espaço externo. 

9.3.1 COZINHA

NARRATIVAS DAS CASAS CREMISINI, SA-
DUN E FALCK

A cozinha possui uma configuração retangular, 
e o acesso principal, vindo do hall, se dá num 
de seus extremos. Ao entrar no ambiente, o usu-
ário depara-se com uma sequência de janelas 
basculantes ritmicamente dispostas no sentido 
longitunal do espaço. Estas, às vezes, são altas 
(Falck); em outras, ficam na altura dos olhos de 
quem trabalha (Cremisini) ou, ainda, assumem 
simultaneamente as duas posições (Sadun). De 
qualquer modo, a luz banha a bancada de traba-
lho e provoca um suave contraste de luz e som-
bra no ambiente. 

A diferença entre os três casos está no modo 
como o ambiente é percorrido, o que condiciona 
a disposição das bancadas de trabalho. Na Cre-
misini (figuras 210A a 210D) e na Sadun (figuras 
211A a 211C), as bancadas e os equipamentos 
assumem um arranjo longitudinal em “U”, com 
uma das “pernas” reduzidas, para garantir o per-
curso que liga a cozinha ao jantar ou a passa-
gem para o exterior. Na Falck (figuras 212A a 
212D), o arranjo da bancada é mais linear, con-
dicionado pelo eixo de circulação que atravessa 
longitudinalmente o ambiente. Nesses casos, a 
disposição das portas nos ambientes preserva 
seu aspecto unidirecional.

183. Apesar dessa carac-
terística, é importante 
observar que, em algu-
mas salas, o layout revela 
problemas de dimensiona-
mento, os quais ocasionam 
o surgimento de áreas 
ociosas.  
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Fig. 210A a 210D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” 
(cozinha). Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 211A a 211C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” 
(cozinha). Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

São cozinhas isoladas, cujas relações com os 
ambientes contíguos, como o jantar, são restri-
tas. Somente na cozinha da Cremisini é possível 
observar um pequeno balcão que tenta integrá-
-la com o jantar e rompe com a relação espacial 
fechada e estática que o ambiente sugere.  
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Fig. 212A a 212D: Planta e perspectivas ilustrando tema “Acolher” (cozi-
nha). Villa Falck, 1958.
Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

212A

212B

212C

212D



205

 

 

 NARRATIVAS DAS CASAS MÉDICI E CALABI 
DE PADOVA

A mesma geometria retangular, unidirecional e cor-
tada longitudinalmente pelo eixo de circulação é 
observada na cozinha do Pavilhão Medici (figuras 
213A a 213C) e na da Calabi de Padova (figuras 
214A a 214C). Nesses casos, além da largura dos 
ambientes, que condiciona o layout linear ou em “U” 

das bancadas, a grande diferença está no modo 
como os ambientes são iluminados. Na primeira, as 
janelas longitudinais ficam situadas no plano oposto 
ao da bancada de trabalho e, na segunda, a janela 
é alta, disposta transversalmente no ambiente. 

NARRATIVAS DAS CASAS CALABI DE SÃO PAU-
LO E FABIO CALABI 

Atravessando o jantar, é possível visualizar parcial-
mente a cozinha a partir do passa-pratos do armá-
rio, que está aberto. As cozinhas das casas Calabi 
de São Paulo (figuras 215A e 215B) e Fabio Calabi 
(figuras 216A e 216B), junto com os jantares, ocu-
pam uma única área retangular alongada, ilumina-
da por janelas dispostas no sentido longitudinal do 
espaço.  Contudo, um armário isola parcialmente 
a cozinha do jantar, determinando um arranjo de 
proporções quadráticas para a cozinha. Na nova 
geometria, o layout dos balcões é paralelo, e o per-
curso principal ocorre entre as duas bancadas de 
trabalho, forçando um deslocamento não ortogonal 
em relação à geometria do ambiente. Nesse fluir, 
a área a percorrer se confunde com as áreas de 
trabalho, o que torna o espaço, do ponto de vista 
funcional, menos eficiente. 

Assim, observa-se que as relações espaciais da co-
zinha com o jantar, dada a disposição do armário, 
são abertas, permitindo alguns tipos de interação 
visual; porém, essas relações também podem ser 
entendidas como estáticas, já que entre os ambien-
tes há uma única conexão física.   

Fig. 213A a 213C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” 
(cozinha). Casa Médici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 214A a 214C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” 
(cozinha). Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 215A e 215B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Acolher” (cozi-
nha). Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 216A e 216B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Acolher” 
(cozinha). Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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216A 216B

NARRATIVAS DAS CASAS FOÀ E ASCARELLI 

As cozinhas da Ascarelli e da Foà também pos-
suem uma geometria de proporções mais qua-
dradas, organizada por um layout paralelo.  Na 
casa Foà (figuras 217A a 217D), o arranjo das 
aberturas ocorre no sentido longitudinal do es-
paço, junto ao eixo de circulação. As bancadas 
de trabalho, por sua vez, são dispostas perpen-
dicularmente em relação ao eixo de circulação, 
o que afasta a incidência direta da luz sobre as 
áreas de trabalho. Por outro lado, o arranjo ga-

rante uma clara definição de um eixo a ser per-
corrido, o qual está isolado da área de trabalho. 
Como nas casas Sadun e Fabio Calabi, um ar-
mário com passa-pratos define um dos limites 
da cozinha; entretanto, neste caso, a relações 
espaciais com o jantar são menos abertas, visto 
que o armário se abre para o corredor que liga a 
cozinha e o jantar.

 

Fig. 217A a 217D: Planta e perspectivas ilustrando tema “Acolher” (cozi-
nha). Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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Na Ascarelli (figuras 218A a 218C), o repertório 
das janelas altas e ritmadas é reapresentado, 
iluminando diretamente a bancada da pia no seu 
sentido transversal. Pela disposição das portas, 
o espaço passa a ser cortado por dois eixos de 
circulação perpendiculares entre si, o que com-
promete significativamente o seu bom desempe-
nho funcional e estabelece uma tensão multidi-
recional. Diferentemente dos outros arranjos de 
proporções quadradas, a cozinha da casa Asca-
relli estabelece relações espaciais fechadas e 
estáticas em relação aos ambientes adjacentes.  

Fig. 218A a 218C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” 
(cozinha). Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 219A e 219A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema 
“Acolher’(cozinha): proporções retangulares, iluminação no plano longitudi-
nal e percurso periféricos-transversais.
Fonte: elaboração da autora
Fig. 220A e 220A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Acolher’ 
(cozinha): proporções retangulares, iluminação no plano longitudinal e 
percurso periféricos-longitudinais.
Fonte: Elaboração da autora
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UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Entre as cozinhas analisadas, são identificados 
dois esquemas principais184.

- Espaço de proporções retangulares, iluminado 
no sentido longitudinal por pequenas aberturas. 
As relações espaciais com o jantar são fecha-
das, e os eixos do percurso principal neste espa-
ço podem ser periférico-transversais (Cremisini 
e Sadun) (figuras 219A e 219A1), ou periférico-
-longitudinais (Falck e Medici) (figuras 220A e 
220A1). 

184. Os arranjos das ca-
sas Calabi de Padova, As-
carelli e Foà foram descar-
tados, por configurarem 
arranjos isolados.
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Fig. 221A e 221A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Acolher’ 
(cozinha): proporções quadráticas e percurso periféricos-transversais.
Fonte: Elaboração da autora

221A 221A1

- Espaço de proporções quadráticas, ilumina-
do no sentido longitudinal por pequenas aber-
turas. As relações espaciais com o jantar são 
abertas, definidas por um móvel que segrega 
os ambientes. Os percursos na cozinha ocor-
rem entre as bancadas paralelas de trabalho, 
forçando um deslocamento não ortogonal em 
relação à geometria do ambiente (Calabi de 
São Paulo e Fabio Calabi) (figuras 221A e 
221A1).

As cozinhas de Calabi não são espaços volta-
dos ao “acolher”; pelo contrário, materializam 
o postulado moderno da “cozinha-laboratório” 
voltada exclusivamente ao trabalho. Nelas, 
as copas não estão diretamente integradas, 
e as mesas para refeições são pontuais, con-
fundindo-se com as próprias bancadas de tra-
balho. Para Calabi, as cozinhas são espaços 
funcionais, com percursos rigorosamente es-
tabelecidos e onde a incidência da luz sobre 
as bancadas de trabalho lhes confere caracte-
rísticas recorrentes.

9.4 SEPARAR-SE

NARRATIVAS DAS CASAS ASCARELLI, CRE-
MISINI E CALABI DE PADOVA

Na casa Ascarelli (figuras 222A e 222B), o es-
critório é parte do setor social, estando direta-
mente ligado ao estar e jantar. Na casa Cre-
misini (figuras 223A e 223B), o escritório fica 
no setor íntimo, desfrutando do pátio central, 
assim como os demais ambientes do setor so-
cial. Na casa Calabi de Padova (figuras 224A 
e 224B), o escritório foi construído posterior-
mente, sobre o setor de serviços do pavimento 
térreo, e é acessado por uma escada externa. 
Diante dessa disposição no zoneamento das 
casas, os escritórios assumem características 
funcionais e simbólicas distintas.

Geometricamente, pode se perceber algumas 
similaridades entre o escritório da casa Asca-
relli e o da casa Cremisini. Ambos possuem 
uma geometria de proporções quase quadráti-
cas e são espaços multidirecionais perfurados 
por três portas em planos distintos. 

No entanto, as relações espaciais dos escritó-
rios com os ambientes adjacentes são abso-
lutamente distintas. Na Ascarelli, a relação do 
escritório com a sala e o pátio é aberta, pro-
movida por duas grandes portas de correr que, 
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Fig. 222A e 222B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separar-se”. 
Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 223A e 223B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separar-se”. 
Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 224A e 224B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separar-se”. 
Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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alinhadas em planta, convidam a transpor o 
próprio escritório e alcançar o pátio posterior. 
Assim, o escritório da Ascarelli é um espaço 
de passagem, uma extensão do setor social, 
e não necessariamente um ambiente onde o 
indivíduo possa se afastar da dinâmica fami-
liar.  Em sentido oposto, o escritório da casa 
Cremisini está fisicamente afastado do setor 
social, e a sua articulação com os ambientes 
adjacentes se faz por meio de pequenas por-
tas, as quais fazem o papel de “limite” desse 
território individual. O escritório, nesta casa, é 
quase um quarto e só não se consolida assim 
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porque estabelece um nível de contato com 
o pátio central, o que compromete sua total 
privacidade.   

Na casa Calabi de Padova, a geometria do 
espaço é retangular, com um eixo de percur-
so longitudinal. Como esse escritório está no 
segundo pavimento, sua relação com o pátio 
é apenas visual, mas se dá em todo o senti-
do longitudinal do ambiente, através de uma 
grande janela em fita. Com acesso indepen-
dente em relação à casa, esse escritório se 
isola completamente da dinâmica familiar.

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Separar-se, nas casas de Calabi, é um tema 
espacial que não ocorre em ambientes com 
características recorrentes, mesmo porque os 
escritórios de cada uma das casas possuem 
atributos funcionais distintos.  Por outro lado, 
é possível observar que, nos três casos anali-
sados, Calabi busca estabelecer uma relação 
visual ou física dos escritórios com os pátios. 
Os escritórios, portanto, são espaços que as-
sumem um status semelhante ao dos ambien-
tes do setor social, independentemente de 
sua localização nas casas.  

9.5 DESLOCAR-SE

NARRATIVAS DAS CASAS CALABI DE SÃO 
PAULO, ASCARELLI E FALCK 

Do hall se vislumbra o corredor. Imediata-
mente, tem-se domínio visual do espaço a 
percorrer, sem surpresas, sem expectativas. 
Deslocar-se nas casas Calabi de São Pau-
lo (figuras 225A a 225C) e Ascarelli (figuras 
226A a 226C) são experiências muito simi-
lares. No espaço longilíneo, janelas altas e 
armários configuram um dos planos verticais. 
Uma porta no plano de fundo revela o quar-
to do casal, que, como suíte, avança sobre 
o corredor. No outro plano longitudinal, três 
portas explicitam o banho e os dois quartos 
de solteiro: ingresso aos universos mais parti-
culares da casa! A relação espacial é fechada 
e estática, pois o corredor não se relaciona 
francamente com nenhum ambiente adjacen-
te. 

O arranjo é similar também na casa Falck (fi-
guras 227A a 227C). Contudo, neste caso, o 
percurso ganha, como ponto focal, uma jane-
la no fim do corredor. As janelas em fita dos 
planos longitudinais discutidos anteriormente 
são substituídas por pequenas janelas ou ti-
jolos de vidro dispostos com alturas alterna-
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Fig. 225A a 225C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar-
-se”. Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 226A a 226C: Planta e perspectiva ilustrando o percurso “Deslocar-
-se”. Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 227A a 227C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar-
-se”. Villa Falck, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

225A 227A

226A

225B 227B

227C

226B

225C

226C

das, que banham de luz o espaço, com maior 
dinamicidade. 

Nos dois primeiros casos, as janelas se abrem 
para recuos laterais, o que talvez explique o 
fato de Calabi quase enclausurar o ambiente. 
Se não há boas visuais a explorar, a luz assu-
me um caráter meramente funcional. 

No último caso, o espaço começa a se abrir 
timidamente ao exterior, porque as aberturas 
não se voltam para espaços que assumem 
um caráter importante no conjunto. 
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Fig. 228A a 228I: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar-
-se”. Casa Médici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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NARRATIVAS DAS CASAS MÉDICI E CRE-
MISINI

Os corredores são longos no Pavilhão Medici. 
Agora, eles envolvem três lados do pátio cen-
tral, abrindo-se generosamente para ele. Aco-
lher e deslocar-se são percursos espaciais 
que desfrutam de experiências semelhantes. 
O pátio é o ápice da experiência espacial para 
ambos os percursos (figuras 228A a 228I).

Pela posição na planta, cada corredor tem 
uma função: social, íntima ou de serviço. O 
porticado de esbeltos pilaretes revestidos com 
mármore travertino configura um dos planos 
longitudinais dos corredores. No corredor de 
serviço, o vão entre os pilaretes é preenchido 
por uma grelha que o isola um pouco mais do 
pátio central, evidenciando sua menor hierar-
quia em relação aos demais.

No corredor íntimo e no social, o plano longi-
tudinal paralelo ao porticado é recortado por 
aberturas. No íntimo, essas aberturas dão 
acesso aos quartos. No social, observa-se 
uma sequência de nichos, os quais remetem 
a falsas janelas. A luz que incide nos nichos 
é proveniente do recuo lateral e filtrada por 
um treliçado de madeira. Essa luz se mistura 
à luz que vem do pátio central, saturando vi-
sualmente o espaço e deixando indefinidos o 
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interior e o exterior.

A experiência do deslocar-se é semelhante 
na casa Cremisini, onde o pátio também ocu-
pa uma posição central. O hall de entrada, já 
discutido, e uma parte virtual do estar fazem 
parte do percurso, e a relação deles com o 
pátio também revela o porticado em mármo-
re travertino. No entanto, contraditoriamente, 
Calabi não explora a mesma permeabilidade 
do corredor íntimo em relação ao pátio. Nele, 
de um lado, os planos verticais são configu-
rados por armários e, do outro, ao invés do 
porticado, apenas duas janelas se abrem para 
o pátio. Na sequência, o corredor íntimo ain-
da sofre mudanças de eixo e de dimensões. A 
experiência é menos surpreendente, mas cria 
maiores expectativas, pois não revela o que 
está por vir (figuras 229A a 229F).

Essa íntima relação física e visual dos corre-
dores com os pátios determina que, ao longo 
dos percursos do Pavilhão Medici e da Casa 
Cremisini, estabeleçam-se relações espaciais 
muito dinâmicas. Neles, as visuais frontais 
multiplicam-se, tornam-se oblíquas e anteci-
pam visualmente os demais ambientes ao re-
dor do pátio, revelando assim situações parti-
culares.

Fig. 229A a 229E: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar-
-se”. Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 230A a 230C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar-
-se”. Casa Calabi de Padova, 1951.
Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 231A a 231C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar-
-se”. Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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NARRATIVAS DAS CASAS FOÀ E CALABI DE 
PADOVA 

Dado o arranjo dos elementos de composição, 
os percursos sofrem, desde o hall de entrada, 
estreitamentos (Calabi) ou alargamentos (Foà). 
Nos dois casos, a transposição das dimensões 
na largura do corredor ocorre por meio de uma 
parede curva, que tenta “adocicar” o percurso 
sem fazer uso de rupturas abruptas. Na Cala-
bi (figuras 230A a 230C), é importante observar 
que esse percurso é parcialmente iluminado por 

janelas de vidro altas dispostas no primeiro tre-
cho do percurso. Na Foà (figuras 231A a 231C), 
o percurso transcorre sem iluminação natural di-
reta. 

Por essa geometria irregular e pela disposição 
das inúmeras portas, os corredores possuem 
uma tensão multidirecional e promovem uma 
expectativa ao longo do seu percurso, pois as 
visuais não deixam ver a totalidade do espaço e 
não antecipam visualmente a experiência a ser 
vivenciada.  
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NARRATIVAS DAS CASAS FABIO CALABI E 
SADUN

Deslocar-se nas casas Fabio Calabi e Sadun 
implica fazer transposição de níveis e grandes 
mudanças nos eixos percorridos. Na Sadun, a 
escada se impõe em meio ao próprio hall, onde 
os itinerários do “adentrar” e do “deslocar-se” 
se sobrepõem. No entanto, desde a porta de in-
gresso, o percurso para alcançar a escada exige 
mudanças de eixos, o que o torna mais privativo 
ou seletivo. Da escada para o pavimento infe-
rior, o ambiente sofre uma dilatação espacial, 
pois o corpo da escada segue solto entre os dois 
pavimentos e interage diretamente com o pavi-
mento inferior. Neste último corredor, de dimen-
sões idênticas ao do pavimento superior, não 
há iluminação direta, o que promove uma suave 
compressão espacial. Assim, o deslocamento na 
casa Sadun é dinâmico, devido às tensões entre 

Fig. 233A a 233E: Plantas e perspectivas ilustrando o percurso “Deslo-
car-se”. Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 232A a 232E: Plantas e perspectivas ilustrando o percurso “Deslo-
car-se”. Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora 

232A 233A232B 233B

232C 233C232D 233D

dilatação e compressão espacial que promove 
(figuras 232A a 232E). 
Em sentido oposto, na casa Fabio Calabi, as 
relações espaciais no deslocamento são mais 
fechadas e estáticas, principalmente por causa 
da configuração da escada, que está enclau-
surada em relação aos ambientes adjacentes e 
tem seus dois lances isolados entre si. Conec-
tados por essa escada, os corredores nos dois 
pavimentos possuem uma configuração estreita 
e comprida e uma tensão multidirecional decor-
rente das inúmeras portas que se abrem para 
eles. No percurso entre pavimentos, a luz que 
vem de um dos lances da escada anima timida-
mente a jornada. No acesso ao corredor inferior, 
o percurso passa a exigir eleição do roteiro a ser 
seguindo, o que reduz virtualmente a percepção 
de toda a sua extensão horizontal (figuras 233A 
a 233E). 
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Fig. 234A e 234A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Deslo-
car-se”: proporções retangulares, iluminação longitudinal por janelas altas e 
em fita, acesso transversal e percurso longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 235A e 235A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Des-
locar-se”: proporções retangulares, iluminação longitudinal e transversal, 
acesso transversal e percurso longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Predominantemente, os corredores de Calabi 
são espaços de configuração retangular aces-
sados no seu sentido transversal. Neste esque-
ma, são identificadas variações185.

- Espaço alongado, com um dos planos longi-
tudinais aberto por janelas altas e em fita e o 
outro aberto por uma sequência de portas. O 
acesso ocorre num dos planos transversais, e o 
percurso ocorre no sentido longitudinal do espa-
ço. A finalização do corredor pode ser feita por 
uma porta de acesso a um ambiente (Ascarelli 
e Calabi de São Paulo) (figuras 234A e 234A1) 
ou por uma esquadria (Falck) (figuras 235A e 
235A1).

- Espaço alongado, fechado parcialmente no 
sentido longitudinal por um porticado ou plano 
envidraçado que dilata as suas dimensões e 
rompe seu caráter direcional. O acesso ocorre 
num dos planos transversais, e o percurso ocor-
re no sentido longitudinal do espaço. (Medici e 
parte do percurso da Cremisini) (figuras 236A e 
236A1).

- Espaço alongado que sofre variações dimen-
sionais ao longo do percurso, rompendo com o 
seu caráter direcional. O percurso pode contem-
plar o estreitamento (Calabi de Padova) (figuras 
237A e 237A1) ou o alargamento (Foà) (figuras 
238A e 238A1), bem como pode não ter ilumina-
ção natural (Foà) ou ser iluminado parcialmente 
por janelas altas (Calabi de Padova). 

234A

234A1

235A1

235A

185. Os arranjos das ca-
sas Sadun e Fabio Calabi 
foram descartados, por 
configurarem casos isola-
dos. 
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Deslocar-se nas casas de Calabi pode ocorrer 
em ambientes que sugerem a extroversão, e 
aos corredores é atribuída a mesma condição de 
contemplação do pátio, a qual é explorada nos 
ambientes de permanência prolongada. Por ou-
tro lado, o deslocamento também pode ocorrer 
em ambientes fechados, que sugerem uma gra-
dual segregação dos demais setores da casa, 
conduzindo ao seu universo mais privado – os 
quartos. Os dois esquemas promovem experi-
ências antagônicas, que atribuem significados 
distintos aos próprios pátios. No primeiro caso, o 
pátio é tanto um lugar de contemplação como de 
passagem, absorvendo as promenades arquite-
tônicas e a dinâmica da vida doméstica.

Fig. 236A e 236A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Deslo-
car-se”: proporções retangulares, iluminação longitudinal por porticado ou 
plano envidraçado, acesso transversal e percurso longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 237A e 237A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Deslo-
car-se”: proporções não constantes, provocando estreitamentos, acesso 
transversal, percurso longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 238A e 238A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Deslo-
car-se”: proporções não constantes, provocando alargamentos, acesso 
transversal, percurso longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora

236A
238A

236A1
238A1

237A

237A1
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Fig. 239A a 239E: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Médici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

239A

239B 239C

239E

239D

9.6 RECOLHER-SE

NARRATIVAS DAS CASAS MÉDICI, CALABI 
DE SÃO PAULO E CREMISINI 

De imediato, o ingresso no quarto revela, atra-
vés de uma porta ou plano de vidro, o pátio ao 
fundo. São quartos de natureza extrovertida, já 
que impulsionam a vista e o movimento para 
“fora”. No Pavilhão Medici, o arquiteto abre o 
quarto do casal para o “solário”, hipoteticamente 
através de um grande plano envidraçado186 (figu-
ras 239A a 239E). Na casa Calabi de São Paulo, 
a relação com o pátio também se dá por meio 
de planos envidraçados, só que protegidos por 
treliças de madeira que filtram a luz incidente e 
garantem uma maior privacidade aos ocupantes 
dos quartos (240A a 240E). Por fim, na Cremisi-
ni, a relação entre interior e exterior é mediada 
por tímidas portas de correr que se abrem para 
o recuo frontal, o que compromete a privacida-
de da família. Assim, a integração espacial entre 
o interior e o exterior assume múltiplas feições 
ou gradações: mais franca, no primeiro caso, e 
mais restritiva, no último (figuras 241A a 241D).  

Os quartos do Pavilhão Medici assumem propor-
ções quadráticas. O quarto do casal é percorrido 
em um eixo quase simétrico e paralelo ao pla-
no envidraçado. Esse eixo se relaciona com as 
duas portas que lhe dão acesso e que tornam 
o quarto dependente da passagem pelo vestí-

186. Faltam dados docu-
mentais para comprovar o 
tipo de fechamento propos-
to por Calabi. Aparente-
mente, pelas fotos da 
maquete que o arquiteto 
elaborou, é proposta ali 
uma grande esquadria.  
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Fig. 240A a 240E: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 241A a 241D: Planta e perspectivas ilustrando o o tema “Recolher-
-se”. Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
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bulo ou pelo quarto de solteiro. Há ali uma falta 
de acolhimento: as dimensões do espaço são 
desproporcionais ao uso, e o plano envidraçado 
satura a incidência da luz no espaço. O quarto 
de solteiro, por sua vez, é percorrido em um eixo 
periférico que conecta o acesso às duas outras 
portas existentes no ambiente, as quais levam 
ao banheiro e ao quarto do casal. Diferentemen-
te do quarto de casal, a relação do quarto de 
solteiro com o exterior é extremamente tímida, 
feita por uma pequena janela que se abre para 
a circulação.  

Na casa Calabi de São Paulo, as configurações 
geométricas dos quartos não são constantes, 
assumindo proporções tanto retangulares como 
quadradas. Dependendo dessa geometria, os 
planos envidraçados assumem toda a superfície 
que faz a interface com o exterior ou o papel de 
uma figura descentralizada no ambiente. A luz 
penetra no ambiente filtrada pela treliça de ma-
deira, configurando uma aconchegante meia luz. 
Em todos os casos dessa casa, há um eixo de 
percurso quase direto entre a porta de acesso ao 
quarto e a porta de acesso ao pátio, ladeando o 
plano de madeira do armário que compartimen-
ta os ambientes. O percurso induz a transpor o 
quarto e a espiar o pátio. No quarto de casal, o 
percurso envolve ainda a passagem por um ves-
tíbulo, o que obriga o usuário a uma mudança 
no eixo percorrido e promove uma compressão 
espacial.

Os três quartos da Cremisini possuem propor-
ção retangulares com planos de madeira trans-
versais decorrentes da disposição do armário 
embutido. Em dois quartos, como nos casos an-
teriores, Calabi busca alinhar a porta de acesso 
e a porta-janela que leva ao pátio, provocando 
percursos quase lineares no ambiente. Num dos 
quartos, contudo, a disposição das portas esta-
belece um percurso na sua diagonal. Em todos 
eles, a indução ao percurso rumo ao exterior é 
menor: pequenas portas fazem essa interface. 
A passagem para o quarto de casal também é 
feita através de um vestíbulo, o qual faz o papel 
de diafragma entre o espaço familiar e o espaço 
do casal ou do indivíduo.

NARRATIVAS DAS CASAS FOÀ, ASCARELLI, 
CALABI DE PADOVA, FALCK  

Nas demais casas de Calabi, apenas peque-
nas janelas ligam visualmente os quartos aos 
pátios, o que lhes confere uma atmosfera mais 
introspectiva. A partir do ingresso nos quartos, é 
possível perceber que suas proporções são re-
tangulares. Como as portas estão dispostas em 
um de seus planos transversais, a maior dimen-
são do ambiente assume um sentido de profun-
didade, de espaço a ser percorrido. O percurso 
principal se insinua entre a porta de acesso e a 
janela, que deixa ver o brilho da luz do dia. Para 
facilitar esse percurso, Calabi busca descentra-
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lizar e alinhar as aberturas entre si, definindo no 
quarto uma zona de circulação periférica e outra 
de recolhimento e privacidade, na qual estão a 
cama e a área de estudo. Há uma zona extrover-
sa e uma zona introversa dentro do próprio quar-
to. Além disso, os armários embutidos, de gran-
des dimensões, assumem um papel compositivo 
no arranjo desses espaços, configurando planos 
longitudinais em madeira, quando compartimen-
tam os ambientes, ou transversais, quando en-
volvem as portas de acesso. 

Na casa Foà, os dois quartos frontais obedecem 
a esse arranjo-padrão, ainda que em apenas um 
deles o arranjo do mobiliário e a disposição das 
janelas forcem um percurso na diagonal do am-
biente. No terceiro quarto, de configuração mais 
alongada, a porta e a janela estão centralizadas 
e alinhadas no seu sentido longitudinal, confi-
gurando no ambiente um percurso simétrico e 
transversal (figuras 242A a 242D). 

Esse arranjo simétrico e transversal também é 
observado em um dos quartos da casa Ascarelli, 
só que, neste caso, em um ambiente de pro-
porções quadradas. Nos demais quartos dessa 
casa, o arranjo-padrão se repete, mas apenas 
o quarto do casal é acessado por um vestíbulo 
que, quando transposto, exige uma mudança no 
eixo até então percorrido (figuras 243A a 243D).

Os quartos de solteiro da casa Calabi de Padova 
revelam o arranjo-padrão em sua versão mais 
compacta, com dimensões mínimas. Como eles 

 

  

Fig. 242A a 242D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig.243A a 243D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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são separados por armários-divisórias, um ou 
dois planos longitudinais desses ambientes são 
configurados em madeira.  No quarto do casal, 
mais uma vez, um vestíbulo anuncia o ingresso 
em um ambiente hierarquicamente importante e 
força uma mudança no eixo de percurso. Esse 
quarto possui dimensões maiores do que os de-
mais, e sua janela assume uma posição centrali-
zada no ambiente, o que força um percurso não 
ortogonal no espaço (figuras 244A a 244D).

Fig. 244A a 244D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 245A a 245F: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Villa Falck, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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O ingresso em todos os quartos da casa Falck 
se dá através de um vestíbulo que, pelas suas 
dimensões, promove uma leve compressão es-
pacial no percurso. Dois desses quartos obede-
cem ao arranjo-padrão já observado, sendo que 
o modo como os armários embutidos são dis-
postos promove, num mesmo plano, uma alter-
nância entre a textura da alvenaria rebocada e a 
madeira. O terceiro quarto, de proporções mais 
quadradas, tem a porta e a janela desalinhadas, 
o que promove um percurso não ortogonal no 
espaço (figura 245A a 245F).
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NARRATIVAS DAS CASAS SADUN E FABIO 
CALABI 

Os quartos de solteiro da Casa Sadun, dispostos 
no pavimento inferior, também seguem o arran-
jo-padrão adotado por Calabi e, assim como na 
casa Calabi de Padova, assumem dimensões 
bastante reduzidas. No pavimento superior, o 
quarto de casal toma dimensões mais genero-
sas e proporções mais quadradas, com as aber-
turas dispostas nos dois extremos de uma de 
suas diagonais, o que determina o eixo do seu 
percurso principal (figuras 246A a 246E).

Fig. 246A a 246E: Plantas e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-
-se”. Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 247A a 247E: Plantas e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-
-se”. Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Esse arranjo do quarto de casal se aproxima do 
proposto na casa Fabio Calabi; porém, as ja-
nelas ficam centralizadas nos planos, não defi-
nindo desde o ingresso uma tensão diagonal. É 
importante observar que um dos planos verticais 
do ambiente é em madeira, decorrente do arran-
jo do armário embutido. Dois outros quartos des-
sa casa possuem arranjos muito próximos ao do 
padrão, incorporando uma inversão entre o eixo 
do acesso e o eixo do percurso principal. Outros 
três quartos assumem proporções quadradas, 
com a porta disposta em um dos extremos e a 
janela centralizada, o que força um percurso não 
ortogonal no espaço (figuras 247A a 247E).
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Fig. 248: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: posição 
das aberturas e percurso principal longitudinal e periférico na geometria do 
ambiente. 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 249: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: posição 
das aberturas e percurso principal não ortogonal em relação à geometria 
do ambiente. 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 250: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: posição 
das aberturas e percurso principal ortogonal e simétrico na geometria do 
ambiente.
Fonte: elaboração da autora
Fig. 251: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: posição 
das aberturas e percurso principal na diagonal do ambiente.
Fonte: elaboração da autora

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

O “recolher-se” nas casas de Calabi é um tema 
que ocorre em ambientes de proporções retan-
gulares ou quadradas, sendo mais recorrentes 
os primeiros.187 Em ambos os casos, a dimensão 
e a disposição das aberturas são as principais 
variáveis que interferem na percepção do espa-
ço, já que condicionam os percursos traçados no 
interior do quarto e o seu caráter extrovertido ou 
introvertido.  
Na maioria dos casos, os quartos de Calabi são 
introvertidos, com uma pequena janela fazendo 
a interface com o exterior. A partir do arranjo das 
aberturas e dos percursos que condicionam, é 
possível identificar quatro arranjos principais: 
- Portas e janelas descentralizadas e alinhadas 
em planta, configurando um percurso principal 
longitudinal e periférico na geometria do ambien-
te188 (figura 248).
- Portas e janelas desalinhadas em planta, de-
vido à centralidade da janela, configurando um 
percurso principal não ortogonal em relação à 
geometria do ambiente189 (figura 249).
- Portas e janelas centralizadas e alinhadas 
em planta, configurando um percurso principal 
transversal, ortogonal e simétrico na geometria 
do ambiente190 (figura 250).
- Portas e janelas dispostas nos extremos opos-
tos dos planos transversais, configurando um 
percurso principal na diagonal do ambiente (Foà 
e Cremisini)191  (figura 251).

187. Dos vinte e nove 
quartos analisados, dez 
possuem proporções qua-
dradas e dezenove retan-
gulares. 
188. Esse arranjo é con-
siderado padrão, uma vez 
que é observado em treze 
dos quartos de configu-
ração retangular: dois na 
Cremisini, dois na Ascarelli, 
dois na Calabi de Padova, 
dois na Falck, dois na Sa-
dun, dois na Fabio Calabi 
e um na Foà. O quarto 
menor da Casa Calabi de 
São Paulo obedece a este 
esquema; contudo, o plano 
em que se insere a porta-
janela é todo envidraçado, 
o que altera significativa-
mente a percepção do es-
paço.
Três quartos de proporções 
quadradas também obede-
cem a este arranjo: dois na 
Calabi de São Paulo e um 
na Medici.

189. Seguem este esque-
ma dois quartos de propor-
ções retangulares na Cala-
bi de Padova e na Falck, e 
três quartos de proporções 
quadradas na Fabio Calabi.
190. Seguem este esque-
ma um quarto de propor-
ções retangulares na Foà 
e um quarto de proporções 
quadradas na Ascarelli.
191. Seguem este es-
quema dois quartos de 
proporções retangulares 
na Foà e na Cremisini, e 
dois quartos de proporções 
quadradas na Fabio Calabi 
e na Sadun.
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Além da proporção dos ambientes e do arranjo 
das aberturas, interferem diretamente na per-
cepção desses espaços o tipo de acesso ao 
quarto, se direto ou mediado por um ambiente 
de transição, e o arranjo dos armários embuti-
dos, que condicionam o tipo de textura dos pla-
nos verticais.   

Quanto ao tipo de acesso, eles podem ocorrer 
diretamente no ambiente ou serem mediados 
por um ambiente de transição.192 Exceto a casa 
Falck, em que todos os quartos possuem um 
ambiente de transição, a mediação só ocorre 
nos quartos de casais, geralmente quando estes 
avançam sobre o corredor no final de uma ala. 
Nesse ambiente de mediação, na maioria dos 
casos ocorre uma compressão espacial e uma 
mudança no eixo de percurso, podendo trans-
correr no sentido transversal (Medici e Calabi de 
São Paulo) ou longitudinal do espaço (Ascarelli 
e Calabi de Padova)193 (figuras 252A e 252B).

Quanto ao arranjo dos armários embutidos, são 
identificados três esquemas principais:

- Planos verticais de madeira no sentido longi-
tudinal do espaço, ladeando o eixo do percurso 
principal (Calabi de São Paulo e Calabi de Pado-
va) (figuras 253A e 253A1).

- Planos verticais de madeira no sentido trans-
versal do espaço, junto ao acesso principal (Foà 
e Cremisini); (figuras 254A e 254A1).

- Alternância de texturas (madeira e alvenaria re-
bocada) num mesmo plano longitudinal do espa-
ço, ladeando o eixo do percurso principal (Falck 
e Fabio Calabi) (figuras 255A e 255A1).

192. As casas Sadun, Fa-
bio Calabi e Foà não incor-
poram soluções em que os 
quartos são mediados por 
ambientes de transição.
193. No ambiente de me-
diação da casa Cremisini, 
não ocorre mudança no 
eixo de percurso. 

  

Fig. 252A e 252B: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: 
acesso intermediado por um ambiente de transição.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 253A e 253A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: 
planos verticais de madeira no sentido longitudinal do espaço. 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 254A e 254A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: 
planos verticais de madeira no sentido transversal do espaço. 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 255A e 255A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: 
alternância de texturas (madeira e alvenaria rebocada) num mesmo plano 
longitudinal do espaço.
Fonte: Elaboração da autora
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No conjunto, Calabi parece ser mais refém das 
contingências do projeto como um todo do que 
perseguir a promoção de uma “atmosfera” co-
mum para os quartos. Numa mesma casa, quar-
tos assumem feições completamente distintas, 
mesmo quando poderiam ter arranjos e espacia-
lidades mais similares entre si, como observado 
na casa Cremisini, Calabi de Padova e Falck. 
Entretanto, mesmo nessas casas, Calabi acaba 
fazendo concessões no arranjo das aberturas, 
evitando a consolidação dos arranjos padrões. 
Poucas regras regem a espacialidade propos-
ta para os quartos, o que leva a crer que não é 
ao “homem comum”, com necessidades físicas 
e sensoriais padronizadas, que Calabi procura 
atender.

Quando identificado um arranjo padrão, é possí-
vel afirmar que os quartos de Calabi são introver-
sos, ou seja, buscam um parcial isolamento em 
relação ao mundo exterior. Por isso também são 
territórios de privacidade, atendendo à deman-
da cotidiana de isolamento. Longe dos olhos de 
quem circula pelo pátio, o indivíduo tem privaci-
dade para se trocar, dormir, fazer sexo. Contudo, 
se consideradas as dimensões dos ambientes e 
o modo como a luz incide nos espaços, o po-
tencial “acolhedor” dos quartos de Calabi pode 
ser questionado: as dimensões de alguns quar-
tos compartilhados podem ser consideradas exí-
guas para que cada indivíduo assegure o seu 
espaço pessoal (Gifford,1997); e a iluminação 
direta e deslocada do centro do ambiente provo-

ca uma explícita tensão visual (CHING, 1998), a 
qual só é parcialmente amenizada, na casa Ca-
labi de São Paulo, pelo uso de treliças de madei-
ra junto às superfícies envidraçadas. Assim, aos 
quartos de Calabi só se pode atribuir a introver-
são e a privacidade. 

9.7 DE UM ITINERÁRIO A OUTRO 

DO ADENTRAR AO ACOLHER:

Na casa Ascarelli, o percurso é marcado por 
uma tensão espacial determinada pelo jogo an-
tagônico de dimensões e de luz. Passando pelo 
hall estreito, com pé-direito levemente elevado e 
iluminado sutilmente por uma janela, alcança-se 
o estar amplo, com um pé-direito e meio de al-
tura e iluminado abundantemente por uma gran-
de porta de vidro e pela sequência de pequenas 
janelas dispostas sobre ela. Assim, ao longo do 
percurso, se vai de um espaço mais baixo para 
um mais alto, de um ambiente estreito para um 
ambiente largo, da penumbra para a abundância 
de luz, o que configura um efeito de dilatação 
espacial (figuras 256A e 256B; 257A e 257B). 

Na sequência espacial da casa Falck, Calabi 
explora uma sutil mudança na orientação dos 
forros dos ambientes. No hall, o forro assume 
uma leve inclinação, que, como observa Ching 
(1998), impulsiona o olhar para cima. Em senti-
do oposto, na sala, o plano do forro se estende 
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 Fig. 256A e 256B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Asca-
relli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 257A e 257B: Fotografias do interior da sala e do hall. Casa Asca-
relli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Acayaba, 1986, p.31 e 27

Fig. 258A e 258B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Villa Falck, 
1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 259A e 259B: Fotografias do interior da sala e vista externa do hall. 
Villa Falck, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Revista L’Architettura, mar. 1960, p. 819

256A

258A

258B

259B257B 259A257A

256B

paralelamente ao piso, reforçando a própria ho-
rizontalidade da sala. Calabi explora, assim, ao 
longo do percurso, um contraste entre os impul-
sos vertical e horizontal dos ambientes (figuras 
258A e 258B; 259A e 259B).

Na Cremisini, a passagem do hall de acesso 

para a sala se dá de modo contínuo, já que uma 
“borda” do estar mantém o mesmo pé-direito e 
a mesma configuração dos planos verticais do 
hall. Observa-se que o forro do hall é levemen-
te inclinado e ondulado, diferentemente do que 
ocorre no grande estar, onde o forro reto reforça 
a sua horizontalidade. Transposta a “borda” que 
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Fig. 260: Planta: percurso entre hall e sala.  Casa Cremisini, 1947. Danie-
le Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 261A e 261B: Fotografias do interior da sala e do hall. Casa Cremisi-
ni, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Acervo IUAV

Fig. 262: Planta: percurso entre hall e sala. Casa Calabi de Padova, 1951. 
Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora
Fig. 263: Planta: percurso entre hall e sala. Casa Médici, 1945. Daniele 
Calabi, Fonte: Elaboração da autora
Fig. 264: Planta: percurso entre hall e sala. Casa Sadun, 1950-51. Daniele 
Calabi, Fonte: Elaboração da autora
Fig. 265: Planta: percurso entre hall e sala. Casa Fabio Calabi, 1945-46. 
Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora
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faz a transição entre o hall e a sala, o percurso é 
marcado pelo efeito de dilatação espacial, deter-
minado pelas grandes dimensões horizontais da 
sala e pelos seus dois planos envidraçados, que 
forçam o ambiente a se abrir simultaneamente 
para o pátio e para a paisagem (figuras 260; 
261A e 261B).

Nas demais casas, a transposição também não 
explora alterações no pé-direito; entretanto, os 
contrastes decorrentes das dimensões dos am-
bientes e do nível de iluminação são promotores 
de uma natural dilatação espacial (figuras 262; 
263; 264 e 265). 
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Nesse contexto, deve ser mencionado o caso 
das casas Foà (figuras 266A e 266B) e Calabi de 
São Paulo (figuras 267A e 267B), onde a ausên-
cia de iluminação do hall provoca um contraste 
luminoso ainda maior ao longo do percurso. 

Assim, é possível concluir que, em todos os 
casos, com exceção da casa Cremisini, Calabi 
explora a dilatação espacial no percurso entre 
o adentrar e o acolher. Essa dilatação sempre 
ocorre pelo contraste entre as dimensões hori-
zontais e entre a iluminação dos ambientes, pas-
sando a ser saturada nas salas devido ao uso 
dos planos envidraçados. Em alguns casos, o 
contraste entre as alturas dos ambientes tam-
bém reforça o sentido de dilatação espacial (As-
carelli e Falck). 

Na maioria dos percursos, pátios ou varandas 
se revelam num eixo linear e direto, eliminan-
do qualquer complexidade que o percurso e as 
perspectivas poderiam sugerir (Falck, Medici, 
Sadun, Calabi de Padova).  Nas casas Calabi 
de São Paulo e Ascarelli, o percurso também é 
direto, mas a contemplação do pátio cria uma 
tensão entre o eixo visual e o eixo de percurso. 
Em outros, o percurso exige uma mudança de 
eixo, e o pátio ou a paisagem se revela frontal 
(Foà) ou obliquamente (Fabio Calabi e Cremi-
sini). Contudo, na maioria dos casos, o espaço 
externo é alcançável pela simples transposição 
da extensão transversal da sala.  

DO ACOLHER AO DESLOCAR-SE

Em quase todos os casos, a transição do estar 
para o corredor íntimo ocorre através do próprio 
hall, retomando, em sentido inverso, a sequên-
cia estabelecida do “adentrar ao acolher”.

 

 

 

 

Fig. 266A e 266B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Foà, 
1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 267A e 267B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Calabi 
de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Esses percursos, nas casas Falck e Ascarelli, se 
caracterizam por promover uma suave e gradual 
compressão espacial. Da sala da casa Falck, um 
ambiente de grandes dimensões e forro parale-
lo ao piso, percorre-se o hall, de forro inclinado, 
e emerge-se em um corredor cuja altura e incli-
nação de forro são idênticas às do hall. Pelas 
dimensões mais estreitas e alongadas do cor-
redor em relação ao hall e pelo maior grau de 
fechamento do corredor em relação ao espaço 
exterior, a passagem de um percurso a outro en-
volve uma suave compressão espacial (figuras 
268A e 268B).

Na Casa Ascarelli, da sala para o hall, como já 
observado, ocorre uma redução nas alturas, nas 
dimensões horizontais e nos níveis de lumino-

sidade, promovendo uma primeira compressão 
espacial. E, do hall para o corredor íntimo, uma 
nova compressão se estabelece devido ao es-
treitamento do corredor, mesmo que este per-
maneça com a mesma altura do hall (figuras 
269; 270A e 270B).

Nas casas Cremisini e Medici, o percurso ocorre 
ao redor do pátio, com uma espacialidade quase 
uniforme. Da sala delimitada por um porticado 
passa-se para uma sequência de corredores 
que possuem o mesmo fechamento vertical e a 
mesma altura da sala. A luz incide uniformemen-
te em toda a extensão do percurso, revelando 
uma íntima relação com o pátio. Na Cremisini, 
essa sequência é quebrada no trecho corres-
pondente ao setor íntimo, onde o porticado é 

 

 

 

Fig. 268A e 268B: Planta e corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Villa Falck, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 269: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Ascarelli, 
1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 270A e 270B: Fotografias do interior do hall e do corredor. Casa 
Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Acayaba, 1986, p. 31 e 32
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substituído por portas-janelas, provocando uma 
suave compressão espacial no percurso (figuras 
271; 272A e 272B). Na Medici, uma extensão 
do corredor, correspondente à largura da sala, 
assume o papel de espaço de transição entre o 
estar e a circulação, sugerindo uma compressão 
espacial muito sutil diante da horizontalidade do 
conjunto (figura 273).

Nas demais casas, o percurso do “acolher ao 
deslocar-se” também envolve a passagem pelo 

 

 

hall de entrada, sendo desenvolvido, hipoteti-
camente, em ambientes de alturas constantes. 
São percursos transcorridos sem surpresas ou 
expectativas, provocando uma gradual compres-
são espacial: da amplitude horizontal da sala e 
da sua saturação luminosa, passando por halls 
menores e finalizando em corredores estreitos 
e pouco iluminados (figuras 274; 275A e 275B; 
276; 277; 278A e 278B).

 

 

 

 

 

Fig. 271: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo.  Casa Cremisini, 
1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 272A e 272B: Fotografias do interior do hall e do corredor.  Casa 
Cremisini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Da autora
Fig. 273: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Médici, 
1945. Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora

Fig. 274: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Calabi de 
São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora
Fig. 275A e 275B: Planta e Corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora
Fig. 276: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Fabio Calabi, 
1945-46. Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora
Fig. 277: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Calabi de 
Padova, 1951. Daniele Calabi , Fonte: Elaboração da autora
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DO DESLOCAR-SE AO RECOLHER-SE

“Do deslocar-se ao recolher-se” é uma sequên-
cia que se desenvolve sem grandes surpresas. 
Quartos com planos de forros paralelos ao piso e 
com a mesma altura dos corredores constituem 
uma solução recorrente entre as casas estuda-
das (Calabi de Padova - figura 279; Sadun, Fa-
bio Calabi, Foà – figura 280; Pavilhão Médici).194 

Exceção nesse contexto são as casas Falck e 
Cremisini, em que a transposição do corredor 
para o quarto exige a passagem por um espaço 
de transição, o qual está vinculado aos banhos 
internalizados. Nesse espaço, ocorre uma mu-
dança significativa de pé-direito, com o intuito de 
conseguir a iluminação proveniente das janelas 
dispostas entre os planos da cobertura.195 Na 
Falck, essas alterações de alturas vêm acompa-
nhadas da inclinação dos planos de cobertura, 
o que dinamiza ainda mais os percursos (figura 
281).

194. Na Ascarelli e na Ca-
labi de São Paulo, a peque-
na inclinação da cobertura 
da ala íntima sugere a ocor-
rência de um único forro ou 
uma pequena redução na 
altura do forro dos quartos. 
195. No caso da Casa 
Cremisini, essa afirmativa 
é um a hipótese, visto que 
não foram encontrados 
documentos que compro-
vem as diferentes alturas.

 

 

Assim, a dilatação espacial resultante nos per-
cursos decorre da passagem entre ambientes 
de dimensões horizontais e níveis de iluminação 
distintos: do estreito e comprido corredor para 
o quarto de proporções retangulares ou quadra-
das; da iluminação precária ou ausência de ilu-
minação dos corredores para a luz mediana dos 

Fig. 278A e 278B: Planta e corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 279: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Calabi de 
Padova, 1951. Daniele Calabi, Fonte: Acervo Flavia Calabi
Fig. 280: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Foà, 1948-
49. Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora
Fig. 281: Corte: percurso entre corredor íntimo e o quarto. Villa Falck, 
1958. Daniele Calabi, Fonte: Elaboração da autora
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quartos.196 Nessa passagem, a posição das ja-
nelas dos quartos também é um fator importan-
te, capaz de revelar o pátio ou a visual externa 
como o “fim de linha” ou ápice da experiência es-
pacial, mesmo que seja, na maioria dos casos, 
só para a simples contemplação (figuras 282A e 
282B; 283 e 284).

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Com exceção das casas Falck e Ascarelli, Ca-
labi não explora variações entre as alturas dos 
ambientes, consolidando casas com espaciali-
dades horizontais. Essa horizontalidade ganha 

ênfase na passagem do adentrar ao acolher 
(dos halls para as salas), em que se observa, de 
modo quase uniforme, uma grande dilatação es-
pacial horizontal promovida principalmente pelo 
ingresso em amplas salas de proporções retan-
gulares, iluminadas longitudinalmente por pla-
nos envidraçados. Esta é a característica mais 
marcante das casas de Calabi, a qual é capaz 
de conferir unidade a elas mesmo quando pos-
suem arranjos tipológicos distintos. 

Do acolher ao deslocar-se, em quase todos os 
casos, há uma compressão espacial decorrente 
do estreitamento e da mudança do nível lumino-
so do corredor em relação aos ambientes que o 
antecedem. O percurso é uma preparação para 
o ingresso no território mais privativo da casa. 
Nas casas Cremisini e Medici, os percursos são 
mais uniformes, já que os corredores preservam 
características compositivas das próprias salas. 
Tem-se assim a multiaxialidade comum dos pá-
tios clássicos.  

Do deslocar-se para recolher-se, ou seja, do 
corredor para o quarto, a dilatação espacial ho-
rizontal se estabelece novamente. Em grande 
parte, essa dilatação se dá de modo sutil, já que 
Calabi emprega pequenas janelas, estabelecen-
do uma tímida relação entre o interior e o exte-
rior. No Pavilhão Medici, na Calabi de São Paulo 
e na Cremisini, o arquiteto usa portas-janelas, 
as quais estabelecem distintos níveis de relação 
entre o interior e o exterior e, consequentemen-

Fig. 282A e 282B: Fotografias do interior dos quartos. Casa Calabi de 
Padova, 1951. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 78
Fig. 283: Fotografia do interior do quarto. Casa Foà, 1945-46. Daniele 
Calabi
Fonte: Revista Domus, fev. 1951, p. 40
Fig. 284: Fotografia do interior do quarto. Casa Cremisini, 1947. Daniele 
Calabi
Foto: Da autora
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196. Com exceção da 
casa Medici, em que a 
passagem vai do corredor 
saturado de luz para o 
vestíbulo com pouca lumi-
nosidade.
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te, de dilatação espacial. 

As variações nos percursos parciais fazem com 
que tipos muitos similares desfrutem espaciali-
dades sutilmente distintas ou completamente 
opostas. Ilustram essa afirmativa as casas Asca-
relli (figuras 285A e 285B) e Calabi de São Paulo 
(figuras 286A e 286B). Nelas, Calabi arranja vo-
lumes em “L” e converge os percursos principais 
para um “centro” ou um pátio que, em planta, su-
gere ser o “ápice” da experiência espacial. Essa 
espacialidade se consolida na casa Calabi; no 
entanto, na casa Ascarelli, as pequenas janelas 
dos quartos não permitem que o percurso seja 
transposto, física e visualmente, para o pátio, fa-
zendo com que o quarto assuma o papel de “fim 
de linha” e com que a ideia de “centro conver-
gente” se dilua. 

Relações similares podem ser observadas na 
Casas Cremisini e no Pavilhão Medici, que pos-
suem pátios com arranjos clássicos, mas que 
usufruem de espacialidades sutilmente distintas. 
A dilatação horizontal do percurso adentrar-aco-
lher é unidirecional no Pavilhão Medici, pois é 
voltada para o pátio central, e é bidirecional na 
casa Cremisini, já que a sala se volta tanto para 
o pátio como para a paisagem. O corredor íntimo 
da Medici mantém as características compositi-
vas do percurso que o antecede; já na Cremisini, 
essa passagem envolve uma suave compressão 
espacial e um maior isolamento em relação ao 
pátio. A passagem do corredor ao quarto, na Me-

 

Fig. 285A e 285B: Planta e perspectiva: convergência dos itinerários 
para um centro. Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 286A e 286B: Planta e perspectiva: convergência dos itinerários 
para um centro. Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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dici, envolve uma grande dilatação espacial, já 
que o quarto se abre para um pátio privativo 
com uma grande pele de vidro. Na Cremisini, 
a dilatação no percurso é suave, com peque-
nas portas de vidro abrindo os quartos para o 
recuo frontal.   

Essas anotações permitem refletir sobre as 
relações entre o tipo pátio e a ideia de cen-
tro proposta por Cornoldi (1999). O Pavilhão 
Medici é efetivamente uma casa policêntrica, 
com dois pátios que simulam o átrio e o peris-
tilo da arquitetura clássica. Estes dois vazios 
se configuram como centros de atenção, co-
ordenando os ambientes que para eles se vol-
tam (figura 287). A Cremisini, aparentemente, 
é uma estrutura monocêntrica, com um vazio 
central que subordina os espaços periféricos. 
No entanto, a interação dos ambientes com o 
pátio dilui a sua importância compositiva: o se-
tor íntimo se fecha para o pátio e se abre para 
o recuo frontal, que passa a configurar um 
sistema de interesse à parte; a sala se volta 
também para a paisagem, estabelecendo um 
segundo centro de atenção. Assim, a Cremisi-
ni configura o que Cornoldi (1999) chama de 
estrutura combinada, em que o centro não é 
só o vazio do pátio (figura 288).

Pelo arranjo do conjunto, as casas Foà (figura 
289), Sadun (figura 290) e Fabio Calabi (figura 
291) não desfrutam da mesma espacialidade 

  

 

 
 

das demais casas de Calabi, mesmo que em 
percursos isolados o arquiteto promova efei-
tos similares, como na passagem dos halls 
para as salas amplas e horizontalizadas. Nes-
sas casas não há um centro de atenção ou um 

Fig. 287: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Médi-
ci, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 288: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Cre-
misini, 1947. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 289: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Foà, 
1948-49. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 290: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa 
Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 291: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa 
Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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ponto focal compositivo, o que as torna acên-
tricas (CORNOLDI, 1999).

A análise da casa Calabi de Padova revela um 
partido compacto, com uma grande ideia de 
centro. Não se trata de um centro compositivo, 
que permite a convergência dos ambientes en-
tre si e promove relações espaciais dinâmicas. 
O centro aqui, como nos pátios miesianos, é 
o lote “residual”, que coordena os ambientes 
dos setores social e íntimo e se estabelece 
como ponto focal do conjunto (figura 292). Em 
sentido oposto, a casa Falck, mesmo com par-
tido aditivo em “L”, é uma casa anticêntrica, 
já que os eixos dos “itinerários arquetípicos” 
impedem que o pátio potencial desempenhe o 
seu papel de centro compositivo (figura 293). 

A partir desse conjunto de reflexões, é possí-
vel concluir que, no universo de casas de Ca-
labi, há algum grau de independência entre o 

arranjo tipológico e a espacialidade resultante. 
Arranjos aditivos em “L” podem configurar es-
truturas monocêntricas (Calabi de São Paulo), 
policêntricas (Ascarelli) e anticêntricas (Falck). 
No mesmo sentido, é possível observar que 
os clássicos arranjos em pátios podem con-
figurar uma estrutura policêntrica (Pavilhão 
Medici) ou uma estrutura monocêntrica ten-
sionada (Cremisini), e que partidos compactos 
podem gerar estruturas acêntricas (Foà, Fabio 
Calabi e Sadun) e monocêntricas (Calabi de 
Padova).      

Tais características são determinadas pelas 
espacialidades dos “itinerários arquetípicos”, 
que impedem, estimulam ou tensionam o pa-
pel de centro compositivo do pátio. Se, por 
um lado, o arranjo tipológico define uma or-
dem geométrica para as partes de um conjun-
to, por outro, a espacialidade dessas partes 
pressiona e condiciona o caráter resultante do 
conjunto.  

Aqui, é importante salientar que a uniformi-
dade da altura dos ambientes observada nos 
percursos remete à própria espacialidade das 
casas-pátio tradicionais e não significa, ne-
cessariamente, uma falta de controle ou uma 
simplificação do arquiteto no desenvolvimento 
dos projetos. Um único croqui de Calabi en-
contrado no acervo do Istituto Universitario di 
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Fig. 292: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa 
Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 293: Planta e corte: convergência dos itinerários para um centro. 
Villa Falck, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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Architettura di Venezia (IUAV), de uma obra 
não identificada, ilustra que o processo de 
concepção do arquiteto envolve procedimen-
tos de representação bi e tridimensional e a 
indicação de setas atentas aos percursos a 
serem traçados, o que pode evidenciar uma 
atenção do arquiteto para as questões refe-
rentes à espacialidade (figura 294).   

 

294

Fig. 294: Croqui de obra não identificada. Daniele Calabi. 
Fonte: Acervo IUAV



10. CASAS DE RINO 

10.1 ACESSAR

NARRATIVAS DAS CASAS GUPER, PEREZ E 
KANNER 

Acessar as casas Guper e Perez é uma expe
riência de gradativo acolhimento – de um espaço 
aberto, passa-se por um lugar configurado com al
guns planos verticais e chegase a um espaço de 
acolhida protegido por um plano horizontal. O limite 
frontal é aberto e não há muros ou muretas, o que 
determina um limite impreciso entre o espaço públi
co e o privado. Nesta sequência, os muros de divi
sa e as paredes dos volumes edificados compõem 
um espaço mais privado ou uma leve compressão 
espacial. Ao fim, a marquise ou pórtico marca e 
protege o acesso, preparando o observador para a 
mudança de experiência a que deverá se submeter 
(figuras 295A a 295D; 296A a 296D). 
Ainda de forma semelhante à Guper, no acesso 
à casa Kanner o indivíduo se desloca “protegido” 
lateralmente pelo volume da garagem. Contudo, 
essa proteção se faz mais efetiva, pois ocorre o 
prolongamento da cobertura da garagem, dese
nhando um pórtico coberto de passagem que se 
estende desde a calçada. Também se deve con
siderar que, diferentemente dos casos anteriores, 
uma cerca no recuo frontal define mais claramente 
o limite entre o espaço público e o privado (figuras 
297A a 297D).
Assim, nos três projetos, o acessar é um percurso 
linear e direto, com a porta disposta no mesmo eixo 
percorrido. A variação é o grau de fechamento dos 

Fig. 295A a 295D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 296A a 296D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Perez, 1957.  Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 297A a 297D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Kanner,1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 298A a 298D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Fontana, 1956. Rino Levi. 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 299A a 299D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Hess, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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planos verticais e horizontais, que definem uma 
maior ou menor amplitude na conformação dos es
paços que conduzem ao acesso. 

NARRATIVAS DAS CASAS HESS E FONTANA 

As casas Paulo Hess e Atílio Fontana aproxi
mamse pela natureza do espaço que faz a tran
sição entre o dentro e o fora, mas diferenciamse 
pela disposição dos elementos que segregam 
o espaço público do privado. Na primeira, um 
muro é disposto no limite frontal do lote e, na 
segunda, um grande portão é disposto junto ao 
volume edificado, ficando o recuo frontal aberto 
para o espaço público. Assim, após a transposi
ção do portão de acesso da casa Paulo Hess, se 
vivencia uma sequência de espaço aberto e se
mifechado. Já na Atílio Fontana, o acessar ocor
re diretamente no espaço semi-fechado (figuras 
298A a 298D; 299A a 299D).
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299b   

299d   299c
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Fig. 300A a 300D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Bernette,1954.
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 301A a 301D: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Rino Levi, 1944.
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Nos dois casos, o espaço semifechado é uma 
garagem, que também funciona como um am
biente de transição entre dentro e fora. Ela confi
gurase pelo arranjo de dois planos verticais em 
“L”, resultantes de uma generosa subtração no 
volume principal, e pelo plano de cobertura. Na 
Hess, essa cobertura é levemente inclinada e vai 
diminuindo sua altura à medida que se aproxima 
da porta de acesso. A luz incide sem barreiras 
na geometria deste espaço, gerando grandes 
contrastes de luz e sombra. Na sombra, está a 
porta de acesso. A acolhida é tímida: na Fonta
na, apesar da porta estar no eixo do percurso 
principal, as dimensões são reduzidas e se con
fundem com as do acesso de serviço; na Hess, 
a porta não está no eixo de percurso e perde sua 
ênfase compositiva ao estar diluída entre outros 
elementos de arquitetura.   

 

NARRATIVAS DAS CASAS LEVI E BERNETTE 

Do limite frontal à porta de acesso, não há mu
ros, ainda que, na Bernette, alguns degraus se 
configurem como obstáculo. O desenho do pla
no do piso define um percurso breve, estando 
a porta disposta em um plano perpendicular em 
relação ao eixo do percurso principal. O deslo
camento do eixo de acesso pode ser entendi
do como um desejo de segregação espacial, 
de proteção, pois inibe as comunicações físicas 
e visuais diretas (figuras 300A a 300D; 301A a 
301D).
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300A

301A

301B

301D301C

300D

300B
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Fig. 302A a 302F: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Acessar”. 
Casa Alves, 1951. Rino Levi 
Fonte: Elaboração da autora
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302B 302C
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302F302E

Diferentemente das marquises ou dos espaços 
de transição presentes nos projetos anteriores, o 
acesso se configura por uma pequena subtração 
volumétrica ou por um pequeno deslocamento 
entre volumes.  

NARRATIVAS DA CASA ALVES

É um gradil que separa a casa Rodrigues Alves 
da rua, e um pequeno recuo anuncia o impedi
mento, ou segregação, entre o espaço público e 
o privado. O percurso aberto, direcionado pela 
calçada, leva a um pórtico formado pelo bloco de 
serviços apoiado sobre pilotis. Ali, estão emoldu
rados o acesso de serviços e o vão de passa
gem, que convida a um novo passeio aberto, e 
por fim se chega à porta principal. Assim, aces
sar a casa constitui uma experiência extrema
mente dinâmica, multidirecional, com um ritmo 
alternado entre “dilataçãocompressãodilata
ção” (figuras 302A a 302F).

O percurso exige “escolhas”, uma vez que a hie
rarquia dos acessos ou a rapidez da circulação 
funcionalista está completamente comprometi
da. Como num “imprevisto”, o acesso principal 
está mais ao fundo, em um percurso levemen
te configurado pelo limite da parede lateral da 
edificação. No fim, o acessar se faz convidativo, 
com um pórtico saliente que emoldura a porta, 
de modo semelhante ao que Levi estabelece na 
casa Guper. 
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UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Deslocar-se do limite frontal do lote até a porta 
principal nas casas de Levi obedece a três es
quemas principais197.

 Percurso desenvolvido no sentido transversal 
do espaço (recuo frontal), em que se vivencia 
uma gradativa compressão espacial. De um es
paço aberto, passa-se a outro configurado pe
los planos verticais dos volumes edificados e/
ou muros e, por fim, a um espaço de acolhida 
protegido por um plano horizontal (Guper, Perez 
e Kanner). O acesso pode estar relativamente 
centralizado na fachada (Guper e Kanner) (figu
ras 303A e 303A1) ou estar assimetricamente 
disposto (Perez) (figuras 304A e 304A1).

 Percurso desenvolvido no sentido transver
sal do espaço (recuo frontal) e finalizado em 
um ambiente de grandes dimensões, que faz a 
transição entre dentro e fora. Esse ambiente é 
resultante de uma subtração no volume edifica
do, sendo parcialmente fechado e assimétrico. 
As variações encontradas referem-se ao plano 
de cobertura, que pode ser reto (Fontana) (figu
ras 305A e 305A1), ou inclinado (Hess) (figuras 
306A e 306A1).

 Percurso desenvolvido no sentido transversal 
do espaço (recuo frontal) e finalizado em um pe
queno espaço de acolhida cuja porta não está 

Fig. 303A e 303A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo frontal do lote: marquise de acesso simétrica
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 304A e 304A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo frontal do lote: marquise de acesso assimétrica
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 305A e 305A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo frontal do lote: acesso subtrativo, assimétrico e com plano de 
cobertura reto.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 306A e 306A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo frontal do lote: acesso subtrativo, assimétrico e com plano de 
cobertura inclinado.
Fonte: Elaboração da autora
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197. O arranjo da Casa Al
ves foi descartado, por se 
configurar como um caso 
isolado. 
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Fig. 307A e 307A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo frontal do lote: pequeno espaço de acolhida subtrativo
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 308A e 308A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Acessar”, 
junto ao recuo frontal do lote: pequeno espaço de acolhida resultante do 
deslocamento de volumes
Fonte: Elaboração da autora
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no mesmo eixo do caminho percorrido. O espa
ço de acolhida configura-se por uma pequena 
subtração volumétrica (Bernette) (figuras 307A e 
307A1) ou por um pequeno deslocamento entre 
volumes (Levi) (figuras 308A e 308A1).

Com relação à espacialidade dos três percursos, 
observa-se que acessar as casas de Levi é uma 
experiência livre e um convite a se aproximar. O 
jardim se abre para rua. Um caminho de traçado 
irregular vai se estreitando, sem degraus ou sem 
limites, da calçada à porta principal, com exce
ção da casa Bernette, que apresenta alguns de
graus. Ali, uma cobertura promove proteção e 
acolhimento, e indica os limites entre o espaço 

198. Sobre essa caracte
rística do acolhimento na 
obra de Levi, Anelli obser
va:

Desde os primeiros proje
tos de casas geminadas, 
Rino Levi exprime uma 
grande atenção com a 
qualificação dos ambien
tes públicos. As pérgolas 
sobre os portões das 
casas de Dante Ramen
zoni, na Rua Vitorio Ema
nuele, se repetiriam nas 
casas de Francisco Go
mes e no Edifício Nicolau 
Shiesser. [...] As pérgolas 
permitiam criar o equi
valente a um pórtico de 
entrada, sem para isso 
romper com o repertório 
moderno que começava 
a ser adotado pelo arqui
teto (ANELLI, 1995, n.p.).

urbano e o doméstico.198

No percurso, a casa pouco se revela, pois é in
trospectiva em relação à rua. Às vezes, a casa 
vira o próprio muro de divisa, e poucas são as 
cercas que a isolam de seus limites frontais. A 
natureza do controle no percurso de acesso é 
de ordem da privacidade do espaço doméstico, 
e não necessariamente da sua propriedade.

Acessar as casas de Levi, portanto, não é uma 
experiência cheia de surpresas ou revelações: o 
percurso se explicita, mesmo que a casa não se 
revele como um todo. No entanto, o acesso aco
lhe, configurando um espaço de transição, uma 
marquise ou um pórtico. 

10.2 ADENTRAR

NARRATIVAS DAS CASAS GUPER, FONTANA 
E ALVES 

O hall das casas Guper, Fontana e Alves possui 
uma configuração retangular, um “O” parcialmen
te fechado. Um pequeno armário-divisória, ou a 
escada, configura um dos seus limites espaciais, 
funcionando como um anteparo. Desse modo, o 
espaço se individualiza em relação à sala, mas não 
se isola por completo, uma vez que insinua o que 
está por vir (figuras 309A e 309B; 310A e 310B; 
311A a 311C).
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O espaço é multidirecional, com portas em todos 
os seus planos, mas o acesso ao social é maior 
e está no mesmo eixo percorrido desde a calça
da até a porta de casa. O percurso principal e as 
visuais são, assim, lineares e paralelas à geo
metria do espaço, sendo facilmente apreendidos 
na progressão espacial.    

Na casa Alves, além do armário-divisória, des
tacase, em paralelo, o plano envidraçado junto 
à porta. Esse arranjo define um eixo prioritário 
de circulação e um eixo de incidência de luz, 
que, filtrada, cumpre um grande efeito cênico no 
espaço. Assim, a experiência espacial no hall é 
dinamizada, com uma leve tensão visual entre o 
eixo funcional do percurso e o eixo cênico da luz. 

NARRATIVAS DAS CASAS BERNETTE, KANNER  
E LEVI 

O hall também é “insinuante” nas casas Bernette , 
Kanner e Levi. Seus limites configuram aproxi
madamente um “U” e são desenhados, nova
mente, por armários-divisórias. Nele, o percurso 
principal é mais dinâmico do que no hall das ca
sas anteriores  da porta de acesso à sala de es
tar, o indivíduo tende a percorrer uma diagonal, 
estendendo a percepção da geometria do espa
ço e as visuais que se obtêm da sala e do pátio 
ao fundo (figuras 312A e 312B; 313A e 313B; 
314A e 314B).

Fig. 309A e 309B: Planta e perspectiva ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 310A e 310B: Planta e perspectiva ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Fontana, 1956. Rino Levi 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 311A a 311C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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NARRATIVAS DAS CASAS HESS E PEREZ 

O hall, como espaço compartimentado, só ocor
re nas casas Hess e Perez. São espaços de pro
porções retangulares, com seus planos verticais 
vazados por portas que encaminham a setores 
da casa ou se abrem para lavabos, o que lhes 
confere uma multidirecionalidade. Na Hess, a in
cidência de luz vinda da janela elevada propor
ciona uma relativa ruptura na configuração rígida 
do espaço. A dinamicidade também é explorada 
no acesso ao estar, que exige uma mudança de 
percurso em relação ao acesso principal. Na Pe
rez, por outro lado, a rigidez é mantida, e o en
caminhamento segue o mesmo eixo do acesso 
(figuras 315A e 315B; 316A e 316B).

Fig. 312A e 312B: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Kanner, 1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 313A e 313B: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Bernette, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 314A e 314B: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Levi, 1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 315A e 315B: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Hess, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 316A e 316B: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Adentrar”. 
Casa Perez, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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Na casa Levi, o arranjo dos armários-divsórias é 
mais segregador do que nas outras duas casas, 
pois se estabelece como anteparo diante do eixo 
da porta de acesso. Dessa forma, a partir do hall, 
a sala só se evidencia visualmente com uma mu
dança no eixo do percurso.
Nos três casos, o hall é um espaço multidirecional 
que se relaciona com a sala de modo dinâmico, 
provocando ângulos surpreendentes que “indu
zem à descoberta” (LEATHERBARROW, 2008) e 
garantem sua iluminação indireta. 
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UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

O hall das casas de Levi, em sua maioria, carac
terizase como um espaço segregador de fun
ções – leva ao serviço, ao social, ao íntimo e, 
ainda, ao escritório, se este for existente. Essa 
característica funcional interfere nos aspectos 
compositivos do espaço, que sempre é profuso 
de aberturas em todos os planos, e lhe atribui 
uma tensão multidirecional. 

Entretanto, Levi procura definir um eixo princi
pal, normalmente o que leva o usuário ao setor 
social. Esse eixo pode ser direto, mantendo o 
mesmo percurso do acesso (Guper, Fontana, 
Perez, Alves), ou apresentar uma diagonal para 
atravessar o espaço (Kanner e Bernette). As ca
sas Hess e Levi são as únicas em que o acesso 
à sala exige uma inversão do percurso em rela
ção ao eixo da porta de acesso.

A definição desses percursos e a configuração 
dos espaços normalmente são feitas por mó
veis-divisórias, os quais insinuam uma compar
timentação não rígida e um jogo de texturas (re
boco e madeira) nos planos verticais. São halls 
“insinuantes” – nem abertos, nem fechados –, 
que deixam ver as salas e seus jardins. Apenas 
as casas Perez e Hess possuem halls compar
timentados. 

Nesse conjunto, observamse alguns arranjos 
recorrentes:

- Espaço de dimensões retangulares ou quadra

das, configurado por planos verticais dispostos 
em “U” e por um armário-divisória que o com
partimenta parcialmente. Os planos verticais 
são vazados por diversas portas, que definem 
uma tensão multidirecional. O percurso principal 
transcorre de modo direto e periférico, devido ao 
alinhamento da porta de acesso e do vão de pas
sagem para o setor social, definido pelo armário
-divisória (Alves, Guper e Fontana) (figura 317);  

- Espaço de dimensões retangulares ou quadra
das, configurado por planos verticais dispostos 
em “L” e por um armário-divisória que o com
partimenta parcialmente. Os planos verticais 
são vazados por diversas portas, que definem 
uma tensão multidirecional. O percurso principal 
transcorre na diagonal do espaço, podendo ser 
direto (Kanner e Bernette) (figura 318) ou exigir 
uma mudança no eixo do percurso (Levi) (figura 
319).

- Espaço de dimensões retangulares, configu
rado por planos verticais vazados por diversas 
portas, que definem uma tensão multidirecional. 
O percurso principal transcorre de modo periféri
co e no sentido longitudinal do espaço, e o aces
so ao setor social pode ser direto (Perez) (figura 
320) ou exigir uma inversão no eixo estabelecido 
pela porta de acesso (Hess) (figura 321). Nesses 
arranjos, não são exploradas relações físicas ou 
visuais com o exterior. 

Quanto à espacialidade dos três arranjos, obser
va-se que o “adentrar”, nas casas de Levi, con
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siste em atravessar um espaço funcional, que 
direciona aos diversos setores, e, ao mesmo 
tempo, um espaço generoso, que sugere facil
mente o eixo principal em que o indivíduo deve 
prender sua atenção. Deste eixo vem uma luz 
difusa, que insinua planos em profundidade  um 
estar e, depois dele, um grande jardim. Assim, 
a espacialidade dos halls de Levi, praticamen
te integrados às salas, impulsiona o indivíduo a 
adentrar na casa e cria expectativas, tornan do
se  espaços de recepção e de pouca segregação 
espacial.

10.3 ACOLHER

NARRATIVAS DAS CASAS PEREZ E KANNER

Após transpor o hall da casa Perez, o indivíduo 
é remetido para uma sala de proporções retan
gulares, ladeada por dois pátios. Nela, o limite 
entre exterior e interior é absolutamente relativo, 
não só porque seus planos verticais envidraça
dos vão do teto ao chão, mas também porque o 
plano horizontal do forro avança sobre os pátios, 
em forma de pérgola. Os limites espaciais da 
sala não se estabelecem, mas os planos verti
cais dos pátios e o pergolado se impõem nos 
campos de visão, sugerindo que o conjunto seja 
configurado por um único grande vazio onde a 
sala se insere, e não por uma sala ladeada por 
dois pátios menores (figuras 322A a 322C).

Fig. 317: Esquema sintético ilustrando o percurso “adentrar”: fechamento parcial 
por um armário-divisória, tensão multidirecional e eixo de percurso principal direto e 
periférico na geometria do hall. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 318: Esquema sintético ilustrando o percurso “Adentrar”: fechamento parcial 
por um armário-divisória, tensão multidirecional e eixo de percurso principal direto e 
na diagonal do hall. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 319: Esquema sintético ilustrando o percurso “Adentrar”: fechamento parcial 
por um armário-divisória, tensão multidirecional, e eixo de percurso principal indireto 
e na diagonal do hall. Fonte: Elaboração da autora

Fig. 320: Esquema sintético ilustrando o percurso “Adentrar”: espaço com
partimentado, tensão multidirecional, e eixo de percurso principal direto e 
periférico na geometria do hall.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 321: Esquema sintético ilustrando o percurso “Adentrar”: espaço com
partimentado, tensão multidirecional, e eixo de percurso principal indireto e 
periférico na geometria do hall.
Fonte: Elaboração da autora

317

318

319

320

321



248

 
 

Essa falta de limite entre exterior e interior tam
bém é observada na ala social da casa Kanner. 
Trata-se de um espaço de proporções retangula
res, que dilata suas dimensões através dos pla
nos envidraçados longitudinais. A dinamicidade 
da composição está na disposição do móvel-di
visória, que configura a sala do piano/escritório, 
e no jardim que invade o estar, tornando ainda 
mais indefinidos os limites espaciais (figuras 
323A a 323D).

Nos dois casos, os ambientes são dispostos no 
sentido longitudinal do espaço e estão integra
dos ou sutilmente separados por corpos de larei
ras soltos no espaço. O resultado é um espaço 
unidirecional, no qual a vivência dos diversos 
estares exige um “passar por”, inclusive pelo 
jantar, que não se configura como um espaço 

Fig. 322A a 322C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Perez, 1957.  Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 323A a 323D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Kanner, 1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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secundário. Essa característica aparentemente 
estática do espaço é rompida pelas perspecti
vas promovidas pelos planos envidraçados, que 
ampliam os limites da sala e estabelecem vários 
centros de atenção. 

Na casa Kanner, a dilatação horizontal da sala é 
contrastada pela iluminação zenital que banha 
o jardim. Sendo vertical, a iluminação concen
trada e dramática nega a natureza da continui
dade horizontal que o espaço sugere (ABALOS, 
2003). De qualquer modo, Levi estabelece aí um 
ponto focal, uma surpresa ao fim do percurso. 
No outro extremo, um plano horizontal mais bai
xo que o plano do forro configura um pergolado 
e corta o plano vertical envidraçado, reduzindo a 
incidência de luz diretamente na sala.     
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Fig. 324A a 324E: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Milton Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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NARRATIVA DA CASA GUPER 

Assim como ocorre nas casas Perez e Kan
ner, a sala da casa Guper possui proporções 
retangulares; porém, neste caso, apenas um 
dos planos longitudinais do ambiente é fecha
do por uma superfície envidraçada. Também 
como faz na casa Perez, Levi estende o plano 
da cobertura para o exterior, configurando um 
pergolado. O espaço resultante dessa exten
são da cobertura possui dimensões iguais às 
do estar, configurando o seu “duplo” e multipli
cando virtualmente a sua espacialidade inter
na. Aqui, esse espaço coberto pelo pergolado 
assume uma natureza ambígua – não é uma 
sala, mas também não um pátio aberto (figu
ras 324A a 324E).

Apesar das aparentes semelhanças entre as 
salas das casas Guper e Perez, o modo como 
os espaços são percorridos lhes define atribu
tos diferentes. Se o percurso da casa Perez 
exige um “passar por”, ou seja, um desloca
mento longitudinal no espaço, na casa Guper 
o percurso é mais orgânico e transversal. Com 
o acesso centralizado no sentido longitudinal 
do ambiente, o indivíduo elege o percurso e 
o ambiente a alcançar, sem ter que neces
sariamente atravessar os demais. Esse des
locamento livre e dinâmico nas sequências 

espaciais, bem como o avanço do corpo da 
cozinha sobre o volume da sala, configurando 
o jantar como um segundo centro de atenção, 
determina relações espaciais mais dinâmicas 
entre os ambientes.  
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NARRATIVAS DAS CASAS HESS, FONTANA 
E ALVES 

Os planos envidraçados, agora convergentes 
entre si, se estabelecem como pontos focais das 
salas Hess e Fontana, que possuem dimensões 
mais quadráticas. Ao convergir tais planos, Levi 
“fragiliza” a leitura da aresta do volume e cria um 
ponto de tensão visual na sala. Nesse ambien
te, o plano de forro é sutilmente inclinado e não 
toca no plano envidraçado, sendo o encontro de 
ambos mediado por generosas vigas. As dimen
sões quadráticas da sala e as relações entre os 
planos vertical e horizontal indicam a busca de 
uma espacialidade mais centrada, diferente da
quelas em que o plano da cobertura se estende 
para o exterior e o espaço se horizontaliza (figu
ras 325A a 325D; 326A a 326E).

Nessa sala, o percurso principal transcorre na 
diagonal do espaço, ligando o acesso ao ponto 
de tensão na aresta do volume. Esse percurso, 
contudo, ainda sofre derivações para dar acesso 
ao jantar e à varanda externa. O jantar é arranja
do em “L” em relação ao estar e é tratado como 
um espaço secundário, com uma configuração 
mais estática. Assim, ao percorrer o espaço, o 
usuário é surpreendido pelas possibilidades de 
percurso e pelos diversos pontos focais do setor 
social. 

Na casa Alves, a disposição de planos envidra
çados na aresta do volume também é explorada. 

  

 

Fig. 325A a 325D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Hess, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 326A a 326E: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Fontana, 1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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Entretanto, neste caso, os planos vão do piso 
ao teto e relacionamse diretamente com o 
forro. O percurso principal na sala Alves tam
bém transcorre na diagonal do espaço, mas 
o layout sugere ainda um deslocamento livre 
e dinâmico entre os “estares,” determinando 
diversos recantos para “acolher” ou centros 
de atenção  ao redor do fogo, do piano ou do 
jardim interno. Isolada por um móvel-divisória 
está a sala de jantar. Assim como nas casas 
Hess e Fontana, o jantar possui uma confi
guração retangular, sendo virtualmente mais 
alongado pela disposição transversal de um 
plano envidraçado (figuras 327A a 327E).

O forro dá unidade aos diversos estares e ao 
jantar. Esse forro é plano, e sua altura não 
explora as potencialidades do volume da co
bertura, como demonstram os cortes. Assim, 
Levi parece enfatizar a espacialidade horizon
tal do grande ambiente social e procura tornar 
o espaço, em seu conjunto, mais “acolhedor”. 

No mesmo sentido, nos três casos, observa
se que os planos envidraçados em canto se 
abrem para jardins cobertos por pergolados 
(Alves e Fontana) ou para um varandado 
(Hess). Essa atitude revela a busca constan
te de Levi de evitar a incidência direta da luz 
nesses ambientes, o que favorece a constru
ção de uma atmosfera mais acolhedora.

Fig. 327A a 327E: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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327E327D
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NARRATIVAS DAS CASAS LEVI E BERNETTE 

No grande estar das casas Levi e Bernette, ar
mários-divisórias individualizam pequenos am
bientes, sem promover uma compartimentação 
explícita. Essa não compartimentação do es
paço faz com que o arranjo em “L” do jantar e 
das duas salas de estar se amplie virtualmente, 
incorporando os halls. Assim, em seu conjunto, 
o estar assume proporções quase quadráticas, 
com um forro plano e constante que lhe confere 
unidade compositiva (figuras 328A a 328E; 329A 
a 329D).
Nesse grande espaço estão integrados, num 
quadrante, o hall e o jantar e, no outro, um estar 
com dois ambientes. Entre esses quadrantes, 
Levi define um eixo de circulação que conduz ao 
setor íntimo (Levi) ou ao setor de serviço (Ber
nette). Entretanto, esse eixo não impede o livre 
deslocamento entre os ambientes e a configura
ção de relações espaciais dinâmicas.
O quadrante da sala com dois ambientes é per
corrido transversalmente, tendo ao fundo o gran
de jardim, para onde se é “tragado” pela luz que 
vem de fora. Esse eixo de circulação também 
define duas espacialidades distintas – a sala que 
interage com o exterior, através de uma varanda; 
e a sala do piano ou da lareira, que, pela nature
za mais intimista, é fechada por elementos que 
filtram a luz (jardim com brises, na Levi, e tijolos 
de vidro, na Bernette). Assim, no mesmo estar, 
Levi define ambientes com diferentes graus de 
extroversão. 

 

  

Fig. 328A a 328E: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Levi, 1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 329A a 329D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher”. Casa 
Yara Bernette, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 330A e 330A1: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” (estar): 
proporções retangulares, dois planos longitudinais envidraçados e acesso 
periférico. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 331A e 331A1: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” (estar): 
proporções retangulares, um plano longitudinal envidraçado e acesso cen
tralizado no sentido longitudinal. Fonte: Elaboração da autora

Fig. 332A e 332A1: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” (estar): 
estar e jantar arranjados em “L”, proporções retangulares no jantar e qua
dradas no estar, planos envidraçados perpendiculares entre si e cobertura 
inclinada. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 333A e 333A1: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” (estar): 
estar e jantar arranjados em “L”, proporções retangulares no jantar e qua
dradas no estar, planos envidraçados perpendiculares entre si e cobertura 
plana. Fonte: Elaboração da autora

330A 332A330A1 332A1

331A1 333A1331A 333A

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

O “acolher” nas casas de Levi ocorre em am
bientes que obedecem a três esquemas prin
cipais:

- Estar e jantar configuram um espaço de pro
porções retangulares, onde se destacam um 
ou dois planos longitudinais envidraçados e o 
plano de cobertura, que se estende ao espaço 
externo em forma de pérgola. A relação espa
cial entre os ambientes é aberta, e os percur
sos principais nos espaços são condicionados 
pela posição do acesso, que pode ser perifé
rico ou centralizado no sentido longitudinal do 
volume (Perez, Kanner e Guper) (figuras 330A 
e 330A1; 331A e 331A1).

- Estar e jantar integrados configuram um ar
ranjo em “L”, sugerindo relações espaciais 
dinâmicas, com um percurso principal desen
volvido na diagonal da sala e percursos secun
dários para o jantar e para a varanda. O estar 
possui proporções quadráticas, destacando 
dois planos envidraçados perpendiculares en
tre si, e o jantar apresenta proporções retangu
lares, com plano envidraçado no seu sentido 
transversal. Dois tipos de cobertura definem 
pequenas variações: plano de cobertura in
clinado e apoiado em grandes vigas de borda 
(Hess e Fontana) (figuras 332A e 332A1), e 
plano de cobertura reto e prolongado ao exte
rior, sem a interferência de uma viga de borda 
(Alves) (figuras 333A e 333A1).
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- Estares, jantar e hall configuram um espaço de 
proporções quadráticas, estando parcialmente 
compartimentados por armários-divisórias e uni
ficados por um plano de cobertura reto e con
tínuo. A relação espacial entre os ambientes é 
aberta e muito dinâmica, e o percurso principal 
segrega o ambiente em dois quadrantes: de um 
lado o hall e o jantar; e, do outro, um estar com 
dois ambientes. O estar configura-se como área 
principal, aberta para o exterior por planos envi
draçados com diferentes graus de permeabilida
de (Levi e Bernette) (figuras 334A e 334A1).

O “acolher” nas casas de Levi não se dá em 
espaços de natureza intimista, apesar de os lu
gares destinados a tal serem isolados da rua.  
Neles, não são encontrados “ninhos” protegidos 

Fig. 334A e 334A1: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” (estar): 
estar e jantar e hall parcialmente compartimentados por armários-divisórias, 
eixo de percurso principal centralizado e cobertura plana.
Fonte: Elaboração da autora

334A

334A1

do espaço externo, banhados a meialuz, onde 
o indivíduo se isola do mundo. Acolher, nas ca
sas de Levi, significa compartilhar com os seus 
e com os visitantes “a vida que passa lá fora”, 
em meio a jardins iluminados. Nessas casas, o 
indivíduo não se isola “do” mundo, mas se sente 
pertencente a ele; é um estar isolado “no” mun
do, do qual a dinâmica urbana é uma porção in
desejável. O discurso de Abalos sobre as casas 
pátio de Mies van Der Rohe ajuda a discutir as 
casas de Levi:

Diante de nós abre-se um grande pátio ajardinado 
que é tanto uma extensão da casa, quanto uma re
presentação da natureza. Isolado por muros mui
tos altos, o que nele existe já não é a natureza em 
estado puro, mas uma representação artificial do 
mundo (ABALOS, 2006, p. 26).

Se a relação com o mundo é indesejável, a re
lação entre os indivíduos não é. Diferentemente 
das casas miesianas, que tendem a se voltar ao 
indivíduo (ABALOS, 2003), os espaços sociais 
de Levi promovem o acolhimento simultâneo de 
muitos. Levi legitima o núcleo familiar. O layout 
prevê vários e pequenos estares, negando o 
parâmetro de Mies, com salas que comportam 
pouquíssimos móveis.  Na “sala da lareira”, Levi 
prevê muitas pessoas acomodadas ao seu re
dor, acolhidas pelo calor do fogo. Ele propõe 
ainda mesas de jantar para reuniões de grandes 
grupos, das quais se pode ver a noite passar. 

Assim como nas salas de Calabi, Levi configura 
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Fig. 335A a 335C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” (co
zinha). Casa Hess, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

335B

335C

335A

ambientes compridos e estreitos, que garantem 
a configuração de pequenos estares, ao invés 
de ambientes grandes e frios (GIFFORD, 1997). 
Propõe forros baixos, ao invés de salas altas e, 
ao contrário de Calabi, deixa que a luz difusa, 
filtrada pelos pergolados, elementos vazados e 
tijolos de vidro, penetre nas suas salas, o que 
lhes atribui características mais acolhedoras.  

A maioria das salas possui o seu “duplo” exter
no: um pátio ou jardim delimitado por uma pele 
de vidro e coberto pelo plano de cobertura que 
se prolonga em forma de pérgola, acentuando a 
relação interior e exterior (MIGUEL, 2003; CAP- 
PELLO, 1998; MACHADO, 1992). Como obser
va Cappello199. 

Acentuam a integração interiorexterior, pelo pro
longamento do plano de forro sobre o jardim. As 
pérgolas constituem pontos de referência para o 
olhar, desenham espaços proporcionais à estatura 
humana e são meios que também Burle Marx uti
liza para dinamizar e humanizar o espaço (1998, 
p. 213).

A forte relação com o espaço externo é, portan
to, a característica mais marcante dos espaços 
voltados ao acolher  jantar e estar. São espaços 
destinados principalmente à contemplação, com 
alto grau de extroversão. Mas são espaços vol
tados também à reunião, com características de 
acolhimento, pois impulsionam a formação e a 
permanência de pequenos grupos nos diversos 
estares e ao redor do fogo.

199. O tema também é 
discutido por Miguel (2003) 
e Machado (1992)

10.3.1 COZINHA

NARRATIVAS DAS CASAS GUPER E HESS 

Entrando no espaço, percebe-se que a copa e a 
cozinha das casas Guper e Hess estão integra
das. No entanto, no eixo do acesso, uma escolha 
deve ser feita: voltar-se para a copa, que está de 
um lado, voltarse para a cozinha, que está do 
outro lado, ou atravessálas transversalmente e 
atingir os demais ambientes que se abrem na 
sequência espacial. O espaço é, portanto, multi
direcional (figuras 335A a 335C; 336A a 336C).

A pequena copa é um “recanto” nesse grande 
espaço, configurado por planos em “U” e sem 
janelas. Ali, no canto, os filhos aguardam a em
pregada ou a mãe preparar o café da manhã co
tidiano, sem interferir na dinâmica dos trabalhos 
domésticos.  
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Fig. 336A a 336C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” (co
zinha). Casa Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

336B

336C

336A

Nas cozinhas, o espaço se alonga longitudinal
mente, com bancadas paralelas e uma peque
na circulação. Sobre a pia da casa Hess incide 
uma luz direta, o que favorece a eficiência dos 
serviços ali desenvolvidos. Essa luz vem do vão 
de tijolos de vidro, o qual está disposto entre a 
bancada e o armário superior. Portanto, é uma 
abertura definida para iluminar, e não para con
templar o espaço externo. Sobre o armário su
perior, uma nova faixa horizontal de aberturas 
busca permitir uma iluminação mais geral para 
a cozinha. Na Guper, a iluminação é feita por 
uma janela transversal que define o ponto focal 
da cozinha e ilumina o espaço de modo menos 
homogêneo do que o observado na cozinha da 
casa Hess.

NARRATIVAS DAS CASAS PEREZ E LEVI

Na casa Perez, a copa está isolada fisicamente 
da cozinha e se abre para o pátio que organi
za a casa, definindo uma maior hierarquia deste 
sobre aquela, em detrimento das relações fun
cionais que estabelece com a cozinha. Assim, a 
copa tem um caráter mais social do que de ser
viço. Na casa Levi, não há um espaço específico 
para esse uso.

As duas cozinhas se configuram de modo simi
lar ao da casa Hess. São compostas por um es
paço estreito e alongado, com apoios nas duas 
laterais, iluminado por fitas horizontais que se 
estendem entre os armários e entre o armário 
superior e o plano da cobertura. Nelas, ainda 
é possível perceber pequenos planos verticais 
que definem o território de cada eletrodoméstico 
e que buscam organizar a operação da “máqui
na de morar”.  

Nos dois casos, o acesso se dá de modo pe
riférico, estando localizado num dos planos 
longitudinais, na casa Levi, e num dos planos 
transversais, na casa Perez. A disposição desse 
acesso, vinculada à geometria do ambiente e ao 
acesso para a área de serviço, confere a essas 
cozinhas um caráter de “espaço de passagem”, 
o qual pouco sugere a permanência ou a reunião 
de pessoas (figuras 337A a 337C; 338A e 338B).
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Fig. 337A a 337C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” (co
zinha). Casa Perez, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 338A e 338B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Acolher” (cozi
nha). Casa Levi, 1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 339A a 339D: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” (co
zinha). Casa Kanner, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

337B337A

337C

338A 339A 339B

339C338B

NARRATIVAS DA CASA KANNER

Tal qual ocorre na casa Guper, a cozinha da 
casa Kanner se configura como um espaço de 
configuração retangular, com duas baterias de 
apoio paralelas, iluminado por janela disposta 
no seu sentido transversal. Porém, neste caso, 
a cozinha assume proporções mais alongadas e 
é iluminada por uma janela alta200 (figuras 339A 
a 339D).

Diferentemente dos casos anteriores, a copa da 
Kanner não se configura como um alongamen
to da geometria da cozinha, mas como um alar
gamento e alongamento da circulação, fazendo 
com que o conjunto copacozinha assuma um 

200. A configuração dessa 
janela é hipotética, já que 
não foram encontrados do
cumentos que comprovem 
suas dimensões. 
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arranjo em “T”. Por ter autonomia na composi
ção, a copa recebe uma iluminação própria, com 
uma janela em fita colada no plano da cobertura.

O eixo do percurso principal entre os ambientes 
se dá na intersecção entre eles, e conduz tam
bém para a área de serviço. Com esse percurso, 
a cozinha fica isolada, o que garante a sua fun
cionalidade, e a copa deixa de ser um recanto, 
como é nas casas Guper e Hess, para assumir o 
caráter de “espaço de passagem”. Essa caracte
rística da copa, vinculada à sua geometria e ao 
seu layout, não lhe confere o atributo de espaço 
acolhedor.

NARRATIVAS DA CASA BERNETTE 

A cozinha da casa Bernette não possui uma copa 
conjugada, mas preserva a geometria de propor
ções retangulares das demais cozinhas analisa
das e é iluminada por uma janela alta em fita, 
a qual está disposta no seu sentido transversal. 
Diferentemente dos outros casos, o acesso nes
ta cozinha ocorre no meio de um dos seus pla
nos longitudinais, rompendo a continuidade das 
baterias laterais de apoio e diminuindo a percep
ção da sua geometria alongada. No mesmo eixo 
da porta de acesso, está disposta a porta que 
liga a cozinha à área de serviço, definindo ali o 
eixo do percurso principal (figuras 340A e 340B).

Assim, ao entrar na cozinha da Bernette, é outra 
vez necessário fazer uma escolha: atravessá-la 

e alcançar a área de serviço, girar à direita e in
gressar na “despesa” escurecida, ou girar à es
querda, onde a cozinha iluminada se organiza. 

NARRATIVAS DAS CASAS FONTANA E ALVES 

Se a configuração da maioria das cozinhas de 
Levi é retangular, nas casas Fontana e Alves 
o arranjo se diferencia, assumindo proporções 
mais quadradas e dimensões mais generosas. 
Longe das cozinhas funcionais, com eletrodo
mésticos dispostos em linha, esses ambientes 
assumem melhor o papel de lugar de encontro 
e de acolhimento (figuras 341A e 341B; 342A e 
342C).

Apesar de se identificarem variações entre os 
layouts das cozinhas, é possível observar tam
bém a configuração de um eixo de circulação 
principal mais periférico, que garante a eficiên
cia funcional das mesmas. Dessa forma, no in
gresso, é possível eleger: atravessar o espaço 
e chegar à área de serviço, ou inverter o eixo 
do percurso principal e circular no “coração” da 
cozinha.   

Fig. 340A e B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “acolher” (cozinha). 
Casa bernette, 1954. Rino levi
Fonte: Elaboração da autora

340B340A
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Fig. 341A e 341B: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” (cozi
nha). Casa Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 342A e 342C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Acolher” (co
zinha). Casa Fontana, 1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

No entanto, o modo como a luz incide nessas 
cozinhas as diferencia significativamente. Na Al
ves, as aberturas são dispostas em planos pa
ralelos, estando uma grande janela em fita vol
tada para a bancada de trabalho e outra, para 
o eixo de circulação. Esta última se estende na 
altura dos olhos do observador, ilustrando a bus
ca permanente de Levi de integrar visualmente 
interior e exterior. Na Fontana, a abertura se 
concentra em um único plano, assumindo gran
des dimensões, o que a difere significativamente 

das demais propostas desenvolvidas por Levi. A 
presença de luz vinda dessa grande abertura e 
filtrada por brises externos, bem como o layout e 
a geometria do espaço, são fatores que a apro
ximam do que se pode chamar de “cozinha aco
lhedora”. 

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Entre as cozinhas analisadas, os arranjos com 
proporções retangulares são mais recorrente
s201e, entre eles, podem ser identificados dois 
esquemas principais202.

- Espaço de proporções retangulares, com a 
copa configurando um “recanto” na cozinha. As 
relações espaciais do conjunto com o jantar são 
fechadas, e o eixo do percurso principal atraves
sa a cozinha transversalmente, segregandoa 
da copa. Na cozinha, o esquema da iluminação 
obedece a duas variações: espaço iluminado no 
sentido longitudinal por aberturas em fita dispos
tas entre a bancada e o armário superior e entre 
o armário superior e o teto (Hess); e espaço ilu
minado no sentido transversal (Guper) (figuras 
343A e 343A1). A copa não apresenta aberturas 
diretas para o espaço externo (figuras 344A e 
344A1);
- Espaço de proporções retangulares, sem ter uma 
copa vinculada diretamente à cozinha. As relações 
espaciais com o jantar são fechadas, e o eixo do 
percurso principal atravessa a cozinha longitudinal

341A

342A

342B 342C

341B

201. Os arranjos das ca
sas Alves e Fontana foram 
descartados, por configura
rem casos isolados.
202. Entre os arranjos re
tangulares, os arranjos das 
cozinhas da casa Kanner e 
Bernette foram descarta
dos, por configurarem ca
sos isolados.
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mente, podendo ser indireto (figuras 345A e 345A1) 
ou direto (figuras 346A e 346A1). A iluminação se 
dá no sentido longitudinal por aberturas em fita dis
postas entre a bancada e o armário superior e so
bre o armário superior;
Uma das imagens mais fortes do mundo domésti
co está relacionada à cozinha. Historicamente, ela 
foi o território do encontro familiar ao redor do fogo 
e, com o modernismo, tornou-se um laboratório efi
ciente e equipado com eletrodomésticos que pro
metiam diminuir as tarefas do lar. 
As cozinhas de Levi aproximam-se das preconiza
das pelo modernismo. São espaços funcionais, ou 
seja, laboratórios eficientes, com duas baterias pa
ralelas de eletrodomésticos e armários. Entre esses 
equipamentos, um pequeno corredor minimiza per
cursos e os serviços domésticos, liberando a dona 
de casa para o mercado de trabalho. 

 

 

A antiga mesa das cozinhas tradicionais acomoda
se na copa compacta, que se torna um recanto 
para a reunião cotidiana da família. Comer e produ
zir alimentos passam a ser atividades independen
tes que, por isso, exigem espaços especializados. A 
cozinha assume um caráter operacional, não sendo 
mais um espaço de encontro, de acolhimento.

10.4 SEPARAR-SE

Como as casas Guper e Perez não possuem es
critórios, não serão analisadas neste item.

NARRATIVAS DAS CASAS BERNETTE, FON-
TANA E KANNER 

Entrando no hall, já é possível visualizar o aces

Fig. 343A e 343A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Acolher” (co
zinha): proporções retangulares, iluminação no plano longitudinal e percur
sos periféricos-transversais, configurando uma copa.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 344A e 344A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Acolher” (co
zinha): proporções retangulares, iluminação no plano transversal e percur
sos periféricos-transversais, configurando uma copa.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 345A e 345A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema 
“Acolher’(cozinha): proporções retangulares, iluminação no plano longitudi
nal e percursos indiretos, centralizados e longitudinais.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 346A e 346A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema 
“Acolher’(cozinha): proporções retangulares, iluminação no plano longitudi
nal e percursos diretos, centralizados e longitudinais.
Fonte: Elaboração da autora

343A 345A

344A 346A

343A1 345A1

344A1 346A1
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Fig. 349A e 349B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separar-se”. 
Casa Kanner, 1955. Rino Levi 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 347A e 347B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separar-se”. 
Casa Fontana, 1956 Rino Levi. 
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 348A e 348B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separar-se”. 
Casa Bernette, 1954. Rino Levi 
Fonte: Elaboração da autora

so ao escritório. É, portanto, um território para 
receber visitantes, os quais não ingressarão 
completamente na privacidade doméstica. Nas 
casas Bernette, Fontana e Kanner, o fechamen
to vertical do escritório é parcial e se faz com 
armários-divisórias, que mediam a contradição 
entre o desejo de integrar e de segregar espa
ços. 

Os escritórios da Bernette e da Fontana pos
suem configurações similares – são espaços 
de proporções quadradas, com um plano do 
armário-divisória em madeira e um plano envi
draçado que se abre para um jardim protegido 
por muros, brises e pérgolas. O espaço, assim, 
é iluminado e ampliado, mas também protegido 
do mundo externo (figuras 347A e 347B; 348A 
e 348B).

Na Kanner, o escritório assume proporções re
tangulares, integrase ao estar do piano e abre
se para o jardim interno. Além do plano em ma
deira e do plano envidraçado, observase que a 
janela em fita do escritório da casa Kanner bus
ca se relacionar com a altura do armário-divisó
ria, dando uma sensação de independência dos 
planos verticais em relação ao plano horizontal 
da cobertura. Diferentemente dos dois casos 
anteriores, que são mais estáticos, a geometria 
e a posição da porta de acesso a este escritório 
impulsionam o movimento no seu sentido longi
tudinal (figuras 349A e 349B).

NARRATIVAS DA CASA ALVES 

O escritório da casa Alves também é acessado 
a partir do hall; porém, ao contrário dos casos 
anteriores, é totalmente compartimentado. Seu 
espaço possui proporções retangulares e é con
figurado por dois planos transversais translúci
dos: um se abre para um jardim frontal, protegido 
por brises; o outro dá para o pátio íntimo, como 
se as relações de privacidade com o universo 



262

 

 

doméstico fossem menos sensíveis. O acesso 
se dá no sentido longitudinal do espaço e, por 
ser centralizado, promove uma percepção simé
trica do ambiente, com os planos envidraçados 
em cada um dos lados (figuras 350A a 350C).

 

 

NARRATIVAS DAS CASAS LEVI E HESS 

Se os escritórios das casas Bernette e Alves se 
implantam em territórios de transição entre o pú
blico e o privado, os escritórios das casas Levi e 
Hess são espaços absolutamente privados, qua
se extensões dos quartos. Talvez o escritório da 
Hess, por estar aberto ao pátio social e por ter 
uma iluminação diferenciada daquela dos quar
tos, vinda da janela superior, cumpra um papel de 

espaço de transição entre setores. Neste caso, 
assim como o escritório da casa Ascarelli de Ca
labi, configurar-se-ia como um espaço de passa
gem, um modo de ganhar o pátio social sem ter 
que passar pela sala (figuras 351A e 351B; 352A 
e 352B).

Fig. 350A a 350C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Separarse”. 
Casa Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 351A e 351B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separarse”. 
Casa Hess, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 352A e 352B: Planta e perspectiva ilustrando o tema “Separarse”. 
Casa Levi, 1944. Rino Levi 
Fonte: Elaboração da autora
 

350A 351A 351B

352B352A

350B

350C

A configuração do escritório da Hess é de um es
paço de proporções retangulares, com um plano 
de forro sutilmente inclinado. Em cada um dos 
seus planos transversais há uma porta centrali
zada, definindo um percurso direto e longitudinal 
no espaço. Em sentido oposto, o escritório da 
casa Levi possui proporções quadradas, e a dis
posição de suas portas condiciona uma circula
ção na diagonal do espaço. 
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Fig. 353A e 353A1; 353B e 353B1; 353C e 353C1: Esquemas sinté
ticos ilustrando tema “Separar-se”: proporções retangulares ou quadradas, 
plano envidraçado e um ou dois planos em madeira.
Fonte: Elaboração da autora

A relação desses escritórios com os pátios é tí
mida, devido às pequenas dimensões das por
tas. Assim, nestes casos, os escritórios estabe
lecem relações espaciais fechadas, buscando 
isolamento dos estranhos que visitam a casa e 
dos demais membros da família.

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

As características dos escritórios de Levi relacio
namse diretamente com seu caráter na sequên
cia espacial – se mais privados ou mais públicos. 
Os escritórios mais públicos são acessados pelo 
hall ou pela sala e estabelecem relações espa
ciais mais abertas, através do uso de armários
-divisórias. Os escritórios mais privados estão 
ligados diretamente ao setor íntimo e possuem 
configurações próximas às dos quartos.

Entre os escritórios privados, não são encontra
dos esquemas recorrentes. Quanto aos escritó
rios públicos, seu esquema mais frequente pode 
ser assim descrito203 :

 - Espaço com proporções retangulares ou qua
dradas, com um plano envidraçado e um ou dois 
planos em madeira decorrentes do arranjo dos 
armários-divisórias. O esquema pode sofrer va
riações decorrentes da disposição dos armários 
e dos acessos (figuras 353A e 353A1; 353B e 
353B1; 353C e 353C1).

Nas casas de Levi, os escritórios íntimos são 

353A

353B

353C

353A1

353B1

353C1

203. O arranjo da casa 
Alves foi descartado, por 
configurar um caso isolado. 
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espaços de natureza mais introvertida, iso
landose até mesmo dos pátios que lhes são 
adjacentes. Os escritórios sociais, por sua vez, 
são espaços extrovertidos, pois se abrem para 
pátios e jardins, permitindo que os indivíduos 
que neles ingressam antecipem a experiência 
espacial proporcionada pelas casas. 

10.5 DESLOCAR-SE

NARRATIVAS DAS CASAS ALVES, GUPER E 
BERNETTE

A circulação que leva ao setor íntimo da casa 
Alves possui dois trechos com características 
distintas. O primeiro trecho se configura como 
um grande pátio, com uma calçada disposta 
em meio ao jardim e uma cobertura inclinada e 
translúcida. Adiante, no segundo trecho, o cor
redor íntimo assume um pé-direto de 2,50m, e 
uma sequência de portas se abre diretamente 
para ele (figuras 354A a 354C).

Desse modo, para o indivíduo atingir o corredor 
dos quartos, tornase necessário “sair” do estar 
para um espaço “aparentemente externo” e, no
vamente, ingressar em um corredor estreito. A 
sequência espacial resultante é dinâmica, não 
só pela diferente configuração dos espaços, 
mas pelo contraste lumínico que a experiência 

dentroforadentro ou compressãodilata ção
compressão promove. 

Os contrastes também são explorados no cor
redor íntimo da casa Guper. Um corredor am
plo, dilatado longitudinalmente pela disposição 
de um plano envidraçado junto a um jardim, se 
configura como um espaço de transição entre 
setores. Esse espaço conduz a um corredor es
tático e funcional, que organiza os dormitórios e 
banheiros (figuras 355A a 355D).

Como se pode notar, as duas casas se asse
melham por promover alternâncias espaciais 
no deslocamento até o setor íntimo. Contudo, 
as estratégias projetuais para promover essas 
alternâncias são distintas: na Guper, o primei
ro trecho do setor íntimo é dilatado horizontal
mente e a luz entra filtrada por brises e pergo
lados, que protegem o jardim e configuram um 
espaço de penumbra; na Alves, a incidência da 
luz é direta e saturada, expandindo o espaço 
verticalmente. Além disso, é possível observar 
que o corredor da Guper se caracteriza como 
um espaço interno, isolado do jardim pela pele 
de vidro, ao passo que o da Alves pode ser des
crito como um jardim com o qual o corredor se 
funde, com limites entre dentro e fora indefini
dos.

Também na Bernette o percurso ao setor íntimo 
envolve a passagem por um espaço de tran
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sição. Este vira um corredor-rampa e se abre 
para o pátio que o tangencia. No percurso, o 
leve plano em vidro ladeia e se contrapõe ao 
peso visual do plano de tijolos a vista, criando 
um rico jogo de texturas. Ao final do corredor, 
uma mudança no eixo de percurso leva ao cor
redor íntimo – um espaço estático e iluminado 
lateralmente pela janela em fita que se abre 
para o pátio (figuras 356A a 356C).

 

 

Fig. 354A a 354C: Planta e perspectivas ilustrando o tema ilustrando o 
percurso “Deslocar-se”. Casa Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 355A a 355C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar
-se”. Casa Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 356A a 356C: Planta e perspectivas ilustrando o ilustrando o percurso 
“Deslocar-se”. Casa Yara Bernette, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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355A
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NARRATIVAS DAS CASAS PEREZ, KANNER 
E LEVI 

Se nas casas Alves, Guper e Bernette o percurso 
vai do espaço claro ao escuro, na casa Perez a 
estratégia é o oposto. O espaço de transição se 
fecha parcialmente para o grande pátio que or
ganiza a casa, enquanto o corredor íntimo volta 
a estabelecer uma ampla relação com ele. Esse 
fechamento pode ser entendido como uma pre
paração para vivenciar o corredor íntimo, cujo 
acesso exige uma inversão no eixo de circula
ção (figuras 357A a 357C).
O espaço de transição da casa Kanner possui 
uma configuração retangular, com um grande 
plano envidraçado disposto longitudinalmente, o 
qual revela o pátio íntimo. O acesso nesse es
paço é disposto no seu sentido transversal, e o 
percurso que leva ao corredor íntimo é periférico 
à sua geometria. Esse corredor íntimo é um es
paço linear, em que se é “arremessado” ao exte
rior pelo grande plano envidraçado disposto lon
gitudinalmente junto ao pátio social. Assim, nos 
espaços em sequência, os planos envidraçados 
estão dispostos em sentidos opostos, configu
rando, ao longo do percurso, um jogo dinâmico 
de luz e sombra (figuras 358A a 358C).
A configuração do corredor íntimo da casa 
Kanner  é semelhante à da casa Levi: um espaço 
de proporções retangulares, com um plano lon
gitudinal envidraçado e com o acesso disposto 
no seu sentido transversal. Neste caso, o espa
ço de transição é a primeira porção do corredor, 

 

Fig. 357A a 357C: Planta e perspectivas ilustrando o percurso “Deslocar
-se”. Casa Perez, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 358A a 358C: Planta e perspectiva ilustrando o percurso “Deslocar
-se”. Casa Kanner, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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Fig. 359A e 359B: Planta e perspectiva ilustrando o ilustrando o percurso 
“Deslocar-se”. Casa Levi, 1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 360A a 360C: Planta e perspectivas ilustrando o ilustrando o percurso 
“Deslocar-se”. Casa Fontana, 1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 361A a 361B: Planta e perspectiva ilustrando o percurso “deslocar
se”. Casa hess, 1952. Rino levi
Fonte: Elaboração da autora

359A

360A

361A 361B

359B

360B

360C

que possui um grau maior de isolamento em 
relação ao exterior. Um ambiente invade o final 
do percurso, fazendo com que sua terminação 
ocorra em uma porta e sugerindo uma nova ca
minhada (figuras 359A e 359B).

NARRATIVAS DAS CASAS FONTANA E HESS 

Na casa Fontana, a escada faz o papel de es
paço de transição e conduz ao corredor do setor 
íntimo, no segundo pavimento. Ambos, escada 
e corredor, são internalizados e não explorados 
como espaços que se relacionam com o exterior. 
O acesso ao corredor se dá no seu sentido lon
gitudinal, quase ao centro, diminuindo a percep
ção do seu comprimento (figuras 360A a 360C).

Na casa Hess, o corredor também é internaliza
do; entretanto, neste caso, o acesso ocorre na 
sua periferia e o percurso se dá em toda a sua 
extensão longitudinal. Nas duas casas, o corre
dor possui uma tensão multidirecional que lhe é 
própria e, sem surpresas, o percurso evidencia 
uma sequência de portas (figuras 361A e 361B).

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Do estar aos quartos, Levi procura dispor de 
modo recorrente dois ambientes – um espaço 
de transição entre setores e o corredor íntimo 
propriamente dito (Alves, Bernette, Guper, Pe
rez, Kanner, Levi e Fontana). Como esses espa
ços possuem características diferentes entre si, 
o deslocarse estabelece efeitos de dilatação e 
compressão espacial e jogos dinâmicos de luz e 
sombra. 

Compositivamente, os espaços de transição não 
obedecem a esquemas tipológicos recorrentes. 
Já entre os corredores íntimos, dois arranjos se 
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repetem, com pequenas variações:

- Espaço alongado, com um dos planos longi
tudinais aberto por uma sequência de portas 
e o outro aberto por um plano envidraçado. O 
acesso pode ocorrer num dos planos transver
sais (Kanner e Levi) ou no extremo do plano lon
gitudinal (Perez), provocando um percurso no 
sentido longitudinal do espaço. A finalização do 
corredor pode ser feita por uma porta de acesso 
a um ambiente (Levi) ou por uma parede cega 
(Kanner e Perez) (figuras 362A e 362A1).

Transposto o hall ou o setor social, o indivíduo 
acessa o longo corredor do setor íntimo ou um 
espaço de transição entre os setores. A pas
sagem é, portanto, didática – há um gradativo 
deslocar-se até chegar ao território mais íntimo 
da família. 

O deslocamento que se sucede é prazeroso. Um 
grande plano envidraçado permite que a luz en
tre no espaço e amplie virtualmente suas dimen
sões. Dali se pode ver um pátio, um jardim, uma 
piscina, e a vida se desenrolando entre os dias e 
as noites. Circular nessas casas é mais do que 
ir de um ponto a outro, é um ato contemplativo  
olhos e corpo se movimentando em eixos opos
tos. É um passeio.

Fig. 362A e 362A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Deslocar
-se”: proporções retangulares, plano longitudinal envidraçado,  acesso trans
versal e percurso longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 363A e 363A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Deslocar
-se”: proporções retangulares,  sem iluminação direta,  acesso transversal e 
percurso longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 364A e 364A1: Esquemas sintéticos ilustrando o percurso “Deslocar
-se”: proporções retangulares,  sem iluminação direta,  acesso no meio do 
plano longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora
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- Espaço alongado, com portas dispostas em 
quase todos os planos e sem iluminação dire
ta. O acesso pode ocorrer no sentido transversal 
(Hess, Guper, Alves) (figuras 363A e 363A1) ou 
no meio do plano longitudinal, o que diminui a 
percepção do comprimento do espaço (Fontana) 
(figuras 364A e 364A1). A finalização do corredor 
pode ser feita por uma porta de acesso a um 
ambiente (Alves e Guper) ou por um plano cego 
(Hess).
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Consolidase a promenade arquitetônica moder
na, como será discutido posteriormente. Uma 
promenade íntima, desenrolada em um espaço 
isolado da sala e com pédireito baixo, como no 
peristilo das casas tradicionais gregas. Os parti
dos horizontais de Levi, em certo sentido, negam 
a promenade lecorbusiana, que se desenvolve 
ao redor das salas, com seus pésdireitos altos, 
e onde um indivíduo contempla o deslocamento 
do outro. Para Levi, deslocar-se pelo corredor 
íntimo é um ato de caráter privado que poderá 
ser, no máximo, espiado por quem está nos pá
tios das casas.  

10.6 RECOLHER-SE

NARRATIVAS DAS CASAS BERNETTE, GU-
PER, FONTANA E HESS 

Os quartos de solteiro, apesar de possuírem 
dimensões diferentes, revelam arranjos muito 
próximos àqueles observados nos quartos de 
Calabi: proporções retangulares, acesso no seu 
sentido transversal, um plano longitudinal em 
madeira decorrente da disposição dos armá
rios embutidos, e aberturas descentralizadas e 
alinhadas, que definem no quarto uma zona de 
circulação periférica e longitudinal e outra de re
colhimento e privacidade.204

Em todos os casos, o quarto de casal se agigan
ta, estabelecendo sua hierarquia em relação aos 
demais. Na Guper, na Hess e na Fontana, esse 

aumento de dimensões decorre do avanço do 
quarto sobre o corredor, o que cria um pequeno 
vestíbulo que direciona os percursos para o ba
nheiro, para o hall ou para o dormitório (figuras 
365A a 365C; 366A a 366C; 367A a 367C). Na 
Bernette, dada a disposição do banheiro, o per
curso impõe que se atravesse o quarto, diluindo 
o “recanto” da cama (figuras 368A a 368C).
As dimensões das aberturas que ligam os quartos 
aos pátios são constantes, estabelecendo diferen

Fig. 365A a 365C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

365B365A

365C

204. Na Hess e na Guper, 
a descentralização e o ali
nhamento não são abso
lutos; contudo, é possível 
perceber a configuração do 
eixo de percurso mais peri
férico no espaço.  
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Fig. 366A a 366C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Hess, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 367A a 367C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Fontana, 1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 368A a 368C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Bernette, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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366A 368A
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tes graus de interação com o exterior e, conse
quentemente, de extroversão. Na Guper, as aber
turas são generosas e, nas outras duas, pequenas, 
mesmo quando a largura do espaço permitiria a 
inserção de vãos maiores, como na casa Hess.  Na 
casa Fontana, como os quartos estão no segundo 
pavimento, as janelas se horizontalizam e configu
ram uma fita, e somente os olhos interagem com o 
exterior.
Naturalmente, os planos de forro sutilmente inclina
dos dos quartos da Bernette, da Hess e da Fontana 
interferem na sua percepção espacial e parecem 
compensar, com um impulso vertical, as pequenas 
portasjanelas que os ligam aos pátios ou às visu
ais externas.
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Fig. 369A a 369C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Levi, 1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 370A a 370C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Kanner, 1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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NARRATIVAS DAS CASAS LEVI, KANNER E 
PEREZ 

Na Levi, uma “antecâmara” ou vestíbulo liga o cor
redor ao quarto, proporcionando uma maior priva
cidade a este. Na antecâmara, a porta do banho, o 
recanto do closet e a passagem para o dormitório 
revelam um espaço multidirecional. O quarto, por 
sua vez, assume proporções quadradas, e a dispo
sição centralizada de pequenas portasjanelas for
ça um percurso não ortogonal no espaço. O dese
nho desse percurso, vinculado às visuais obtidas a 
partir das pequenas janelas, define uma tímida re
lação com o espaço externo (figuras 369A a 369C).

Em sentido oposto, as relações dos quartos da 
casa Kanner com o seu pátio íntimo são mais ge
nerosas. Levi define um eixo de percurso periférico 
e revela ao longo dele uma grande janelaporta, 
com o pátio ao fundo. Os quartos, assim como na 
casa Levi, possuem proporções quadradas e ante
câmaras. Entretanto, neste caso, a antecâmara do 
quarto de solteiro é estreita, configurada como um 
pequeno corredor que dá acesso aos quartos e ao 
banho (figuras 370A a 370C).

Apesar de não possuírem antecâmaras, os arran
jos dos quartos da casa Perez se assemelham 
aos da casa Kanner: proporções quadradas, per
curso periférico definido a partir do alinhamento 
de aberturas, e grande portajanela, dilatando as 
dimensões do quarto para o exterior (figuras 371A 
a 371C). 



272

 

Fig. 371A a 371C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Castor Delgado Perez, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 372A a 372C: Planta e perspectivas ilustrando o tema “Recolher-se”. 
Casa Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
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NARRATIVAS DA CASA ALVES

Os quartos da casa Alves possuem propor
ções retangulares e são acessados por ante
câmaras desenhadas a partir do alargamento 
da circulação. A partir daí, dois tipos de quarto 
se diferenciam, principalmente pela disposição 
das aberturas e pelo percurso que estabele
cem na geometria da planta. Um tipo de quarto 
se consolida pela disposição das aberturas no 

seu sentido longitudinal, provocando um per
curso na extensão transversal do espaço. No 
outro tipo, as aberturas provocam um percurso 
na extensão longitudinal do espaço. São quar
tos muito semelhantes aos já analisados, com 
aberturas generosas que estabelecem uma 
grande relação com o exterior. No entanto, 
nestes casos, é possível observar também que 
armários são embutidos no sentido transversal 
da planta, configurando um plano a mais em 
madeira no arranjo do espaço. (figuras 372A 
a 372C).
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Fig. 373: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: posição 
das aberturas e percurso principal longitudinal e periférico na geometria do 
ambiente.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 374: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: posição 
das aberturas e percurso principal não ortogonal em relação à geometria 
do ambiente. 
Fonte: Elaboração da autora

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

Como já observado na análise das casas de Ca
labi, além da proporção das plantas, a dimensão 
e a disposição das aberturas são as principais 
variáveis que interferem na percepção dos quar
tos, já que condicionam seu caráter (extrovertido 
ou introvertido) e os percursos traçados no seu 
interior.  
Na maioria dos casos, os quartos de Levi são 
retangulares205 e, em todos os casos, são ex
trovertidos, com uma portajanela fazendo a in
terface com o exterior.206 Porém, essa extrover
são assume diferentes gradações nas casas de 
Levi, sendo condicionada principalmente pelas 
dimensões das portas-janelas. A disposição de 
forros planos ou inclinados também interfere na 
percepção desses espaços, sendo mais recor
rentes os planos retos. 
A partir do arranjo das aberturas e dos percursos 
que condicionam, é possível identificar dois es
quemas principais207. 
 Portas e janelas descentralizadas e alinhadas 
em planta, configurando um percurso principal 
direto e periférico na geometria do ambiente 
(Bernette, Perez, Alves, Guper, Hess, Kanner e 
Fontana)208 (figura 373);
 Portas e janelas desalinhadas em planta, de
vido à centralidade da janela, configurando um 
percurso principal não ortogonal em relação à 
geometria do ambiente (Levi) (figura 374).

  

373 374

Conforme observado nas casas de Calabi, inter
ferem diretamente na percepção desses espa
ços o tipo de acesso ao quarto, se direto ou me
diado por um ambiente de transição, e o arranjo 
dos armários embutidos, que condicionam o tipo 
de textura dos planos verticais.   
Quanto ao tipo de acesso, observase que, nas 
casas Levi e Kanner, a mediação se faz por meio 
de um ambiente que antecede o dormitório, es
tabelecendo um percurso direto até ele (figura 
375). Nas casas Guper, Fontana e Hess, a me
diação só ocorre nos quartos de casal, devido 
ao avanço destes sobre o corredor íntimo. Neste 
ambiente, ocorre uma compressão espacial e 
uma mudança no eixo de percurso, transcor
rendo no sentido longitudinal do espaço (figura 
376).
Quanto ao arranjo dos armários embutidos, são 
identificados dois esquemas principais:
 Planos verticais de madeira no sentido longi
tudinal do espaço, ladeando o eixo de percurso 
principal (Hess, Perez, Kanner, Alves) (figuras 
377A e 377A1);

205. Dos vinte e nove 
quartos analisados, dez 
possuem proporções qua
dradas e dezenove apre
sentam proporções retan
gulares.
206. A casa Fontana é 
uma exceção, pois os quar
tos localizamse no segun
do pavimento. 
207. O arranjo de um 
quarto da casa Perez, com 
percurso na diagonal do 
espaço, e de um quarto da 
Casa Alves, com o percur
so no sentido transversal 
do espaço, foram desconsi
derados, por configurarem 
casos isolados. 
208. Na Guper e na Hess, 
a descentralização e o ali
nhamento das aberturas 
são parciais, mas eviden
ciam o desejo de configura
ção de um eixo de circula
ção periférico no ambiente.
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No recolhimento do quarto, a vida privada trans
corre: é o território da nudez, do sexo, do repou
so. Seria o território mais introverso numa casa, 
o ninho de Bachelard (2000). No entanto, para 
Levi, os quartos são extensões de pátios, mes
mo que de pátios íntimos. A privacidade, assim, 
não se estabelece no quarto, mas no pátio que 
o sucede. Nas suas casas, não são os indivídu
os que possuem vida íntima, mas a família, e é 
no pátio que os pais se recolhem e as crianças 
brincam, longe dos olhares curiosos e indesejá
veis de visitantes e empregados. Por essa extro
versão, os quartos de Levi não são territórios de 
absoluta privacidade.

10.7 DE UM ITINERÁRIO A OUTRO 

DO ADENTRAR AO ACOLHER:

Na casa Guper, a passagem do hall para o estar 
envolve um efeito de dilatação espacial propor
cionado não só pelas dimensões do espaço que 
se amplia, mas também pelos contrastes entre 
o hall escuro e a sala abundantemente ilumina
da, e entre um pédireito e outro, sutilmente mais 
elevado. A dilatação é horizontalizada, em virtu
de do plano de vidro longitudinal que amplia as 
dimensões da sala (figuras 379A e 379B).

Na Fontana, o movimento de ascendência pela 
escada e a ampliação significativa do pé-direito 

Fig. 375: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: acesso 
intermediado por um ambiente de transição, com eixo de percurso direto.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 376: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: acesso 
intermediado por um ambiente de transição, com mudança de eixo de per
curso.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 377A e 377A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: 
planos verticais de madeira no sentido longitudinal do espaço.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 378A e 378A1: Esquemas sintéticos ilustrando o tema “Recolher-se”: 
alternância de texturas (madeira e alvenaria rebocada) num mesmo plano 
longitudinal do espaço.
Fonte: Elaboração da autora
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377A1

378A1

 Alternância de texturas (madeira e alvenaria 
rebocada) num mesmo plano longitudinal do es
paço, ladeando o eixo do percurso principal (Gu
per, Fontana, Bernette) (figuras 378A e 378A1).
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Fig. 379A e 379B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Guper, 
1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 380A e 380B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Fonta
na, 1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 381A e 381B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Hess, 
1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 382: Fotografia do interior da sala e do hall. Casa Hess, 1952. Rino 
Levi 
Fonte: Acayaba, 1986, p. 85 

379B

381A

381b

382

379A

380a

380B

da sala, que possui o plano de forro inclinado, 
são promotores de uma dilatação espacial ainda 
maior. Contudo, pela geometria do forro e pelos 
fechamentos verticais envidraçados da sala, há 
uma tensão entre o impulso vertical e o horizon
tal (figuras 380A e 380B).

 

Essa mesma inclinação no plano de cobertura 
é observada nas casas Hess e Bernette. Na pri
meira, o hall assume o ponto mais alto da cober
tura. Dessa forma, ao longo do percurso, viven
ciase uma suave compressão espacial, que vai 
de um ambiente estreito e alto a uma área mais 
horizontalizada e com o pé-direito mais baixo (fi
guras 381A e 381B; 382). 
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Na Bernette, o hall está junto ao ponto mais bai
xo da cobertura, fazendo com que, ao longo do 
percurso, o espaço se dilate, tanto pelo impulso 
vertical desse forro como pela grande abertura 
longitudinal, que impulsiona o olhar e o movi
mento para fora (figuras 383A e 383B).

 

 

Fig. 383A e 383B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Bernet
te, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 384: Planta: percurso entre hall e sala. Casa Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 385A e 385B: Planta e corte: percurso entre hall e sala. Casa Kanner, 
1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 386: Planta: percurso entre hall e sala. Casa Perez, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 387: Planta: percurso entre hall e sala. Casa Levi, 1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

383A

384

385A

386

387

385b383B

Nas demais casas, Levi não explora alterações 
no pédireito, o que reforça a horizontalidade 
dominante de suas obras. Nessas, os efeitos 
de dilatação espacial são explorados a partir do 
contraste de proporção entre ambientes  dos 
menores aos maiores, dos ambientes que preser
vam quase uma penumbra aos que são ilumina
dos de modo quase saturado, ou de modo difuso, 
em razão do emprego de varandas, pergolados e 
elementos vazados. É nesta passagem contras
tante que Levi constrói grande parte da imagem 
de suas obras: um jardim se revela frontalmente 
ou obliquamente e anuncia que o “acolhimento” 
na grande sala se dá dialeticamente dentro e fora 
(figuras 384; 385A e 385B; 386; 387).
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Em todos os casos analisados, o percurso entre 
o adentrar e o acolher explora a dilatação espa
cial. Essa dilatação ocorre pelo contraste entre 
as dimensões horizontais e entre os tons de ilu
minação dos ambientes, indo do menor para o 
maior, do mais escuro para o mais claro. Quan
do o contraste entre as alturas dos ambientes 
também é explorada, Levi não adota esquemas 
recorrentes, podendo optar pelo simples desní
vel entre forros ou pelo uso de um plano de forro 
inclinado em sentido ascendente ou descenden
te em relação ao percurso.

Nesses percursos, os pátios são contemplados 
a partir de visuais oblíquas ou na diagonal das 
plantas; pela transposição da extensão transver
sal da sala, a maioria dos pátios se revela por 
completo. Há, portanto, uma tensão entre os 
eixos de percurso e os eixos visuais sugeridos. 
Essa afirmativa vem ao encontro de Gonsales 
(1999), que declara que os acessos de Levi, 
entendidos como os “percursos do acesso”, in
troduzem complexidade no percurso, ainda que 
nos percursos posteriores não seja explorada a 
multiaxialidade dos pátios clássicos. 

Em consonância com Gonsales, Miguel (2003, 
p. 176) afirma que as casas da primeira fase de 
Levi apresentavam uma circulação que, como 
eixo longitudinal, busca unir de modo mais lógi
co frentefundos. Contudo, nas casas da segun
da fase, “o eixo principal deixa de ser apenas 
uma união dos acessos principais e secundários 

da casa, passando a ter um tratamento comple
xo e multidirecional” (MIGUEL, 2003, p. 178).

DO ACOLHER AO DESLOCAR-SE

Nas casas Fontana, Hess e Bernette, a transi
ção das salas para os corredores íntimos con
templa uma redução no pé-direito, definindo a 
hierarquia como sendo das primeiras em relação 
aos últimos.  Na casa Fontana, acomodada em 
meios níveis, a transição vai de um espaço de 
um pédireito e meio para um espaço de um pé
direito simples, estreito e sem iluminação, resul
tando, naturalmente, num efeito de compressão 
espacial (figuras 388A e 388B). De modo similar, 
na Hess, o deslocamento envolve a passagem 
novamente pelo hall de entrada, onde ocorre o 
ápice vertical do forro inclinado, e o ingresso na 
circulação horizontal, com o pédireito mais bai
xo e sem iluminação, representa uma significati
va compressão espacial (figuras 389A e 389B).

Na casa Bernette, onde a sala também possui 
forro inclinado, a passagem envolve uma com
pressão mais suave. Da sala ampla e com for
ro inclinado, vaise para um corredor em rampa 
que, apesar de manter a inclinação do forro da 
sala, tem sua altura reduzida e uniformizada. 
Neste percurso inicial, o espaço se comprime na 
vertical e, logo na sequência, se dilata na hori
zontal, devido à disposição do grande plano en
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vidraçado. Uma inversão no eixo percorrido mar
ca o segundo trecho do percurso, que volta a se 
comprimir, por sustentar apenas uma pequena 
janela em fita horizontal (figuras 390A e 390B).

Ao longo dos percursos das casas Kanner, Levi 

 

 

Fig. 388A e 388B: Planta e corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Fontana, 1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 389A e 389B: Planta e corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Hess, 1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 390A e 390B: Planta e corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Bernette, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 391A e 391B: Planta e corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Kanner, 1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

388B 390B

388B

391B

388A 390A

388A

391A

e Guper, Levi promove pequenas mudanças en
tre as alturas dos ambientes e explora diferentes 
efeitos de dilatação horizontal nos corredores. 
Na Kanner, a redução do pédireito do corredor 
é compensada pela dilatação horizontal que o 
plano envidraçado promove em relação ao pátio 
íntimo, no primeiro trecho, e em relação ao pátio 
social, no segundo trecho (figuras 391A e 391B). 
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Fig. 392: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Levi, 1944. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 393: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Guper, 1951. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 394: Fotografia do interior do corredor. Casa Guper, 1951. Rino Levi 
Fonte: Acervo PUCCAMP

392

393

394

Na Levi, a redução do pé-direito e o arranjo de 
um trecho inicial do corredor sem iluminação pro
vocam uma efetiva compressão espacial no per
curso, que só é compensada no segundo trecho, 
onde o plano envidraçado dilata as dimensões 
horizontais do corredor, em direção ao pátio so
cial (figura 392). Em sentido oposto, na Guper, 
vivencia-se uma gradual compressão espacial: 
na passagem da sala para o primeiro trecho do 
corredor, há uma redução de pédireito e uma 
permanência do nível de iluminação, promovido 
pela abertura para o jardim frontal; do primeiro 
para o segundo trecho, o corredor se estreita, 
se enclausura e promove ainda mais o efeito de 
compressão (figuras 393 e 394).

A passagem do estar para o corredor da casa 
Alves se dá com uma ampliação do pédireito, 
que, vinculada ao uso de cobertura translúci
da, promove um efeito de dilatação vertical. Na 
sequência desse mesmo percurso, como já ob
servado, o espaço volta a ter suas dimensões 
horizontais e verticais reduzidas, e o percurso é 
comprimido. Assim, ao longo do trajeto, Levi ex
plora efeitos contrários entre o alto e o baixo e 
entre o claro e o escuro (figuras 395A e 395B).

Na Perez, não ocorrem mudanças de pédirei
to, e o percurso explora apenas efeitos sutis de 
compressão espacial. Da sala-pátio, com inver
são no eixo percorrido, entrase num espaço 
mais fechado em relação ao pátio, o que pro
move uma suave compressão espacial. Deste 
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ambiente de transição, com uma nova inversão 
no eixo percorrido, passase ao corredor ínti
mo, cujo fechamento vertical dilata parcialmente 
suas dimensões. Assim, ao longo do percurso, 
são explorados diferentes níveis de compressão 
e dilatação, não havendo um contraste absoluto 
ou uma gradação (figuras 396A a 396C).

 No conjunto analisado, com exceção da Casa 
Alves, Levi não explora dilatações espaciais 
verticais. De um percurso a outro, Levi explora 
dois efeitos principais: compressão espacial, de
corrente da passagem de um ambiente amplo, 
alto e bem iluminado para um espaço estreito, 
escuro e com o pédireito baixo (Fontana, Hess, 
Bernette); e contraste de efeitos ao longo de um 
mesmo percurso, que pode ser de compressão

 

 Fig. 395A e 395B: Planta e corte: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Alves, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 396A a 396C: Planta e cortes: percurso entre sala e corredor íntimo. 
Casa Perez, 1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

396A

396B

396C395B

395A

-dilatação (Levi), dilatação-compressão (Guper), 
dilatação com diferentes orientações (Kanner) 
e dilatação-compressão-dilatação (Bernette). O 
segundo esquema é mais recorrente nos parti
dos aditivos, e os efeitos são explorados como 
forma de promover no percurso diferentes graus 
de interação com o exterior.  

Assim, mesmo que os percursos sugiram em 
planta uma rigorosa axialidade (GONSALES, 
1999), a espacialidade sugere um jogo comple
xo entre o eixo do movimento (corredor) e o eixo 
visual (pátio ou jardim que se revelam lateral
mente). A multiaxialidade se torna virtual. Não 
sugere múltiplos caminhos a percorrer, mas di
ferentes visuais a contemplar.    
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Fig. 397: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Levi, 1944. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 398: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Kanner, 
1955. Rino Levi. 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 399A e 399B: Planta e corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. 
Casa Guper, 1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 400: Corte: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Alves, 1951. 
Rino Levi. 
Fonte: Acervo de projeto da USP
Fig. 401: Planta: percurso entre sala e corredor íntimo. Casa Alves, 1951. 
Rino Levi. 
Fonte: Elaboração da autora
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399A

400
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401396C

DO DESLOCAR-SE AO RECOLHER-SE

A variação de alturas entre o corredor íntimo e 
os quartos é uma característica marcante nas 
casas Levi e Kanner. Percorre-se um corredor 
com pédireito baixo e entrase num espaço in
termediário com pédireito mais elevado, para 
que, na sequência, se ingresse no quarto com 
pé-direito mais baixo (Levi) ou idêntico ao do es
paço intermediário (Kanner). No caso da Levi, a 
passagem envolve efeitos de dilatação vertical 
e posterior compressão, já que o pédireito do 
quarto é reduzido e que a porta que o liga ao pá
tio não lhe concede uma dilatação horizontal. Na 
Kanner, pelas características do quarto, é possí
vel observar uma dilatação vertical no primeiro 
percurso e uma posterior dilatação horizontal (fi
guras 397 e 398).

Sem o espaço intermediário, a transição do cor
redor íntimo para os quartos nas casas Guper, 
Alves, Hess, Bernette e Fontana também explo
ra efeitos de dilatação espacial.  De um ambien
te estreito, sem iluminação direta (Guper, Hess 
e Fontana) ou com iluminação pontual (Alves), 
passa-se para um ambiente com dimensões 
maiores, pédireto mais alto e ampla abertura 
para o exterior (figuras 399A e 399B; 400; 401).
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Nas casas Hess, Bernette e Fontana, as aber
turas para o exterior possuem dimensões mais 
modestas; contudo, o plano de forro inclinado e 
com sentido ascendente em relação ao acesso 
reforça esse efeito de dilatação (figuras 402 a 
405).  

No universo estudado, a casa Perez é a única 
em que o percurso não explora mudança en
tre as alturas dos ambientes. Na passagem, a 
horizontalidade é reforçada pela disposição da 
grande porta envidraçada no eixo do percurso 
principal, a qual revela o pátio ao fundo e con
vida o indivíduo a dar continuidade ao percurso 
(figuras 406 e 407).

 

Fig. 402: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Hess, 1952. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 403: Fotografia do interior do quarto. Casa Hess, 1952. Rino Levi. 
Fonte: Acayaba, 1986, p. 88 
Fig. 404: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Bernette, 
1954. Rino Levi. 
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 405: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Fontana, 
1956. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 406: Corte: percurso entre corredor íntimo e quarto. Casa Perez, 1957. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 407: Fotografia do interior do quarto. Casa Perez, 1957. Rino Levi. 
Fonte: Revista Zodiac, out. 1957, p. 87
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Com exceção da casa Perez e da casa Levi, o 
arquiteto explora efeitos de dilatação espacial 
nos percursos entre os corredores e os quartos. 
Corredores horizontalizados dão passagem a 
quartos com pédireito mais alto (Kanner, Alves 
e Guper) ou cujos forros inclinados no sentido 
ascendente a partir do ingresso promovem uma 
natural dilatação espacial (Hess, Bernette e Fon
tana). Na passagem, as novas geometrias dos 
quartos e o alinhamento das portasjanelas com 
as portas de acesso também indicam um percur
so que terá continuidade além, no pátio.      

UMA POSSÍVEL TIPOLOGIA ESPACIAL

O percurso do adentrar ao acolher, em todas 
as casas de Levi, envolve efeitos de dilatação 
espacial decorrentes das diferentes dimensões 
horizontais e dos diferentes níveis de iluminação 
entre os ambientes. No entanto, não há neste 
percurso um esquema tipológico único, já que, 
entre os ambientes, Levi explora diferentes ar
ranjos para os planos de forro, que podem ser 
retos, com alturas uniformes; retos, com desní
veis; inclinados em sentido ascendente; e incli
nados em sentido descendente.

Do acolher ao deslocarse, Levi pouco explora 
os efeitos de dilatação ou compressão espacial 
vertical. De modo recorrente, são observados 
efeitos contrastantes ao longo de um mesmo 
percurso, os quais podem ser de compressão

dilatação horizontal, dilatação horizontalcom
pressão, e dilatação horizontal com diferentes 
orientações. 

Do deslocarse para recolherse, Levi volta esta
belecer uma nova dilatação espacial horizontal, 
promovida pela passagem de um ambiente de 
menores dimensões e pé-direito mais baixo para 
ambientes mais amplos e mais altos e/ou com 
forros inclinados e ascendentes a partir do in
gresso. A disposição de grandes portasjanelas 
dispostas no eixo do percurso principal também 
promove uma natural dilatação espacial para o 
pátio. 

Assim, ao longo de todos os principais percursos 
das casas de Levi, o usuário é submetido princi
palmente aos efeitos de dilatação espacial hori
zontal. A partir de diversos ângulos, o indivíduo 
é contempla o exterior. Alterações de alturas de 
pé-direito e/ou de orientação dos planos de for
ro dinamizam os percursos, principalmente nos 
estares e nos quartos, as duas terminações dos 
principais percursos. Contudo, a disposição de 
grandes aberturas é compositivamente impera
tiva, impondo a dilatação horizontal ao final dos 
percursos. No percurso intermediário, ao lon
go dos corredores íntimos, é possível observar 
pequenas compressões espaciais, indicando a 
transição entre um território mais social e outro 
mais privado.  

Para Gonsales (1999), as diferentes alturas dos 
ambientes nas casas de Levi correspondem a 
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diferentes volumetrias, o que ajuda a definir es
pacialmente os diversos setores e hierarquias 
espaciais entre ambientes. De fato, isso pode se 
dar nos quartos e salas, minimizando a impor
tância dos corredores enquanto elementos de 
composição. No entanto, acreditase que a atitu
de projetual de Levi é mais movida pela intenção 
de expressar formalmente os diversos setores 
da casa ou promover a ventilação dos diversos 
telhados (RAHAL, 2006) do que pelo intuito de 
promover diferentes hierarquias espaciais entre 
os ambientes, já que, na maioria dos casos, as 
inclinações propostas ou as mudanças de nível 
são pouco operantes na espacialidade horizon
tal resultante. Talvez essa pouca expressão da 
mudança de níveis ou sentido dos forros é que 
leva o arquiteto mais tarde a uniformizar as al
turas, como na Casa Perez, conforme observa 
Gonsales (1999).

Por outro lado, é inegável a percepção que Levi 
tem da importância da altura para promover a 
humanização e o acolhimento dos ambientes, 
como revela seu depoimento, ao criticar as exi
gências legais de São Paulo com relação aos 
pésdireitos209. 

“[...] entre todos os absurdos dos nossos códigos 
de obra existe a exigência de pésdireitos com mí
nimo de três metros, quando o homem em média 
só tem 1,70m de altura. No ano passado visitei 
na América do Norte, no Estado de Connecticut, 
várias casas de madeira, construídas no século 
passado para famílias abastadas. Em todas es

tas casas, os tetos podem ser alcançados com as 
pontas dos dedos, o que corresponde a uma altu
ra de 2,10 – 2,20 metros, isto é, a altura padrão 
das portas de hoje. A verdade é que essas casas 
americanas têm muito maior sentido humano e 
maior intimidade que as nossas. Para isso con
corre o fato das portas e janelas alcançarem os 
tetos” (LEVI, 1939, grifo nosso).

Essa espacialidade extroversa e horizontalizada 
é uma constante nas casas de Levi, tanto em 
tipos similares como em tipos opostos entre si. 
As casas Levi e Kanner, por exemplo, são casas 
que possuem o mesmo arranjo em “T” e cujas 
espacialidades definem estruturas policêntricas, 
já que os percursos conduzem a um pátio social 
e a um pátio íntimo, com os quais os ambientes 
se relacionam diretamente. Nelas, as espacia
lidades dos percursos parciais não entram em 
conflito com a ideia de “centro”; pelo contrário, 
elas se subordinam e estimulam o papel com
positivo dos dois pátios. Ilustra essa afirmativa 
a passagem pela sala, que possui relações es
paciais mais dinâmicas na Levi e mais estáticas 
na Kanner. Na Levi, a abertura da sala de jantar 
não possui a mesma orientação das aberturas 
do pátio social e não se estabelece como um se
gundo ponto focal no ambiente. Na Kanner, Levi 
compensa a disposição dos dois planos longi
tudinais envidraçados com a colocação de uma 
faixa de uso (escritório, sala do piano, jardim in
terno) ao longo do plano oposto ao pátio central, 

209. Sobre o assunto, 
consultar Rahal: “Os códi
gos sanitários do início do 
século XX reproduziam as 
regras da “cubação de ar” 
onde a salubridade de um 
cômodo era medida pela 
quantidade de ar disponí
vel por habitante da casa 
em metros cúbicos. Tal ide
ário sofreu modificações a 
partir dos avanços científi
cos no estudo da ventila
ção” (2006, p. 28).
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estabelecendo a ênfase deste. Dessa forma, 
as variações nos arranjos parciais, por estarem 
submetidos a uma mesma ideia de centro ou de 
centros, não fazem com que as espacialidades 
sejam opostas entre si (figuras 408 e 409).

 

 

Fig.408: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Levi, 
1944. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 409: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Kan
ner, 1955. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 410: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Hess, 
1952. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 411: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Guper, 
1951. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

408

410

409

411

Se a Levi e a Kanner são casas com arranjos ti
pológicos e espacialidades comuns, as casas 
Hess e Guper ilustram os casos em que arranjos 
tipológicos distintos usufruem de espacialidades 
comuns. Também é policêntrica a estrutura da 

casa Hess, mesmo que esta possua um partido 
mais compacto, com um pátio ocupando o re
cuo frontal e o outro, a parte posterior do lote 
(figura 410). Em sentido oposto, a casa Guper, 
de partido aditivo, configura uma estrutura mo
nocêntrica, com o pátio ocupando o recuo pos
terior e estando levemente fragmentado por gra
des e deslocamentos entre volumes (figura 411). 
Como na casa Calabi de Padova, não se trata de 
um centro compositivo, mas de um centro visual.
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Nessas casas, os percursos parciais, aparen
temente opostos, contribuem do mesmo modo 
para a fruição dos pátios, enfatizando a ideia 
de que eles são centros compositivos. Salas e 
quartos possuem configurações semelhantes 
entre si e promovem percursos similares rumo 
aos pátios. Da sala para os quartos, a passagem 
por um espaço de transição horizontalizado (Gu
per) ou por um hall verticalizado (Hess) é o que 
essencialmente diferencia a espacialidade das 
duas casas, as quais são condicionadas pelo 
partido adotado. 

A policentralidade ou a construção de estrutu
ras combinadas é uma das características mais 
marcantes no conjunto de casas analisadas, 
mesmo quando estas tipologicamente sugerem 
uma monocentralidade, como na casa Perez e 
na casa Bernette. Na casa Perez, a monocentra
lidade é diluída pelo percurso que se estabelece 
através dos quartos e sugere a configuração de 
um segundo pátio, o pátio íntimo, que se relacio
na também com uma área de lazer da edícula 
aos fundos do lote. Neste pátio, a vida familiar 
se desenvolve longe dos olhares de estranhos. 
Desse modo, apesar da geometria imponente do 
grande pátio central, a espacialidade apresenta 
uma estrutura combinada, na qual o pátio central 
tem maior importância na coordenação espacial 
do conjunto, mas percursos parciais tensionam 
a própria ideia de centro e criam um sistema de 
interesse à parte (figura 412).

 

 

Fig. 412: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Perez, 
1957. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 413: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa Ber
nette, 1954. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

O mesmo acontece na casa Bernette, só que 
de modo mais explícito. A geometria irregular do 
vazio central, as tímidas aberturas dos planos 
verticais que ladeiam este vazio e o arranjo dos 
blocos em níveis diferentes evidenciam uma es
trutura quase anticêntrica, já que a relação do 
sistema de circulação com o pátio não permite 
que este desempenhe o seu papel compositivo. 
Por outro lado, como na Perez, os percursos 
no bloco íntimo sugerem a configuração de um 
pátio privativo no fundo do lote. Assim, o pátio 
social ao centro e o pátio íntimo ao fundo conso
lidam uma estrutura policêntrica, com distintos 
centros de atenção (figura 413).

412

413
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Fig. 415: Planta: convergência dos itinerários para um centro. Casa alves, 
1951. Rino levi.
Fonte: Elaboração da autora

414

 O arranjo aditivo dos diversos blocos da casa 
Alves configura um pátio hierarquicamente mais 
importante, para onde convergem os principais 
percursos da casa. Porém, a força compositi
va desse pátio é diluída pelo arranjo de pátios
-jardins nas laterais do lote, que se configuram 
como um sistema de interesse à parte ao longo 
dos deslocamentos. Assim, essa casa explicita
mente se revela como uma estrutura combinada. 
Na Fontana, que também possui pátiosjardins 
nas laterais do lote, a falta de hierarquia de um 
pátio maior sobre estes condiciona o arranjo de 
uma estrutura acêntrica. Contudo, nos dois ca
sos, os jardins em “L”, que contornam os limites 
da sala, parecem se estabelecer como pontos 
focais compositivos do conjunto (figura 414).

A partir desse conjunto de reflexões, conclui-se 
que, no universo de casas de Levi, as estruturas 
policêntricas são mais recorrentes. Com essa 
estratégia, Levi permite que não só a passagem 
pelas salas seja contemplada por efeitos de di
latação espacial horizontal, mas também o trân

 

sito pelos quartos, que se abrem para pátios pri
vativos, e pelos corredores, que, com exceção 
dos partidos mais compactos (Hess e Fontana), 
assumem o papel de uma grande promenade.  
Essa estratégia é evidente em casas com parti
dos aditivos em T (Levi e Kanner), embora esteja 
presente também em estruturas aparentemente 
monocêntricas, que são pressionadas pelos per
cursos parciais a ponto de configurarem uma es
trutura policêntrica (Bernette) ou uma estrutura 
monocêntrica tensionada (Perez, Alves).

Apesar das casas possuírem arranjos tipológicos 
muito díspares, observase que semelhanças 
entre as espacialidades dos percursos parciais 
conferem unidade ao conjunto estudado. Essa 
semelhança pode ser decorrente do arranjo de 
espaços com configurações próximas (Guper e 
Hess), ou do arranjo de espaços que, apesar de 
díspares, enfatizam a ideia de um centro compo
sitivo (Alves e Fontana).    

Ao contrário do que se percebe nas casas de 
Calabi, em que há uma independência entre o 
arranjo tipológico e a espacialidade resultante, 
em Levi é possível afirmar que tipos diferentes 
buscam uma espacialidade comum. Na maior 
parte das suas casas, os “itinerários arquetípi
cos” enfatizam o papel de centro compositivo 
dos pátios e, quando a ordem geométrica do 
conjunto define um único centro, este é pres
sionado para criar um segundo centro, o pátio 
íntimo.



ACESSAR

Acessar as casas de Levi e Calabi, na maio
ria dos casos, não é uma experiência cheia de 
surpresas ou revelações, pois os percursos se 
explicitam desde a calçada. Essa é uma expe
riência mais livre nas casas de Levi, com o jar
dim do recuo frontal se abrindo diretamente para 
rua e pouco revelando o arranjo da casa em si. 
Nas casas de Calabi, pequenas muretas ten
tam demarcar o território privado, já que vários 
ambientes se voltam diretamente para o recuo 
frontal. Assim, o grau de “receptividade” ou “se
gregação” espacial neste percurso está direta
mente relacionado ao grau de “privacidade” que 
a casa exige. No caso de Levi, como já discuti
do, a ausência de muros no recuo frontal é uma 
imposição legal, o que o condiciona a silenciar a 
relação da casa com a cidade por meio da cria
ção de espaços “introspectivos”.210  

Os percursos que envolvem a transposição do 
recuo frontal são os mais recorrentes entre os 
arquitetos, apesar de Calabi também explorar 
deslocamentos junto ao recuo lateral, centrali
zando a porta de acesso na extensão longitudi
nal do edifício. Nesses percursos, suaves com
pressões espaciais são promovidas, quer pelo 
deslocamento entre volumes edificados e muros 
(figuras 415 e 416), quer pela acolhida num es
paço de transição entre dentro e fora  pergola
do, pórtico, varanda, subtração no volume, etc. 
, que pode estar simétrica ou assimetricamente 
disposto na fachada (figuras 417 e 418).

11. CONFLUÊNCIAS Fig. 415: Esquema sintético ilustrando o percurso “Acessar” nas casas de Cala
bi: deslocamento entre volumes edificados e muros. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 416: Esquema sintético ilustrando o percurso “Acessar” nas casas de Levi: 
deslocamento entre volumes edificados e muros. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 417: Esquema sintético ilustrando o percurso “Acessar” nas casas de 
Calabi: acesso numa subtração volumétrica. Fonte: Elaboração da autora
Fig. 418: Esquema sintético ilustrando o percurso “Acessar” nas casas de 
Levi: acesso numa subtração volumétrica. Fonte: Elaboração da autora

ADENTRAR

A porta se fecha e o ingresso no mundo domés
tico de Levi e Calabi se revela. Uma profusão de 
portas explicita que o hall é um espaço segrega
dor de funções, um espaço multidirecional. Dali 
é possível se direcionar ao setor íntimo, ao setor 
social e ao serviço.  O ingresso exige uma pau
sa: é preciso eleger o caminho a seguir. 

Entretanto, mesmo com essas características 
em comum, os halls de Levi e Calabi não pos
suem espacialidades semelhantes. Nas ca
sas de Calabi, os halls são espaços fechados 
e estabelecem relações mais estáticas com os 
ambientes que os sucedem. Neles, não há um 
arranjo recorrente na disposição das janelas, o 
que interfere no modo de incidência da luz nos 

415 416

210. Naturalmente, como 
já discutido, essa atitude 
pode ter outra conota
ção, como de geração de 
um “território seguro”, tal 
qual sugerido por Miguel 
(2003), ou de uma atitude 
ideológica frente ao decoro 
do espaço residencial no 
contexto da cidade, confor
me apontado por Gonsales 
(1999).

417 418
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espaços, e na disposição das portas que condi
cionam os percursos (figura 419). 

Levi, ao contrário, dilui a compartimentação da 
maioria dos halls com armários-divisórias, explo
rando visuais das salas e, mais ao fundo, dos 
pátios. O que se vê do hall são partes da sala e 
partes do pátio, um todo não revelado que, de 
acordo com Leatherbarrow (2008), induz à des
coberta.  O eixo principal de percurso sempre 
se “insinua”, quer ortogonalmente em relação à 
geometria do espaço, quer na sua diagonal (fi
gura 420).  

Assim, entre Levi e Calabi não há um tipo espa
cial recorrente no percurso do acesso. O “aden
trar” nas casas de Calabi, na maioria das vezes, 
se resume em atravessar um espaço funcional 
que conecta os diversos setores entre si. Nas 
casas de Levi, “adentrar” significa, principalmen
te, atravessar um espaço receptivo que impul
siona o indivíduo a alcançar a sala.

ACOLHER: SALA

Já no ingresso da sala, é possível perceber os 
pátios, através da grande superfície envidraça
da. As características dessas salas são recor
rentes: proporções retangulares, configurando 
pequenos estares e o jantar em sequência; forro 
baixo, reto e contínuo, unificando os diversos 
ambientes; plano longitudinal envidraçado, im
pondo a incidência de luz e promovendo visuais 
dos pátios; e lareiras, que reúnem a família ao 
redor do fogo.  

São salas extrovertidas e, ao mesmo tempo, 
acolhedoras. O grande plano envidraçado incita 
a ir “lá fora”, a pôr os pés na grama, a “gozar a 
vida sob o céu”. O convite é reforçado porque 
“o mundo lá fora” é uma extensão da sala, um 
pátio enclausurado, isolado dos olhos de estra
nhos. Por outro lado, a sala também é um convi
te à permanência, a simplesmente se sentar ali 
e contemplar o tempo passar, o transcorrer das 
horas – a luz do dia, o luar da noite – e o trans
correr dos meses – a chuva que cai, as árvores 
que secam, as flores que brotam.  

Essa espacialidade, com toda a carga poética 
que sugere, é o maior ponto de convergência 
entre Levi e Calabi, mesmo quando acessos em 
posições diferentes condicionam sutis variações 
espaciais nas salas. Com o acesso periférico, o 
pátio se revela longitudinalmente, ao longo do 
deslocamento pelos diversos estares, provocan

Fig. 419: Esquema sintético ilustrando o percurso “Adentrar” nas casas de 
Calabi: hall compartimentado.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 420: Esquema sintético ilustrando o percurso “Adentrar” nas casas de 
Levi: hall parcialmente compartimentado.
Fonte: Elaboração da autora

419 420
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do uma tensão entre o eixo do movimento do 
corpo e as visuais oblíquas dos olhos, que bus
cam a luz do pátio (figura 421A). Com o acesso 
centralizado no sentido longitudinal do volume, 
o pátio se revela frontalmente, é explícito, o que 
faz com que corpo e olhos tenham o impulso de 
atravessar a sala na sua menor dimensão, para 
alcançá-lo (figura 421B).  

ferença entre as salas de Calabi e Levi é o modo 
como a luz incide nos espaços. A luz nas salas 
de Levi é mais difusa e, nas de Calabi, mais sa
turada. Levi estende os planos de cobertura para 
além dos limites da sala, configurando pergola
dos, varandas e jardins protegidos por brises ou 
elementos vazados, que, como diafragmas, defi
nem espaços de transição entre dentro e fora.211 

Nesse espaço de penumbra, a incidência da luz 
nas salas é filtrada, o que lhes confere maiores 
atributos de acolhimento, como demonstram os 
próprios esquemas esboçados pelo arquiteto (fi
gura 424). 

Fig. 421A e 421B: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” nas ca
sas de Calabi e Levi: salas retangulares, com plano de vidro longitudinal e 
com acesso periférico ou com acesso centralizado no sentido longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 422: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” nas casas de Cala
bi: sala de estar e jantar com arranjo em “L”, estar com proporções retangu
lares e plano longitudinal envidraçado.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 423: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” nas casas de Levi: 
sala de estar e jantar com arranjo em “L”, estar com proporções quadradas 
e planos de vidro na aresta do volume.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 424: Estudo dos “diafragmas” desenvolvidos por Levi.
Fonte: Acervo PUCCAMP

421a
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421b

423
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Outro esquema tipológico recorrente entre os 
arquitetos é o arranjo do jantar num espaço es
pecífico, formando um “L” com a sala. Nesses 
casos, Calabi mantém as características das 
salas anteriormente descritas, enquanto Levi im
põe à sala proporções quadradas, com o arranjo 
das aberturas na aresta do volume e o eixo de 
percurso principal na sua diagonal. (figuras 422 
e 423). Nos dois casos, as relações espaciais 
do estar com o jantar se tornam mais dinâmicas, 
consolidando vários centros de atenção. 

Na espacialidade desses estares, a principal di

211. Sobre o assunto, 
consultar Miguel (2003), 
Cappello (1998), Anelli 
(1995) e Machado (1992).  
Machado (1992) observa 
que, algumas vezes, os 
elementos vazados em
pregados nos jardins são 
adotados apenas como 
elementos compositivos, 
e não como elementos de 
proteção solar.  
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ACOLHER: COZINHA

As cozinhas de Calabi e Levi não são espaços 
voltados ao “acolher”, ao ato de receber pessoas 
ao redor da mesa. Quando as cozinhas incorpo
ram espaços para a alimentação, estes se con
fundem com as próprias bancadas de trabalho 
(Calabi) ou assumem um pequeno recanto que 
não interfere na dinâmica das tarefas domésti
cas (Levi). São espaços funcionais, com percur
sos definidos e iluminação incidente sobre as 
bancadas de trabalho, cujo propósito é apresen
tar máxima eficiência.  

Na maior parte dos casos, as cozinhas possuem 
proporções retangulares, podendo ser ilumina
das no sentido transversal ou, de modo mais re
corrente, no sentido longitudinal, por pequenas 
aberturas (Calabi) ou por janelas em fita (Levi). 
As relações espaciais com o jantar são fecha
das, e os eixos do percurso principal neste es
paço podem ser periféricos ou centralizados, 
longitudinais ou transversais, destacandose o 
percurso transversal nas cozinhas de Levi, que 
segrega e configura o recanto das copas (figuras 
425 e 426). 

Fig. 425: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” nas casas de Ca
labi: cozinha retangular, com iluminação longitudinal e percurso periférico
longitudinal.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 426: Esquema sintético ilustrando o tema “Acolher” nas casas de Levi: 
cozinha retangular, com iluminação longitudinal e percurso transversal, con
figurando a copa.

425 426

SEPARAR-SE

Os escritórios nas casas de Levi e Calabi estão 
condicionados pelo caráter que assumem na se
quência espacial, podendo ser mais privados, li
gados ao setor íntimo, ou mais públicos, ligados 
ao setor social. Na análise dos escritórios nas 
casas de Levi e Calabi, não é possível identificar 
o uso de esquemas recorrentes. Observase, 
porém, que a maioria dos escritórios públicos 
busca estabelecer uma relação visual ou física 
com os pátios, configurando-se, pois, como um 
espaço extrovertido com status semelhante ao 
dos ambientes do setor social. 

DESLOCAR-SE

Diferentemente de Calabi, Levi procura dispor 
um espaço de transição entre setores e o cor
redor íntimo. Como já observado, esses espa
ços de transição não obedecem a esquemas 
tipológicos recorrentes. Contudo, por possuírem 
configurações distintas daquelas dos corredores 
íntimos, esses espaços de transição promovem 
efeitos de dilatação e compressão espacial ao 
longo do percurso, tornandose mais dinâmicos. 

A maior parte dos corredores íntimos de Calabi 
e Levi possui uma configuração retangular alon
gada, sendo acessada no seu sentido transver
sal ou no extremo do seu sentido longitudinal. 
Os deslocamentos no seu sentido longitudinal 
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podem promover visuais diretas ou oblíquas, 
dependendo do grau de fechamento dos seus 
planos verticais.   

Apesar de serem encontrados arranjos em que 
os corredores não possuem iluminação direta 
(Levi e Calabi) ou possuem janelas altas longi
tudinais (Calabi), os corredores com um dos pla
nos longitudinais abertos para o exterior, através 
de um porticado ou de um plano envidraçado, 
constituem um dos pontos de convergência na 
produção dos arquitetos (figuras 427 e 428). Ao 
promover visuais oblíquas, os planos longitudi
nais abertos dilatam as próprias dimensões dos 
corredores e rompem o caráter direcional dos 
mesmos. 

setores da casa; contudo, o deslocamento em 
corredores extroversos, promotores de prome
nades contemplativas dos pátios, é um aspecto 
que aproxima a produção dos dois arquitetos. 

RECOLHER-SE

O acesso aos quartos de Levi e Calabi pode ser 
direto ou mediado por um ambiente de transição, 
o qual pode simplesmente anteceder o dormitó
rio, estabelecendo um percurso direto até ele, 
ou ocupar o final do corredor íntimo, provocando 
uma mudança no eixo de percurso.
Adentrando, observam-se quartos de proporções 
retangulares ou quadradas, sendo em grande 
parte compartimentados por armários embutidos, 
que condicionam a presença em um ou dois pla
nos verticais em madeira. Os quartos retangula
res, com armários embutidos dispostos no sentido 
longitudinal do espaço, são os mais recorrentes.
Nestes, portas e janelas estão descentralizadas 
e alinhadas em planta, configurando um percurso 
principal longitudinal e periférico na geometria do 
ambiente. Por esse alinhamento de aberturas, o 
pátio é visto desde o ingresso no ambiente, o que 
favorece a construção de uma atmosfera extro
vertida. Nas casas de Levi, essas janelas assu
mem a configuração de portas-janelas, abrindo 
para os pátios e enfatizando a extroversão. Na 
casas de Calabi, em sentido oposto, as janelas 
são pequenas e restringem a consolidação dos 
pátios como centros compositivos (figura 429).

Fig. 427: Esquema sintético ilustrando o percurso “Deslocar-se” nas casas 
de Calabi: plano longitudinal fechado por um porticado.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 428: Esquema sintético ilustrando o percurso “Deslocar-se” nas casas 
de Levi: plano longitudinal fechado por um porticado.
Fonte: Elaboração da autora
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Dessa forma, deslocar-se nas casas de Calabi e 
Levi pode ocorrer em ambientes fechados, que 
sugerem uma gradual segregação dos demais 
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Nos quartos extrovertidos das casas de Levi, a 
privacidade não se estabelece exatamente no 
quarto, mas no pátio íntimo que o sucede. O 
quarto, portanto, não é um espaço onde o indi
víduo tem a mais absoluta privacidade; porém, 
é onde a família se isola. Em sentido oposto, a 
introversão dos quartos de Calabi lhes promove 
uma maior privacidade, a qual é requerida princi
palmente pelo fato de que seus pátios acumulam 
funções sociais e íntimas e acabam expondo, 
pois, detalhes do convívio particular da família.  

ENTRE ITINERÁRIOS

Na passagem do adentrar ao acolher (dos halls 
para as salas), Calabi e Levi exploram efeitos 
de dilatação espacial horizontal, através das di
ferentes dimensões horizontais e dos diferentes 
níveis de iluminação entre os ambientes. Ver
ticalmente, contudo, os arquitetos adotam es
tratégias distintas: Calabi quase nunca explora 
mudanças na altura dos forros dos ambientes, 
reforçando a horizontalidade de suas obras, ao 

Fig. 429: Esquema sintético ilustrando o tema “Recolher-se” nas casas de 
Calabi e Levi: quartos retangulares, plano longitudinal em madeira e percur
so longitudinalperiférico.
Fonte: Elaboração da autora

429

passo que Levi explora arranjos diversos, como 
forros retos com alturas uniformes, retos com 
desníveis ascendentes, inclinados em sentido 
ascendente, e inclinados em sentido descen
dente.

Essas mudanças nas alturas dos ambientes, no 
entanto, não chegam a comprometer a horizon
talidade predominante do conjunto. A grande ex
tensão dos planos envidraçados ou sua disposi
ção nas arestas dos volumes provocam tensões 
visuais que não são abaladas pelas pequenas 
mudanças de altura entre os ambientes.

Nessa passagem, a experiência nas casas de 
Levi cria expectativas, pois a sala já se insinua 
adiante, e, nas casas de Calabi, se é acometi
do pela surpresa do encontro com a grande sala 
que é aberta para o pátio ou para a paisagem 
e que parecia omitida pelo fechamento do hall. 
Nas casas de Levi, a passagem sugere uma ten
são entre o eixo visual e o eixo de percurso. Na 
maioria das casas de Calabi, os pátios se reve
lam frontalmente, num eixo transversal direto e 
linear.  

O percurso do acolher ao deslocarse (da sala 
para os corredores íntimos) não promove ar
ranjos semelhantes entre as casas estudadas, 
mesmo que trechos desse percurso possuam 
semelhanças compositivas entre si. 

Na maioria das casas de Calabi, os percursos 
promovem uma compressão espacial decorren
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te do estreitamento e da mudança do nível lu
minoso do corredor em relação aos ambientes 
que o antecedem. Nas casas Medici e Cremisini, 
esses percursos são mais uniformes, já que os 
corredores preservam características compo
sitivas das próprias salas. Em sentido oposto, 
ao longo dos percursos das casas de Levi, são 
explorados efeitos contrastantes horizontais de 
compressãodilatação, dilataçãocompressão 
e dilatação com diferentes orientações. Esses 
efeitos são explorados principalmente através 
do arranjo e do tratamento dado ao espaço de 
transição disposto entre o estar e o corredor ín
timo. Assim, mesmo que a configuração aberta 
dos corredores das casas Medici e Cremisini se 
aproxime da dos corredores das casas Levi e 
Kanner, a espacialidade resultante nos percur
sos dessas casas promove sutis diferenças para 
a consolidação de uma tipologia espacial. 

A dilatação espacial horizontal é observada em 
todas as passagens do deslocarse ao recolher
se, ou seja, do corredor para o quarto. Entre
tanto, a gradação dessa dilatação e o nível de 
extroversão que promove são distintos entre os 
casos estudados. Os quartos de Calabi são mais 
introversos e se consolidam como “fim de per
curso”, negando até mesmo o pátio como ápice 
da experiência espacial. Levi, em sentido opos
to, enfatiza a extroversão desses percursos, pro
movendo a ampliação do pédireito dos ambien
tes e a disposição de grandes portasjanelas no 
eixo do percurso principal. 

ENTRE ESPACIALIDADES

A partir da análise de cada um dos temas ou iti
nerários arquetípicos e da passagem entre eles, 
é possível perceber que a recorrente dilatação 
espacial horizontal na passagem do hall para as 
salas e a espacialidade extroversa e aconche
gante dessas salas são os maiores pontos de 
convergência entre as obras de Calabi e Levi. 
Nos demais percursos, sutilezas espaciais as 
diferenciam consideravelmente: adentrar-se e 
deslocarse são experiências mais dinâmicas 
nas casas de Levi, dilatadas horizontalmente, e 
mais fechadas e estáticas nas casas de Calabi. 
Recolher-se, nas casas de Levi, ocorre em es
paços extrovertidos, ligados a pátios, enquanto 
que, nas casas de Calabi, ocorre em espaços 
introversos.    

Desse modo, a afirmativa de que as casas dos 
arquitetos desfrutam de uma mesma espaciali
dade é uma generalização depreendida somente 
da espacialidade do percurso entre o “adentrar” 
e o “acolher”, que é condicionado em grande 
parte pela própria espacialidade das salas. Essa 
generalização provavelmente decorre do fato de 
que esse percurso é um dos mais atuantes na 
construção do caráter doméstico.

A extroversão, como um caráter do conjunto 
analisado, é mais recorrente nas obras de Levi, 
sendo favorecida pela adoção de estruturas po
licêntricas ou combinadas. Levi projeta suas ca
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sas ao redor de dois pátios e, quando adota es
truturas monocêntricas, as tensiona até criar um 
segundo centro de interesse, o qual deve favore
cer a abertura direta dos ambientes. Nessas ca
sas, os percursos parciais, mesmo com arranjos 
compositivos díspares, buscam enfatizar a ideia 
desses “centros compositivos” para os quais os 
ambientes se abrem. São essas estratégias que 
garantem que as casas de Levi usufruam de es
pacialidades comuns, mesmo quando organiza
das por arranjos tipológicos distintos.
Nas casas de Calabi, a extroversão a partir de 
estruturas policêntricas não é explorada, e elas 
usualmente apresentam estruturas monocêntri
cas, anticêntricas e acêntricas. A falta de ênfa
se na ideia de um centro compositivo faz com 
que casas com arranjos muito próximos, como 
as casas em “L”, usufruam de espacialidades 
distintas. Se, por um lado, o arranjo em “L” de
fine um pátio central para o conjunto, por outro, 
as características dos “itinerários arquetípicos” 
impedem que este pátio exerça o seu papel de 
centro compositivo, como na casa Falck, ou o 
estimulam, como na Casa Calabi de São Paulo, 
ou o tensionam, como na casa Ascarelli.
Nas casas de Calabi não há uma busca por “ca
sas extrovertidas”, mas, sim, por “salas extro
vertidas”, que promovem uma dilatação espacial 
horizontal no percurso do “acessar” ao “acolher”.  
É este percurso, juntamente com a espacialida
de das próprias salas, que confere unidade às 
suas casas e permite relacionálas às casas de 
Levi. 



12.1 CARÁTER MEDITERRÂNEO NAS 
OBRAS DE CALABI E LEVI

A pesquisa de novos referenciais não vinculados 
à história pode ter levado à adoção de um ca-
ráter mediterrâneo como referência projetual 
para os racionalistas. Mesmo que os discursos 
sobre tipologia e caráter tenham sido fortemente 
banidos nesse contexto, essa referência se evi
dencia, de modo geral, nos trabalhos das van
guardas europeia e americana.

Na verdade, além da cultura arquitetônica, havia 
no início do século XX uma apologia ao “mito 
mediterrâneo”. Esse mito teve sua origem na 
Grécia e na Roma antigas e foi enfatizado du
rante o Renascimento e no século XVIII, quando 
se recuperou a raiz clássica, através das gran
des viagens feitas à Itália, Grécia e Oriente Mé
dio. Contudo, do ponto de vista cultural, a codi
ficação do mito foi um fenômeno moderno, cujo 
fascínio residiu no ideal nostálgico de que havia 
um “lugar” onde natureza e cultura, paisagem e 
imagem, conceito e forma, sentimento e razão 
poderiam harmonizar-se (ALVAREZ; GRANELL; 
PIZZA; ROVIRA, 2003; SUSTERSIC, 2003; 
GAMBARDELLA, 1995; VENTOS, 2003).

Na cultura arquitetônica do século XX, esse mito 
foi objeto de diversas interpretações, o que ex
plica em parte por que o IV CIAM, de 1933, não 
aconteceu em Moscou mas, sim, na Grécia. Na 
obra de Le Corbusier, segundo Bonillo (1997), 

12. REFLEXÕES

três aspectos explicitam essa relação com o 
mito mediterrâneo: as ideias de proporção, as 
ideias do primitivo e do selvagem, e os arquéti
pos formais de valor eterno. Esses aspectos, se
gundo o mesmo autor, se refletem na produção 
de Le Corbusier de diferentes formas: nos anos 
10 e 20, quando a arquitetura mediterrânea era 
buscada como fonte para a investigação de uma 
nova espacialidade212, nos anos 30 e 40, quando 
havia uma busca pelas razões do vernacular; e 
nos anos 50 e 60, quando o mito mediterrâneo 
foi adotado como razão poética. 

No mesmo sentido, Danesi e Patetta (1976, p. 
22) observam que as investigações sobre o mito 
mediterrâneo podem explicar o “mito della so-
larità” nas diversas obras de Le Corbusier. Daí 
os nomes de suas casas: Maison Clarté, Ville 
Lumière, Ville Radieuse e village radieux.  Para 
os autores, o jogo de fachadas livres e janelas 
contínuas, presente nos cincos pontos da nova 
arquitetura, buscava uma ordem que enfatizava 
a própria caixa murada do vocabulário mediter
râneo.213 Sustersic (2003) observa que Vers une 
Architecure, de Le Corbusier, é um manifesto so
bre a vontade de vincular a cultura clássica ao 
espírito contemporâneo.

No contexto americano, em artigo publicado na 
revista Domus de 1931, Rava já percebia que, 
mesmo antes de Le Corbusier, algumas casas 
na Califórnia evidenciavam um spirito latino ou 
latinità, com uma configuração muito vizinha à 

212. Vale mencionar as 
considerações de Le Cor
busier sobre a imagem que 
se tem a partir do vestíbu
lo da Casa Del Noce, em 
Pompeia: 

[...] ao fundo, o brilho do 
jardim visto através do 
peristilo que espalha com 
um largo gesto esta luz, 
a distribui, a assinala, se 
estendendo longe à es
querda e à direita, crian
do um grande espaço. 
[...] Da rua de todo mun
do e fervilhante, cheia 
de acidentes pitorescos, 
você entrou na casa de 
um romano. A grande
za magistral, a ordem, a 
amplidão magnífica: você 
esta na casa de um ro-
mano. [...] sente a arqui
tetura e tudo isso é em 
realidade uma pequena 
casa (1977, p. 131).

213. Segundo Martinez, 
no Movimento Moderno 
há a intenção de dar maior 
expressão à superfície mu
rada, passando a fazer o 
papel de “figura” compositi
va e não mais um simples 
“fundo” da composição. 
No mesmo sentido, o jogo 
de cheios e vazios entre 
estrutura e fechamento 
translúcido procura exaltar 
o papel compositivo do pi
lar, destacando como o edi
fício é sustentado e como é 
montado (2000, p. 135).
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dos cânones racionalistas. Nesse sentido, ele 
destacava as obras dos arquitetos Irving Gill, 
Washington Smith, Roland Coate e Richard Neu
tra e, atento às confluências culturais, observava 
que a latinidade do outro lado do oceano era um 
fenômeno decorrente do olhar americano para a 
cultura da Europa mediterrânea e para a cultura 
sul-americana (figura 430).

Em 1945, com programa Case Study House, 
discutido na segunda parte deste trabalho, a 
atmos fera mediterrânea passou a ser reinterpre
tada. Através de casas térreas, organizadas em 
alas estreitas, que favoreciam a configuração de 
ambientes permeáveis e integrados a terraços 
e jardins. Explicitamente, buscavam a extrover
são de todos os ambientes da casa, sendo estes 
protegidos por beirais generosos, varandas e 
pergolados (figura 431):

As áreas de estar abandonaram seu refúgio interior 
para se integrar totalmente a espaços externos: ter

raços, pérgulas, jardim, piscina. Ganharam flexibili
dade, luminosidade e mobiliário especialmente pro
jetado. A ala de estar, que antes era uma soma de 
compartimentos para as diversas atividades [...], se 
transformou num espaço apto para uma multiplici
dade de usos.[...] Nas zonas de repouso [...] espa
ços ensolarados, orientados para as áreas verdes 
da casa[...] (IRIGOYEN, 2006, p. 6).

Na cultura italiana, a possibilidade de rela
cionar os vocabulários moderno, clássico e o 
verná culo-mediterrâneo era vista como uma 
oportunidade para consolidar uma arquitetura 
italiana com identidade própria, baseada no 
nobre “primitivo” italiano, como já foi discuti
do na primeira parte deste estudo. Assim, nos 
anos 20 e 30, a Itália vivia o mito di Pompei, ou 
o revival neopompeiano, uma tendência pro
jetual que buscava referências na arquitetura 
popular de Capri e da Costa Amalfitana, onde, 
segundo Rava e Peressuti, se encontrava a 
mais íntima essência dos italianos, o espírito 

Fig.430: Dodge House, 1914-16. Irving Gill 
Fonte: http://www.answers.com/topic/irving-gill

Fig. 431: CSH#13, 1946. Richard Neutra.
Fonte: Revista Arts & Architecture, 1946, n.p.

430 431
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mediterrâneo (CRESTI, 1986; DANESI; PATET
TA, 1976; GAMBARDELLA, 1995).

Nessa pesquisa do “espírito mediterrâneo”, 
além das casaspátio construídas na trienal 
de 1930 e de 1933, é importante destacar 
que, em 1936, Pagano e Guarniero orga
nizam a exposição Architecttura rural en la 
cuenca mediterranea, para a VI Trienal. Atra
vés de um catálogo fotográfico de elementos 
recorrentes nas construções rurais, os arqui
tetos buscavam mostrar a força e a integri
dade desta arquitetura, que era considerada 
menor.214 

Em diversos artigos publicados nas revistas 
italianas da época, Calz215, Ponti216, Griffini217, 
Pagano218 e Perissutti219 debatiam o tema me
diterrâneo na arquitetura moderna e busca
vam relacioná-lo à cultura italiana (figura 432), 
como demonstra um trecho de Perissutti:

[...] arquitetura de paredes brancas, retangulares 
ou quadradas, horizontal ou vertical: arquitetura 
dos vazios e cheios, de cores e de formas, de ge
ometria e proporção [...] Geometria que fala, arqui
tetura que de suas paredes deixa transpirar uma 
vida, um canto. Eis as características da arquitetu
ra mediterrânea, do espírito mediterrâneo [...] um 
patrimônio que, descoberto por Gropius, por Le 
Corbusier, por Mies Van der Rohe, foi disfarçado 
como uma novidade de origem nórdica, como uma 
invenção do século XX. E muitos acreditaram. E 
muitíssimos pegaram aquele disfarce como uma 
verdadeira novidade, por uma nova lei solar220 (PE
RISSUTTI, 1935, p. 46, tradução nossa).

No contexto da América Latina, Liernur (1993) 
observa que as discussões sobre o caráter me
diterrâneo vinculam-se também às discussões 
sobre a herança cultural italiana. Nesse con
texto, ganham importância textos de Sartoris e 
Lúcio Costa. Em Ordre el climat méditerranéens 
e Ordre el climat américains, de 1948, Sartoris 
exalta o papel da Itália na construção de uma or
dem maior que sustenta a arquitetura moderna, 
principalmente nos países latinos e medi ter  râ

214. Como aconteceu com 
o argumento mediterrâneo, 
outros racionalistas busca
vam reconhecer no caráter 
da arquitetura rural valores 
para o novo racionalismo.  
Acreditavase que essa ar
quitetura era nata e desen
volvida por um sentido fun
cionalista e com atributos 
estilísticos abstratos que 
traduziam a honestidade 
linguística almejada (PRO
DI, 1996, p. 34). 
Cresti (1986) cita diversos 
concursos e publicações 
envolvendo o tema, como: 
concurso della casa rura
le (1930); a publicação do 
livro Costruzioni rurali in 
Itália (Dagoberto Ortensi, 
1931); e a publicação de 
diversos artigos de Paga
no na revista Casabella. 
Em 1936, ocorria a Mostra 
dell`Architettura Rurale, 
junto à Triennale di Milano, 
e, em 1937, a Mostra della 
Casa Rurale nella Toscana, 
em Firenze.
Essa pesquisa ganha for
ça principalmente porque 
o fascismo tinha também 
um interesse pelo mundo 
rural e procurava darlhe 
uma nova dignidade com 
a construção de diversos 
burgos rurais. No entanto, 
contraditoriamente, a cons
trução dos novos burgos 
rurais seguiu uma imagem 
de urbanidade, reproduzin
do o centro de uma peque
na cidade, com todos os 
edifícios públicos organiza
dos ao redor de uma praça. 
215. Publica na revista 
Architettura e Arti Decorati
ve, em 1923, o artigo - Le 
origini latine dell’abitazione 
moderne.

Fig. 432: Arquitetura Mediterrânea.
Fonte: Revista Domus, mar. 1938, p.4

432
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neos . Em Razão da Nova Arquitetura, publicado 
na década de 1930, Lúcio Costa afirma que, fora 
da lucidez mediterrânea, não existe outra coisa 
senão barbárie ou decadência.

Nos mais diversos contextos (francês, ameri
cano, italiano, brasileiro), buscava-se a “trans
posição” do caráter mediterrâneo através do 
emprego de algumas referências linguísticas re
correntes: massa cúbica, lisa e branca, definida 
com proporção; grandes pátios, terraços, espa
ços de transição entre interior e exterior; pórticos 
e pérgolas (CRESTI, 1986; PASQUALI; PINNA, 
1985).221 

Para Gambardella (1995), esse repertório re
corrente foi abstraído da arquitetura das casas 
pompeianas, com seus pátios, e da arquitetura 
vernácula mediterrânea, com seus terraços e 
pequenos jardins murados. Da simbiose dessas 
duas referências, o tipo pátio na nova casa me
diterrânea se abriu a diversas transformações, 
passando a ser mais “[...] uma predisposição ao 
assentamento do que um tipo bem definido”222 

(RECASENS, 1997, n.p., tradução nossa).    

O caráter fundamental resultante, segundo Cor
noldi (1994, p. 150), foi impor a dimensão “ex
terna” aos ambientes, sejam eles abertos ou fe
chados, promovendo o “godimento della casa”, o 
repouso de uma “casa sotto il cielo”. A afirmativa 
de Cornoldi vem ao encontro de Alvarez, que 
ressalta que “a nova casa mediterrânea é um 
dispositivo visual para olhar, sentarse diante da 

216. Na Domus n.1, de 
1928, exalta a importância 
do jardim e da relação entre 
interior e exterior, através 
do uso de pórticos, terraços 
e varandas (loggie, balconi, 
altane, belvederi). Não vê 
a casa como uma simples 
“máquina de morar”, pois 
observa a existência de 
necessidades que não se 
limitam à organização, ao 
dito conforto. Nas páginas 
anteriores a este artigo, 
consta a Villa Rusconi de 
Piacentini, destacada pela 
sua solução em pátio, com 
a reelaboração dos ele
mentos da arquitetura tradi
cional – “ritmi d’archi, pros-
pettiva di colonne...”. No 
mesmo ano, a Domus n.12 
praticamente reapresenta o 
artigo da n. 1, fazendo uma 
relação das obras apresen
tadas naquele ano. 
Sobre o assunto, consul
tar também Gambardella 
(1995) e Cornoldi (1994).
217. A revista Domus n. 3, 
de 1928, analisa a arquite
tura feita principalmente na 
Alemanha e na Holanda 
e exalta a característica 
“aberta” da arquitetura ita
liana.
218. Na revista La Casa 
Bella de novembro de 
1931, com o artigo Architet-
tura moderna di venti secoli 
fa, Pagano faz uma análise 
da casa Pompeiana e, no 
artigo seguinte, apresenta 
as obras de Mies Van der 
Rohe.
219. Na revista Quadrante 
n. 21, de 1935, Perissutti 
publica o artigo Architet-
tura mediterranea, onde 
descreve as características 

paisagem e assumir uma atitude de contempla
ção frente ao meio natural”223 (ALVAREZ  et al, 
2003, p. 233, tradução nossa ).
Alguns projetos desenvolvidos por Bernard Ru
dofsky, juntamente com Luigi Cosenza e Gio 
Ponti, ilustram investigações sobre o caráter 
mediterrâneo a partir de distintos arranjos tipo
lógicos cujo ponto de convergência é a abertura 
dos ambientes ao exterior. Na casa em Proci
da (1938), Rudofsky busca o tono mediterrâneo 
através de um edifício pátiotradicional, mas sol
to em meio ao lote (figura 433). Já na Casa para 
Positano (1937), que projeta com Cosenza, o 
pátio assume uma configuração mais contempo
rânea, explorando promenades verticais lecor
busianas (figuras 434A a 434C). Na Casa Oro 
de Napoli (1934), que também projeta com Co
senza, dado o terreno íngreme e estreito em que 
o edifício se insere, o pátio dá lugar a um jogo 
de terraços que fazem a transição entre interior 
e exterior (figuras 435A a 435C; 436).  Por fim, 
no projeto para o Albergo em Anacapri (1939), 
que desenvolve com Ponti, o pátio não faz o pa
pel clássico de centro estruturante do espaço, 
configurando simples “ambientes murados”, um 
“microcosmos” para o qual se abre o espaço in
terno224 (figuras 437A e 437B).  
As anotações sobre a produção de Rudofski en
dossam a afirmativa de Gambardella (1995) de 
que diversas casas do racionalismo, em Napoli, 
possuem uma mesma “atmosfera mediterrânea”, 
tendo, contudo, linguagem, tipologia, estrutura e 
forma distintas.
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dessa arquitetura a partir 
de uma casa em Algeria.
220. [...] architetture di 
pareti bianchi, rettangole o 
quadrate, orizzontali o ver
ticali: architettura di vuoti e 
pieni, di colore e di forme, 
di geometria e proporzione 
[...] Geometria che parla, 
architettura che dalle sue 
pareti lascia trasparire una 
vita, un canto. Ecco le ca
ratteristiche della architet
tura mediterranea, dello 
spirito mediterraneo [...] un 
patrimonio che scoperto dai 
Gropius, dai Le Corbusier, 
dai Mies Van der Rohe è 
stato camuffato come una 
novità di sorgente nordica, 
come un’invenzione del 
secolo ventesimo. E molti 
hanno creduto. E moltissimi 
hanno preso quel camuffa
mento per una vera novità, 
per una nuova legge sola
re (PERISSUTTI, 1935, p. 
46).
221. Para Sustersic 
(2003), essas referências 
linguísticas eram vagas, 
imprecisas, muitas vezes 
empregadas de modo 
puramente retórico. Isso 
permitiu múltiplas leituras 
do caráter mediterrâneo 
na arquitetura racionalista, 
abrangendo um corpo de 
obras muito diversas entre 
si e dificilmente enquadrá
veis num movimento que 
buscava uma tonalità co-
mune. 
222. “[...] una predisposici
ón al asentamiento que un 
tipo bien definido”.(RECA
SENS, 1997, n.p.)
223. La nueva casa medi
terranea es um dispositivo 
visual para mirar, sentarse 

Fig. 433: Casa na ilha de Procida, 1934. Bernardo Rudofsky 
Fonte: dafnescribe.blogspot.com/2007/09/vivir-mejor.html
Fig. 434A a 434C: Casa para Positano, 1937. Bernardo Rudofsky e Luigi 
Cosenza
Fonte: http://www.luigicosenza.it/doc/opere/img/f031_villa_positano.htm

Fig. 435A a 435C: Plantas da Casa Oro em Napoli, 1934. Bernardo Ru
dofsky e  Luigi Cosenza.
Fonte: http://www.luigicosenza.it/doc/opere/img/f031_villa_positano.htm
Fig. 436: Vista da Casa Oro em Napoli, 1934. Bernardo Rudofsky e  Luigi 
Cosenza.
Fonte: http://www.getty.edu/art/exhibitions/rudofsky/
Fig. 437A e 437B: Albergo em Anacapri, 1939. Bernardo Rudofsky e Gio 
Ponti
Fonte: Gambardella, 1995, p. 44
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INTROVERSÃO E EXTROVERSÃO 

“La casa all`italiana è di fuori e di dentro senza 
complicazioni [...]” 
Gio Ponti, 1928

Na arquitetura residencial, a partir da relação 
interior e exterior, Bocchi caracteriza duas mo
dalidades de espaços – o refúgio introverso e a 
casa extroversa transparente. A primeira é aque
la na qual “a relação externo/interno é configura
da segundo conceitos de fechamento e de mo
noliticidade, em que prevalecem as formas do 
diafragma rígido, do muro, da caixa murada”225 

(1995, p. 42, tradução nossa), e está mais ligada 
à tradição mediterrânea e às obras de Loos e 
Khan. O segundo conceito, que busca uma fu
são entre arquitetura e natureza, entre o interior 
e o exterior, se vincula à ideia da casa de vidro 
de Mies ou às casas de Wrigth em meio à natu
reza. Porém, entre essas duas características, o 
autor observa que existem, naturalmente, mui
tas posições intermediárias. Essa discussão das 
posições intermediárias de Bocchi se aproxima 
da proposta por Pignatelli (1985), que afirma que 
os conceitos de dentro e fora são dialeticamente 
interdependentes. 

Em sentido oposto, Cornoldi (1994, p. 20) suge
re a ocorrência de quatro modelos na arquitetura 
doméstica, a partir da relação interior e exterior: 
“casa appartata, casa introversa, casa estrover-
sa, integrata”. O autor define como introversas 

delante del paisaje y asu
mir uma actitud de contem
plación frente al medio na
tural (ALVAREZ et al, 2003, 
p. 233).
224. Alexander; Ishika
wa; Silverstein (1980, p. 
488/499) abordam o tema 
como “Jardim Semioculto”. 
A motivação desses espa
ços seria promover a pri
vacidade, mas, ao mesmo 
tempo, estabelecer certa 
relação com a rua, com a 
cidade. A situação ideal 
seria o jardim estar ao lado, 
numa posição intermedi
ária, protegido da rua por 
um muro. 
225. “[...] o rapporto es
terno/interno è configurato 
secondo concetti di chiu
sura e di monoliticità, in 
cui prevalgono le forme 
del diafragmma rigido, del 
muro, della scatola mura

as casas comuns nas regiões setentrionais eu
ropeias. Trata-se de habitações compactas, fe
chadas em si mesmas, com o intuito de proteger 
os indivíduos do clima externo e da hostilidade 
do entorno. Nelas, os lugares abertos são redu
zidos ao mínimo. Já as casas extroversas são 
comuns na região mediterrânea e se abrem de 
diversos modos para o espaço externo, o qual 
pode ser um jardim privado ou uma paisagem, 
ou para a cidade.

O principal critério de Cornoldi para a classifica
ção se baseia nos modos de vida que a casa 
promove. Na casa inglesa, a vida tende a ocorrer 
em ambientes fechados e privatizados. Na casa 
mediterrânea, a vida privada se desenvolve fora 
dos muros, mesmo que sempre dentro de casa. 
Tem-se, assim, uma classificação mais voltada 
ao caráter que o espaço sugere aos ocupantes 
do que à pura relação que estabelece com o es
paço público.

Dessa forma, dialeticamente, a casa mediterrâ
nea seria introversa na classificação formal de 
Bocchi (1995) e extroversa na classificação do 
modo de viver de Cornoldi (1994). A aceitação, 
e até a busca, dessa dialética relação “dentro
fora” será um marco no caráter da casapátio 
moderna. Como observa Martí Arís (1997), o pá
tio moderno, ao invés da reclusão, desenvolve 
dispositivos formais voltados à ideia de espaço 
expansivo e centrífugo, que busca a fluidez, o 
dinamismo e a abertura.
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Ilustra essa abordagem a análise que Abalos 
(2003) faz das casas-pátio de Mies Van der 
Rohe. Para o autor, as casas de Mies são pensa
das para um único habitante226, e o pátio e seus 
muros são traçados para propiciar privacidade, 
ocultar e dar liberdade a quem habita: 

Diante de nós abre-se um grande pátio ajardinado 
que é tanto uma extensão da casa, quanto uma re
presentação da natureza. Isolado por muros mui
tos altos, o que nele existe já não é a natureza em 
estado puro, mas uma representação artificial do 
muro. Neste espaço, podemos distinguir somente 
algumas árvores frondosas, as quais realçam a ho
rizontalidade e a uniformidade da pradaria atraves
sada por um caminho pavimentado, que transcor
re próximo e paralelamente a um dos muros e dá 
acesso à casa. O que vê este habitante? Por que 
elegeu esta forma de se relacionar com a natureza 
e, através dela, com o mundo? [...] num espetáculo 
interativo, preparado por esta cenografia em que 
o céu e o jardim – a natureza – aparecem como 
uma metáfora do tempo cíclico, e a grande facha
da envidraçada, como um excepcional diorama 
para a sua contemplação. Qualquer outro possível 
sentido terá sido subtraído nessa visão (ABALOS, 
2003, p. 26-27).

A casa miesiana é um mecanismo de isolamen
to e expansão. Proporciona isolamento da cida
de rumorosa que está “fora” dessa casa, a qual 
abriga um homem urbano, um homem que não 
é um defensor da vida natural e que usufrui da 
vida social urbana. Promove expansão porque 
quem a habita necessita de grandes espaços 
para a realização de festas mundanas, protegi

ria” (BOCCHI, 1995, p. 42).
226. Abalos relaciona a 
casapátio com a perso
nalidade de Mies van der 
Rohe. Para o autor, Mies é 
um sujeito cuja autocons
trução se dá à margem dos 
outros, sozinho, como pro
posto por Nietzsche: “Os 
muros que protegem esse 
sujeito desejoso de isola
mento aparecem, assim, 
estreitamente ligados ao 
pensamento nietzschiano, 
ao super-homem, a Zara
tustra.” Isso explicaria a 
distância de Mies van der 
Rohe do positivismo da 
modernidade e suas meto
dologias. A casapátio não 
é uma casamáquina, mas 
o abrigo de um indivíduo 
nietzschiano, que busca a 
afirmação de seu eu (2003, 
p. 24).

das da indiscrição e abertas ao imprevisto (ABA
LOS, 2003).

A dialética relação “dentrofora” também é apon
tada por Abalos (2003), ao analisar os projetos 
de Alejandro de La Sota. Neles, os mecanismos 
de extroversão são mais eloqüentes, e o pátio é 
entendido como uma oportunidade de promover 
uma “experiência sensorial tecnicamente induzi
da”. Abalos destaca o projeto de La Sota para 
as casas de verão em Alcudia, que exploram um 
grande terraço na cobertura: 

[...] o terraço tradicional é utilizado para obter pri
vacidade e aumentar o rendimento da escassa su
perfície do terreno, a cobertura como solário e ter
raço sobre o mar, a organização planimétrica em 
torno a uma sala central cruzada, o uso de gelo
sias e painéis de correr, a piscina posicionada para 
provocar o movimento do ar e, como num eco ma
rítimo, a entrada de uma luz tremulante no salão, 
os toldos e os parreirais, as árvores dispostas nos 
limites do terreno, para ao mesmo tempo dilatálo 
e demarcá-lo [...] (ABALOS, 2003, p. 179).

EXTROVERSÃO EM CALABI E LEVI

Em busca de “extroversão”, Levi não recorre ao 
pátio clássico italiano, mas ao pátio contemporâ
neo, ao arranjo que promova a maior interação 
possível de todos os ambientes com o exterior, 
ou seja, ao arranjo decomposto miesiano. Mes
mo negando o uso do tipo, essa matriz tipológica 
passa a ser recorrente em seus trabalhos, por
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que ela concede uma maior exterioridade aos 
ambientes, enaltecendo a expressão do caráter 
mediterrâneo. Assim, Levi não é movido essen
cialmente pelo tipo, mas pelo caráter depreendi
do dele.

Calabi adota, de modo recorrente, os arranjos 
clássicos, que inconfundivelmente são promoto
res de características mediterrâneas, mas que, 
por sua natureza compacta, são restritivos à ex
troversão de todos os ambientes. A atitude de 
Calabi em relação a essa extroversão é ambí
gua. Em alguns projetos, mesmo quando o par
tido adotado permitiria promover a extroversão, 
Calabi a refuta. Ilustram essa afirmativa as ca
sas Fabio Calabi e Sadun. Situadas em terreno 
íngreme, essas casas não exploram a tipologia 
em pátio e assumem um arranjo em barra. Nes
sa barra, mesmo com possibilidade de explorar 
diversas interações dos quartos com a paisa
gem, como Rudovsky e Cosenza fazem na Casa 
para Positano (1937), as relações propostas são 
tímidas e se restringem mais à sala de estar. 
Desse modo, a pesquisa de Calabi se prende 
mais à configuração de um tipo pré-definido do 
que às potencialidades de extroversão do tipo a 
ser adotado. 

O caráter mediterrâneo das obras de Calabi é 
mais depreendido do tipo pátio clássico do que 
da espacialidade extrovertida. Em sentido opos
to, nas obras de Levi, o desejo da espacialidade 
extrovertida tensiona o tipo, gerando diversos 

pátios. A ação de Calabi é impulsionada mais 
sobre o tipo, ao passo que a de Levi é motivada 
mais sobre o caráter. 

Essa afirmativa vem ao encontro da análise de 
Miguel (2003) e Anelli (1995). Miguel afirma que 
o procedimento projetual de Levi sobre a plan
ta livre nasce do interior para o exterior, com o 
objetivo de promover sensações de proteção e 
acolhimento, e não a partir de uma volumetria 
previamente definida. Anelli observa que Levi 
parte de “uma intenção estruturadora do espa
ço”, enquanto Calabi busca um esquema pré
de finido: 

Na atitude moderna de Levi, a forma é resultan
te de uma intenção estruturadora do espaço. Na 
sobrevivência do procedimento tipológico de Ca
labi, a forma é a realização de um esquema pré
es tabelecido. Dificilmente a espacialidade de Levi 
possa ser ainda definida como pátio, talvez apenas 
numa referência inconsciente da memória do seu 
autor. Já os projetos de Calabi pretendem desde o 
início a criação de um pátio central clássico, ainda 
que utilizem recursos modernos na sua construção 
(1995, n.p).

Por outro lado, a discussão permite relativizar 
afirmativas de Gonsales (1999) e Anelli (2001). 
Pela continuidade visual dos ambientes em rela
ção aos pátios e pela ambiguidade entre interior 
e exterior, Gonsales (1999) acredita que há uma 
aproximação entre os projetos de Rino Levi e o 
tipo casapátio ou casa átrioperistilo, conside
rando-se, neste caso, possíveis transformações 
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tipológicas. No entanto, acredita-se que, sob 
essa perspectiva, a “aproximação” decorra mais 
do caráter depreendido do tipopátio do que dos 
arranjos pátios em suas mais diversas versões.

Anelli (2001, p. 93) destaca que as casas de 
Rino “tensionam” o pátio, resultando em “[...] 
uma estrutura espacial mais distante das bases 
tipológicas tradicionais”, e afirma que isso po
deria justificar a semelhança das casas de Levi 
com alguns projetos italianos no que se refere à 
composição formal, mas não no que diz respeito 
à estrutura espacial resultante. De fato, a estru
tura espacial resultante é distinta, assim como é 
também a composição formal na sua estrutura 
mais profunda (pátios clássicos e pátios miesia
nos), sendo o  caráter extroverso o elemento a 
promover semelhanças entre a casapátio de 
Levi e a casa italiana.   

CALABI E LEVI E A DIALÉTICA RELAÇÃO 
ENTRE INTERIOR E EXTERIOR

As casas de Levi e Calabi promovem vidas ex
trovertidas e, como já observado, sendo mais 
plenas nas casas de Levi, e restritas ao setor 
social, nas casas de Calabi. De qualquer modo, 
o pátio é impositivo na dinâmica das suas casas, 
transformando as salas, e às vezes os quartos, 
em “dispositivos visuais” para sentarse e con
templar a paisagem, como ocorre na casa medi
terrânea (ALVAREZ et al, 2003).

Dialeticamente, as casas de Levi são também 
introvertidas, uma vez que estabelecem diálo
gos quase inexpressivos com a cidade. O vo
lume construído vira muro, e poucas janelas se 
abrem para o espaço público. Se abertas, essas 
janelas assumem uma altura suficiente para não 
serem invadidas por olhares de estranhos e ga
nham brises ou treliças. Os pátios ficam inclu
sos, criando um microcosmo particular. 

Essa atitude não é constante na obra de Calabi. 
Por vezes, a caixa murada, com aberturas pro
tegidas por brises, se expressa no espaço pú
blico (Medici, Calabi de São Paulo); em outras, 
os quartos se abrem sem pudores para o recuo 
frontal, que está separado do espaço público por 
uma mureta (Cremisini, Foà, Fabio Calabi, Asca
relli).  Os pátios se enclausuram (Medici, Cala
bi de São Paulo, Cremisini, Calabi de Padova) 
ou se abrem diretamente para o espaço público 
(Ascarelli, Falck). Assim, na investigação de Ca
labi, a dialética da relação entre a introversão e a 
extroversão não é uma intenção clara, mas uma 
resposta circunstancial em que quase sempre 
prioriza a impostação da sala para a paisagem.

Os pátios de Levi possuem a atmosfera intros
pectiva dos pátios de Mies. Não são territórios 
para um homem só, mas para promover a priva
cidade, a liberdade e a contemplação da família. 
Os pátios de Calabi são ambíguos, se isolam e, 
ao mesmo tempo, buscam a expansão visual, 
como se observa nas casas Calabi de São Paulo 
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e na Cremisini. Esses pátios aproximam as ca
sas de Calabi da espacialidade que é explorada 
por Le Corbusier.

Levi usa a dialética interior e exterior para pro
mover pátios com caráter introspectivo. Calabi 
abre mão da privacidade e da introspecção para 
lançar vistas sobre a paisagem, uma vez que 
quer a expansão. Talvez por esse motivo Anelli 
(1995), ao analisar a Casa Calabi de São Paulo, 
afirma que Calabi parece justapor a interioridade 
do “pátio” com a exterioridade da varanda.

12.2 CARÁTER VERDE

Com a extroversão dos ambientes, o tratamen
to de pátios e jardins ganha importância, sendo 
apontado como um possível elemento identitário 
da arquitetura moderna e, mais especificamen
te, da arquitetura moderna latinoamericana.

Nesse contexto, merece menção o trabalho pu
blicado por Luigi Figini em 1950, intitulado O ele-
mento verde e a casa.227 Nesse trabalho, Figini 
aborda os pátios ao longo do tempo e os relacio
na com os terraçosjardins das casas modernas. 
Para ele, a casa moderna e o verde deveriam 
ser complementares, estabelecendo um espaço 
de encontro: “encontro do espírito clássico com 
o elemento romântico; da linha rígida [...] regu
larmente irregular, discretamente ordenada, de 
natureza”228 (FIGINI, 1950, p. 34-35).

A correspondência de Gio Ponti a Anala, pro
prietária da Villa Pianchart (1953-60), que Ponti 
projeta na Venezuela, ilustra a apologia ao jar
dim dentro da casa como uma manifestação da 
arquitetura moderna nos trópicos:

Cara Anala, a maravilha de um jardim é que evo
que o paraíso terrestre, uma natureza com flores e 
árvores maravilhosas [...] Um maravilhoso jardim 
tropical. Como a civilização nasceu e mudouse 
dos trópicos por melhores condições de clima para 
viver, assim a civilização retornará aos trópicos 
(aplicando os recursos que conquistou nos seus 
itinerários) porque as melhores condições de visa 
são ainda aqui: eis a minha profecia, que na felici
dade dos trópicos florescerá a arquitetura moderna 
[...]229 (PORCU; STOCCHI, 2003, p. 68, tradução 
nossa).

Entretanto, quase três décadas antes dos discursos 
de Figini e Ponti, na vanguarda do movimento mo
derno brasileiro, Rino Levi e Warchavchik já exalta
vam a vegetação como um elemento que poderia 
conferir características originais à arquitetura nacio
nal, como já pontuado na primeira parte deste traba
lho. Sobre o tema, Cappello  aponta, sinteticamente:   

As primeiras manifestações de vanguarda na ar
quitetura brasileira no século XX já destacavam 
nossa paisagem. Em 1925, com o “Manifesto pela 
Arquitetura Funcional de Warchavchik” e a carta 
de Rino Levi para o jornal O Estado de São Pau
lo, intitulada Arquitetura e a Estética das Cidades. 
Além de contar sobre o que estava acontecendo 
na Europa, fala-nos também de ‘nossa vegetação’ 
que poderia dar características originais à nossa 
arquitetura brasileira (1998, p. 71).

227. Como já observado 
na segunda parte do tra
balho, Figini foi colega de 
turma de Rino Levi no Poli
técnico de Milão e manteve 
correspondência com ele 
(CAPPELLO, 1998).
228. “Incontro dello spirito 
classico com l’elemento 
romantico; della linea rigida 
[...] regolarmente irregolari, 
discretamente ordinate, di 
natura.” (FIGINI, 1950, p. 
34-35). 
229. Cara Anala, la mera
viglia di un giardino è che 
evochi il paradiso terrestre, 
una natura con fiori e alberi 
meravigliosi [...] um mara
viglioso giardino tropicale. 
Come la civiltà nacque, 
mosse, dai tropici per la ivi 
migliori naturale condizione 
di clima per vivere, così 
la civilità tornerà ai tropici 
(attuandovi le prerogative 
che ha conquistato nel suoi 
itinerari) perchè ivi sono 
ancora le migliori natura
li condizioni di vita: ecco 
la mia profezia, qui nella 
felicità dei tropici fiorirà 
l’architettura moderna [...] 
(PORCU; STOCCHI, 2003, 
p. 68).
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Para Anelli (1995; 2003), o pátio com vegetação 
pode representar uma “mutação da tipologia pá
tio”, resultante da confrontação entre a solução 
de cunho ideológico europeia e as imposições 
da natureza local. Aqui é possível questionar a 
mutação tipológica sugerida por Anelli, já que 
a adoção de jardins não implica em transforma
ções na estrutura interna do tipo pátio. Contudo, 
é possível acreditar que o caráter do pátio verde 
represente o que Anelli chama de “simbiose entre 
a cultura moderna brasileira e a mediterraneida
de italiana”. Tratase de um pátio ajardinado que, 
como já observado também a partir de Anelli, não 
se presta à simples contemplação, mas também à 
promoção de experiências sensoriais cotidianas. 

As discussões sobre a presença da vegetação, 
mais especificamente da vegetação local, como 
elemento identitário da arquitetura moderna nos 
trópicos pode ilustrar a tentativa de criar elemen
tos que exaltassem o “espírito do lugar”, ou seja, 
o caráter genérico de Guadet. Se, por um lado 
o pátio, com a sua mediterraneidade, traduzia o 
“espírito da época”, por outro, o pátio arborizado 
poderia ser o mote para traduzir o “espírito do lu
gar”.

Naturalmente, como já apontado na primeira par
te do trabalho, essa discussão ganha contornos 
simplificados diante das discussões da escola de 
Roma, que buscava estabelecer o “espírito do lu
gar” através da investigação de todo o passado 
clássico da arquitetura. O mesmo pode ser dito 

diante das investigações de Lúcio Costa, que, 
através da pesquisa da arquitetura colonial bra
sileira, buscava encontrar elementos que pudes
sem imprimir uma identidade própria, um “espí
rito do lugar” na arquitetura moderna brasileira, 
conforme foi observado na segunda parte deste 
estudo.

CALABI E LEVI: O VERDE ESPÍRITO DO 
LUGAR

Mesmo simpatizante do discurso de Lúcio 
Costa, Levi não faz concessões ao vocabulá
rio formal inspirado na arquitetura colonial bra
sileira. Efetivamente, a introdução de espécies 
locais nos seus pátios é sua forma de tentar 
acrescentar “características brasileiras” aos 
seus projetos. Entre os pátios secos mediter
râneos e os pátios verdes, Levi adota a segun
da opção, por acreditar, num tom quase ideo
lógico e espiritual, que o verde das plantas é 
estimulante ao “espírito de fraternidade” (LEVI, 
1959). Levi propõe jardins para se percorrer, 
para tocar, para cheirar, ou seja, jardins pro
motores de experiências sensoriais230 e partes 
integrantes da espacialidade de suas casas (fi
guras 438 e 439).

Nas obras de Calabi, talvez por sua formação 
ou por sua condição de exilado231, não há uma 
tentativa de imprimir o espírito do lugar através 
do uso de pátios ajardinados com plantas na

230. Sobre esse tema, 
consultar Cappello (1998).
231. A produção de ar
quitetos em “exílio” é dis
cutida por Falbel (2005), 
que aponta uma condição 
dual. O exílio, por um lado, 
corresponde a um estado 
desolador, de ser e estar 
“diferente”, que condiciona 
a produção do exilado. Por 
outro lado, ao encontrar 
cenários vastos, sem re
ferências próximas, esses 
arquitetos são também en
corajados a buscar novos 
caminhos, como aconteceu 
no modernismo americano, 
que contou com a contribui
ção de diversos arquitetos 
europeus.
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tivas.  Nas suas casas, não prevalecem pátios 
secos, como na tradição mediterrânea, mas 
a vegetação proposta não se propõem a ser 
exuberante e preserva amplas visuais do en
torno.

Fig. 438: Jardim da Casa Levi, 1944. Rino Levi.
Fonte: Revista Domus, mai. 1951, p. 7
Fig. 439: Jardim da Casa Perez, 1958. Rino Levi 
Fonte: Revista Zodiac, out. 1957, p. 86

Fig. 440A a 440C: Pátios e a relação com a arborização nas casas Medici, 
Calabi de São Paulo e Cremisini. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV 
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440C
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12.3. ENTRAR E SAIR

“Não projeto plantas, fachadas, cortes; eu estou 
projetando espaços.” 
Adolf Loss 

Historicamente, Zevi (1996), Rasmussen (1986) 
e Leatherbarrow (2008) observam que a histó
ria da arquitetura pode ser narrada a partir da 
história das diferentes experiências espaciais 
que os edifícios promoveram, ou seja, das di
ferentes espacialidades. O tratado de Vitruvius, 
ao definir parâmetros de proporção entre largu
ra, altura e comprimento dos edifícios e seus 
ambientes, já evidenciava a preocupação em 
garantir a qualidade compositiva dos espaços 
internos. Diante do percurso a ser vivenciado, 
Vitruvius preocupava-se com o “decoro” dos 
ambientes, os quais deviam ser tratados con
forme sua particularidade na sequência espa
cial. Nesse sentido, o átrio deveria ser um espa
ço devidamente decorado para a recepção dos 
que entravam, um espaço de preparação para 
a experiência espacial doméstica.

No medievo, a experiência espacial gótica pas
sou a buscar um espaço contínuo e infinito atra
vés de seu comprimento, sendo este contrapos
to à torre gótica, que induzia o olhar para cima, 
para o alto. Buscavase, portanto, um contraste 
visual bidimensional, com perspectivas firma
das através do jogo linear (ZEVI, 1996) (figura 
441). 

No Renascimento, os ambientes passaram a 
ter uma maior autonomia em relação ao con
junto. Cada ambiente era concebido de modo 
centrado e fechado, com proporções reinterpre
tadas do tratado vitruviano e decoração especí
fica. Desse modo, ao longo do percurso, quase 
sempre simétrico em relação à geometria dos 
espaços, a espacialidade passou a ser descon
tínua e contrastante. (MARTINEZ, 2000; ZEVI, 
1996; RASMUSSEN, 1986) (figura 442).

 

Fig. 441: Catedral de Notre Dame. Paris
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp449.asp

441
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A ruptura da espacialidade estática do Renasci
mento caracteriza o espaço Barroco. Buscava
se promover a percepção visual de um “cená
rio”, com uma multiplicidade de efeitos cênicos 
que seriam apreendidos através do movimento. 
Assim, passaram a ser explorados recursos vi
suais, como diagonais, linhas curvas e ovais, 
reentrâncias e saliências, que proporcionassem 
fortes efeitos de luz e sombra (figuras 443 e 
444). O “muro” se ondulou, criando um novo es
paço em que os elementos geométricos e suas 
intersecções desapareceram (ZEVI, 1996). Di
ferentemente do espaço renascentista, em que 
a simetria era garantida interna e externamente, 
no Barroco há uma ruptura da axialidade tota
lizante, com a introdução de simetrias parciais 
(CORNOLDI, 1999).

Processualmente, essas experiências permiti
ram que, nos séculos XVIII e XIX, o percurso, ou 
a sequência espacial, fosse adotado como ele
mento de estruturação do espaço. Este constitui 
o método de ensino da Escola Beaux-Arts, que 
buscava identificar se um edifício promovia ou 
não uma experiência espacial prazerosa, uma 

boa marche. A marche pode ser entendida como 
o percurso rítmico e ordenado que atravessa o 
edifício, ao longo da sua enfilade, conotando, as
sim, a experiência do edifício, imaginada como 
se alguém estivesse caminhando. Nesse percur
so, eram levados em consideração os Tableaux, 
entendidos como os quadros perspectivos da 
sequência espacial, capazes de conferir ou não 
unidade à composição do percurso (MARTINEZ, 
2000; OLIVEIRA, 2006). 

 

Fig. 442: Villa Santa Sofia, 1565. Andrea Palladio 
Fonte: http://www.veronissima.com/sito_inglese/html/topic_palladio_vero
na_eng.html

Fig. 443: Planta parcial da Igreja San Carlino alle Quattro Fontane, 1640. 
Francesco Borromini 
Fonte: www.answers.com/topic/francesco-borromini
Fig. 444: Imagem da cúpola da Igreja San Carlino alle Quattro Fontane, 
1640. Francesco Borromini
Fonte: http://www.fotopedia.com/wiki/San_Carlo_alle_Quattro_Fontane
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A partir dos eixos simétricos, os espaços prin
cipais buscavam produzir uma progressão gra
dual e retilínea. A mudança nos eixos ocorria 
através de vestíbulos circulares, ovais ou poli
gonais, que multiplicavam as direções. No con
junto, havia uma clara hierarquização entre os 
ambientes, onde os espaços principais eram 
cenários focais e direcionais, animados pela luz 
e liberados pela perspectiva (PEREIRA, 2005). 
Como afirma Martinez (2000, p. 178), “o edifício 
é pensado como uma composição sequencial de 
espaços importantes, acompanhados ou servi
dos por espaços secundários”.

No final do século XIX e no século XX, a hierar
quia espacial entre os ambientes desapareceu 
e a circulação ganhou ênfase, estruturando o 
partido. Por vezes, os próprios ambientes desa
pareceram, estando integrados por meio de uma 
planta livre, amparada por uma grelha estrutural 
independente das vedações. Espacialmente, a 
sobreposição modular dos elementos estruturais 
e dos elementos transparentes de vedação pro
moveu uma profundidade perspectiva ou uma 
dilatação espacial que exigiu o entendimento 
do movimento dos corpos no espaço e dos me
canismos de visão (PORCU; STOCCHI, 2003; 
SCHUMACHER, 1996).

Zevi (1996, p. 123) afirma que essa nova es
pacialidade resgatou o desejo gótico da conti
nuidade espacial, para o qual a disposição dos 

elementos arquitetônicos exige estudos minu
ciosos; por outro lado, ao incorporar paredes 
curvas e sinuosas, retomou a experiência barro
ca. Além disso, retomou valores renascentistas, 
através do gosto por modulações métricas. 

Os primeiros passos na construção da espa
cialidade moderna, já na última década do sé
culo XIX, foram dados por Frank Lloyd Wright 
(MAHFUZ, n.d.). A sua planta nasce da tensão 
entre interior e exterior, e não de uma volume
tria prévia, a partir da qual a compartimentação 
é definida. A planta cresce conforme a vocação 
do lugar, obedecendo a uma ordem ditada pelo 
contexto, como se dele brotasse. Assim, segun
do Zevi (1996), na planta orgânica de Wright, 
a motivação principal não é necessariamente 
impressionar os olhos do homem em movimen
to, mas integrar organicamente a casa à paisa
gem.232 

Ao contrário de Wright, no século XX, arquite
tos europeus buscaram explorar a percepção 
da paisagem que envolve o sujeito no espaço 
e no tempo (ZEVI, 1996; GIEDION, 1978). A 
partir desse conceito, foram concebidos espa
ços em que a obra pudesse ser experimentada 
e apreendida no deslocamento, na promenade 
de quem a percorresse. (ZONNO, 2006; SCHU
MACHER, 1996). Etimologicamente, a origem 
da palavra promenade pode ajudar a entender 
como o conceito se aplica na arquitetura:

232. Segundo Zevi (1996, 
p. 124), a interpretação da 
planta livre é uma das prin
cipais características que 
separa a corrente racional 
da orgânica: “[...] apenas 
racionalmente a primeira, 
organicamente e com plena 
humanidade a segunda”. As 
plantas orgânicas, segundo 
Arredi (1997), são menos 
compactas e rígidas, cres
cendo segundo uma ordem 
ditada pela função e pelo 
contexto, como uma planta 
ou outro organismo viven
te. A planta racionalista, 
segundo Miguel (2003, p. 
145), é aquela “[...] na qual 
se estabelece de antemão 
as dimensões gerais de 
um edifício através de uma 
figura geométrica simples, 
para, a posteriori, usan
do um processo modular, 
chegar a uma divisão dos 
espaços internos”.
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Promenade (pourmenade 1536), de promener 
(pormener sXIII) ‘levar um ser animado para fazê
lo tomar ar, exercitarse ou para fazêlo ver coisas 
interessantes; passear’, de pour com valor intensi
vo + mener ‘levar, conduzir’ (HOUAISS. Dicionário 
Eletrônico da Língua Portuguesa, grifo nosso).

Nesse contexto, Le Corbusier desenvolveu 
a ideia de uma “arquitetura de circulação”, 
exemplificada na Villa Savoye. Por analogia 
à promenade architecturale em um parque, 
paisagem ou ambiente urbano, o habitante 
seria convidado a flaneur, linearmente e com 
pausas, por rampas em sua própria casa (fi
gura 445). A promenade pode ser considerada 
uma reminiscência da marche da Beaux Arts; 
contudo, se antes a casa era o lugar onde o 
indivíduo “se sabia”, mantendose seguro e 
tranquilo, a cena da nova casa passou a va
riar constantemente, oferecendo mudanças e 
a surpresa dos imprevistos (SCHUMACHER, 
1996).

Adolf Loss, por outro lado, propõe a raumplan: 

espaços de diferentes alturas são dispostos 
dentro de um volume único, interligados por 
uma circulação ascendente. O arquiteto evi
dencia preocupação com a espacialidade ar
quitetônica, promovendo um continuum tridi
mensional em que se equilibram separação e 
relação:

O raumplan, literalmente “projeto de volume” ou, 
mais livremente, “planta espacial” representa a 
síntese mais completa e, ao mesmo tempo, mais 
cristalina das conquistas modernas na história da 
arquitetura da casa. São características do raum-
plan: a diferenciação, tanto em planta como em 
corte, dos ambientes [...]; os desníveis da planta 
[...]; a progressão ascendente dos espaços [...]; o 
deslocamento em planta das escadas e os corre
dores, o que dá lugar a espaços menores de transi
ção [...]; a conexão de diversos espaços entre eles 
[...]233 (CORNOLDI, 1999, p. 32, tradução nossa).

Diferentemente do que acabou sendo pregado 
no modernismo, Loss preservava uma hierar
quia espacial entre os ambientes. Para ele, o 
ponto chave do percurso era a diferenciação, 
pois cada ambiente evocava um estado de es
pírito para o qual a iluminação, o mobiliário, os 
materiais de construção e as formas de aca
bamento poderiam contribuir (figuras 446A a 
446C). Para ele, portanto, o espaço era um 
conjunto de cenários diferenciados uns dos 
outros e integrados por meio do movimento 
e das continuidades visuais (BOCCHI, 1995; 
LEATHER BARROW, 2008).

 

233. El raumplan, literal
mente “proyecto de vo
lume” o, mas libremente, 
“planta espacial” represen
ta la síntesis más comple
ta y, al mismo tempo, más 
cristalina de las conquistas 
modernas en la historia 
de la arquitectura de la 
vivenda. Características 
del raumplan son: la dife
renciación, tanto en planta 
como em alzado, de las 
estancias [...]; los desni
veles de la planta [...]; la 
progresión ascendente de 
los espacios [...]; el despla
zamiento en planta de las 
escaleras y los recorridos, 
lo que da lugar a espacios 
menores de transición [...]; 
la conexión de diversos 
espacios entre ellos [...] 
(CORNOLDI, 1999, p. 32).

Fig. 445: Rampas da Villa Savoye, 1928-30. Le Corbusier
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/debate/debate79.asp

445



312

 

 

A abordagem da percepção espacial e do movimen
to dos corpos no espaço aparece também nas obras 
de Mies, embora, neste caso, esteja relacionada à 
exploração da planta livre, como discute Abalos: 

[...] não existe, sequer, um espaço fechado que 
possamos denominar quarto: ao invés, as casas 
organizamse como um meio contínuo que se mo
vimenta, dispondo seus móveis e objetos de tal 
forma que, em função do isolamento obtido atra

vés destes movimentos, não é difícil determinar a 
particularidade de cada lugar e o seu uso previsí
vel. A casa do solteiro é um lugar paradigmático 
onde se desenvolve um modo de habitar organi
zado topologicamente, com base na continuidade 
e na conexão, e a que corresponde uma estratégia 
geométrica que se traduz no traçado das divisões, 
na fragmentação e na segregação. O espaço con
tínuo é, assim, parte do “sistema”, e consequência 
de uma exploração sem precedentes (2003, p. 24).

Em decorrência da relação que Mies estabelece 
com o tempo, Abalos (2003) observa que, em suas 
obras, é eliminada a verticalidade. A horizontalida
de resultante, junto com a continuidade e a fluidez 
do espaço, induz o olhar e o movimento para fora. 
Entre as várias estratégias projetuais adotadas 
para promover a horizontalidade, destacam-se: a 
negação da iluminação zenital, com sua lumino
sidade direcional e concentrada; o uso de maté
rias de pisos e tetos, em tonalidades equivalentes, 
buscando um equilíbrio ótico, onde a luz é refleti
da para obter idêntica luminosidade; e a adoção 
de pé-direito com 3,20 m, colocando o ponto de 
vista do sujeito em um plano simétrico em relação 
ao piso e ao teto (figuras 447A e 447B). Sobre 
essa disposição do ponto de vista do sujeito em 
um plano simétrico horizontal, Abalos observa: 

[...] transforma a tradicional simetria vertical em 
uma simetria horizontal, produzida a partir da equi
valência da altura dos espaços ao dobro da altura 
dos olhos. Tudo isso está presente nos desenhos 
em perspectiva das casaspátio, nos quais o plano 
de fuga é o plano da simetria [...]. A horizontalida

Fig. 446A a 446C: Casa Steiner, 1910. Adolf Loos
Fonte: http://www.educatorium.com/projetos/projetos_biografias_int.
php?id_projetos_biografias=51

446A 446B

446C
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de manifestase pela negação total e sistemática 
de qualquer ordenamento vertical. Cria uma ima
gem não de leveza, mas de indiferença à gravi
dade, responsável, junto à iluminação e a simetria 
horizontal, por este efeito emocional contraditório 
provocado em quem se move pelo Pavilhão de 
Barcelona. O efeito de encontrarse em um templo, 
em um lugar de recolhimento, associado, porém, à 
convicção de que o que tal templo celebra não é 
divindade alguma, mas, sim, o advento do homem 
como protagonista, como agente, como sujeito. 
Algo que Nietzsche soube enunciar, mas somente 
Mies van Rohe soube materializar (2003, p. 32).

através de continuidades, sequências e cone
xões “entre” espaços. Com isso, a compartimen
tação dos ambientes é substituída por “rupturas 
e esquinas abertas”, realizadas através de divi
sórias, anteparos e mudanças de nível. 

A compartimentação também se dilui entre o in
terior e o exterior, já que os pátios e terraços pas
sam a ser tratados como “ambientes externos”. 
Grandes planos envidraçados rompem limites 
e estabelecem novas continuidades espaciais, 
que induzem o indivíduo a percorrêlas física ou 
visualmente. Nesse aspecto, a espacialidade 
moderna se aproxima do caráter mediterrâneo, 
que impunha uma dimensão “externa” aos am
bientes, como já observado por Cornoldi (1994).

PLANTA LIVRE

Para alcançar essa espacialidade, a pesquisa 
da planta assumiu diversas formas. Le Corbu
sier discutiu a planta livre associada às suas in
vestigações sobre esquema estrutural Dom-ino 
e ao postulado de um novo vocabulário formal, 
sistematizado nos “cinco pontos da nova arqui
tetura”. No contexto do neoplasticismo holandês, 
tiveram importância as investigações de De Stijl , 
que buscava decompor a “caixa clássica” em 
planos deslizantes, como na emblemática casa 
Schroeder (1924), de Rietveld (figura 448). Mies 
Van der Rohe, no projeto que desenvolveu para 
o conjunto residencial de Weissenhof (1927), in

De qualquer modo, em todas as experiências 
emblemáticas do modernismo, o percurso é 
entendido como o elemento deflagrador de 
uma experiência sensível, articulando corpo
-obra-paisagem. Nesse sentido, Leatherbarrow 
(2008) observa que a ordem no espaço moder
no é dada pelo corpo se movendo em cenários 
(entrando e saindo). Sem  esses movimentos, os 
cenários carecem de ordem, embora possuam 
clara geometria. A espacialidade moderna se faz 

Fig. 447A e 447B: Pavilhão de Barcelona, 1928. Mies Van der Rohe
Fonte: http://www.greatbuildings.com/buildings/Barcelona_Pavilion.html

447A 447B
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vestigou a planta livre e flexível, compartimen
tada por painéis deslizantes, por ser esta uma 
solução capaz de modificar o espaço segundo 
as necessidades dos usuários (figura 449). No 
mesmo sentido, em 1929, a planta comparti
mentada por painéis flexíveis e móveis versáteis 
foi discutida no II CIAM, ocorrido em Frankfurt, 
como estratégia capaz de promover a habitação 
mínima.

Processualmente, a ideia de “planta livre”, via
bilizada pelo novo sistema estrutural, condu
ziu às investigações sobre a planta flexível ou 
“transformável”. Nela, a compartimentação dos 
espaços através de elementos leves permitiria 
que sua distribuição variasse com o tempo. Por 
outro lado, também passou a ser recorrente a 
compartimentação dos ambientes, através de 
móveis de grandes dimensões (estantes, armá
rios e lareiras), o que passou a determinar uma 
“mobilidade hipotética”, como observa Mezzadri 
(2008) ao analisar o Weissenhof, de Mies Van 
der Rohe.

RUPTURAS E ESQUINAS ABERTAS NAS CA-
SAS LEVI E CALABI

A espacialidade que Levi e Calabi buscaram, 
pelo arranjo térreo das casas, não se aproxima 
da promenade lecorbusina ou da raumplan de 
Loss. Nelas, não há vestígios da Dom-ino de Le 
Corbusier, o que, nas obras de Levi, segundo 
Gonsales, decorre do fato de que o tipopátio 
substitui, em termos de elemento ordenador, a 
estrutura em esqueleto: 

Neste caso, a estrutura não pontua o espaço, mas 
é sua «forma definidora» e o princípio normativo 
gerado pelo tipo substituiria aquele desempenha
do pela estrutura em esqueleto utilizada em outros 
programas ou nas residências projetadas para fora 
da cidade (GONSALES, 1999, p. 275).

Fig. 448: Casa Schroeder, 1924. Gerrit Thomas Rietveld.
Fonte: http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/181/impri
me131095.asp
Fig. 449: Apartamento de Weissenhof, 1927. Mies Van der Rohe.
Fonte: http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revis
ta_13/02_humberto%20mezzadri.pdf
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Rino Levi [...] não explora de maneira tão complexa 
a independência entre os elementos de arquitetura 
como em geral o farão os arquitetos brasileiros. Tal 
fato talvez possa ser explicado pela influência du
radoura da formação italiana: é interessante obser
var que, apesar de ter sido Le Corbusier o grande 
mestre dos arquitetos modernos italianos, o uso da 
estrutura isenta e articuladora do espaço interior 
é estratégia menos importante para estes, do que 
a expressão externa do esqueleto estrutural. Na 
Itália, a estrutura de concreto, representada como 
uma grelha tridimensional  onde o foco conceitual 
não é o espaço universal moderno mas a tradicio
nal primazia da estrutura e suas juntas  passa a 
ser o elemento retórico mais usado pelos arquite
tos modernos (GONSALES, 1999, p. 38).

É tendo como referências a planta orgânica de 
Wright e, principalmente, a horizontalidade mie
sina, que Levi e Calabi constroem a espacialida
de de suas casas. O discurso de Levi assumia 
explicitamente essa referência wrightiana, como 
se observa a seguir:

A condição fundamental da arquitetura é a unidade 
da obra e, de acordo com Lloyd Wright, sua orga
nicidade, ambientação, coordenação dos espaços 
internos e externos, materiais, cores e texturas, 
arranjos internos e do jardim, são fatores que de
verão se ajustar harmonicamente numa expressão 
plástica234 (LEVI, 1964).

Como nas plantas orgânicas, as plantas das 
casas de Levi não são resultantes da comparti
mentação de volumes pré-definidos. Levi equi
libra as dimensões do volume com as deman

das internas do programa e, ao mesmo tempo, 
com os condicionantes do lote. Diante disso, 
Levi afirma que o projeto não começa pelas pa
redes, mas, sim, pela disposição dos móveis 
e pelo estudo da relação dos ambientes com 
o jardim. Sua planta livre não é só uma con
cepção estrutural, mas, antes de tudo, a cons
trução de um espaço integrado com o exterior, 
onde a disposição de cada móvel é determi
nante para consolidar a espacialidade deseja
da. Depoimentos do próprio arquiteto atestam 
essa estratégia:

O projeto da casa não se baseará no traçado das 
paredes. Estes virão por último, depois de distri
buídas as funções, de proporcionados os espaços 
interiores e exteriores, de localizado cada móvel 
e de imaginado o jardim. A casa será entendida 
como a resultante encontrada para a cama, a 
mesa, a cadeira, os jogos das crianças, as árvores 
e assim por diante235 (LEVI, n.d.) 

Tratase de obra simples, estudada, porém, em 
todos os seus detalhes, desde sua implantação 
no terreno até a mobília e o jardim. Procurouse, 
sobretudo, equacionar organicamente todos os fa
tores que a caracterizam, tendo em vista sua fina
lidade para uma determinada família. A concepção 
do projeto compreendeu desde o início a decora
ção, a mobília e o jardim, tendo em vista uma obra 
completa e homogênea em todos os seus elemen
tos (LEVI, 1962).

Armários-divisórias e lareiras soltas no espa
ço desenham as “rupturas e esquinas abertas” 

234. LEVI, Rino. Palestra 
proferida na inauguração 
da exposição de móveis 
“Forma”. Arquivo do arqui
teto, 25 de novembro de 
1964.
235. LEVI, Rino. O projeto 
residencial – rascunho para 
conferência. Arquivo do ar
quiteto, n. d.
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de suas salas, permitindo conexões visuais e 
um deslocamento livre ou parcialmente direcio
nado “entre” os ambientes. Pelo efeito cênico 
desses elementos na configuração espacial, 
Levi tem um enorme cuidado nos seus deta
lhamentos, como ilustram as lareiras das ca
sas Kanner, Perez, Guper e Fontana236 (figuras 
450A a 450D). Os armários-divisórias, muitas 

vezes, não tocam o teto e permanecem “sol
tos” na planta livre, configurando o que Me
zzadri (2008) chama de “mobilidade hipotética” 
(figuras 451A e 451B). Outras vezes, esses 
grandes móveis cedem lugar ou se vinculam a 
cortinas deslizantes, sugerindo uma planta fle
xível, como se observa nas casas Levi e Hass 
(figuras 452A e 452B). 

236. Aranha (2003) ob
serva que Ernst May e 
Grete Schütte-Lihotzky 
são alguns dos arquitetos 
referendados por Levi no 
detalhamento de móveis. 
May ficou conhecido pelo 
detalhamento de caixilhos 
de aberturas e das “cozi
nhas laboratório” de seus 
conjuntos habitacionais.  

Fig. 450A a 450D: Lareiras compartimentam parcialmente os ambientes 
do setor social nas casas Kanner, Perez, Guper e Fontana. Rino Levi.
Fonte: Elaboração da autora
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A configuração dos móveis como planos verticais 
em madeira, por sua vez, ajuda a criar internamen
te um contraste com as paredes rebocadas e em 
tijolos à vista. Esse jogo de materiais e texturas 
enfatiza a independência dos planos verticais e 
horizontais, remetendo a uma tímida composição 
planar, mesmo que não sejam explorados os des
lizamentos entre planos, como ocorre na matriz 

miesiana. Sobre o assunto, Gonsales observa237. 

Tal riqueza expressiva tem como base um debate de 
planos horizontais e verticais expostos ao longo de 
toda a habitação. O interesse em volumes articula
dos dos anos anteriores transferese a um interesse 
cada vez maior no destaque do plano com individu
alidade acentuada e expressivamente enriquecida 
pela variedade de textura e de cor [...] (1999, p. 281).

237. O argumento sobre 
os materiais também apa
rece em Miguel (2003) e 
em Machado (1992), sendo 
que este último destaca da 
combinação de concreto 
aparente e tijolos à vista.

Fig. 451A e 451B: Armário-divisórias compartimentam parcialmente estar, 
jantar e hall nas casas Bernette e Levi. Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 452A e 452B: Cortinas isolam estar e jantar nas casas Levi e Hess. 
Rino Levi
Fonte: Elaboração da autora

451A 451B

452A 452B



318

Características semelhantes às plantas de Levi 
são encontradas nas de Calabi, principalmente 
no que se refere ao emprego de elementos leves 
ou soltos na compartimentação parcial do estar 
e jantar ou jantar e cozinha. Quando a compar
timentação se dá entre jantar e cozinha, Calabi 
recorre a armários-divisórias com passa-pratos, 
que flexibilizam o grau de integração visual en
tre os ambientes, mas ainda condicionam um 
percurso linear rígido entre eles (figuras 453A a 
453C). Quando jantar e estar se integram, pla
nos verticais (figuras 454A e 454B), cortinas (fi
gura 455) e móveis leves (figura 456) segregam 
parcialmente os ambientes, sugerindo um arran
jo mais fluído “entre” eles.

No entanto, parece que a planta de Calabi não 
nasce do mesmo controle espacial que é obser
vado em Levi. Nas casas de Levi, a planta expli
cita um layout com clara relação entre os eixos 
de circulação e as áreas de uso, que configuram 
pequenos estares. Não há grandes áreas ocio
sas, e todos os ambientes, com exceção de um 
estar na casa Guper, estabelecem uma relação 
direta com o exterior. Nas casas de Calabi, essa 
mesma articulação não é observada. Em alguns 
casos, as dimensões do lote condicionam as 
proporções do volume, que, definidas a priori, 
determinam layouts pouco eficientes e/ou es
pacialmente ambíguos com relação ao espaço 
exterior, como nas casas Calabi de São Paulo, 
Cremisini e Foà (figura 457). Em outros casos, 
mesmo com condicionantes mais flexíveis, o 

Fig. 453A a 453C: Armário-divisórias compartimentam parcialmente jan
tar e cozinha nas casas Calabi de São Paulo, Fabio Calabi e Foà. Daniele 
Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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problema persiste, como ilustra a casa Falck (fi
gura 458).         

De qualquer modo, sob o ponto de vista da es
pacialidade moderna, Levi e Calabi procuram 
promover a planta fluída com elementos leves, 
o que resulta em uma espacialidade que permite 
“deslocar entre” e “entrar e sair” dos espaços. 
Essa espacialidade, ao eliminar a compartimen
tação, favorece a extroversão dos ambientes, o 
que, por sua vez, remete ao próprio caráter me
diterrâneo.

 

 

Fig. 454A e 454B: Planos compartimentam parcialmente o estar e o jantar 
nas casas Cremisini e Falck. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 455: Cortinas isolam estar e jantar no Pavilhão Medici. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 456: Móveis leves isolam estar e jantar na casa Calabi de Padova. 
Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora

Fig. 457: Layout da sala da Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 458: Layout da Villa Falck, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Elaboração da autora
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CONSIDERAÇÔES FINAIS

Na introdução deste trabalho foi levantada a hi-
pótese de que o que confere unidade às casas 
de Calabi e Levi efetivamente não é o tipo-pátio, 
que assume diversas configurações no moder
nismo, mas a espacialidade depreendida dessas 
casas. A formulação dessa hipótese se baseou 
em diversos questionamentos levantados a par-
tir da observação das casas-pátio dos arquite-
tos e da leitura da bibliografia disponível sobre 
o tema.

Dessa hipótese derivou a necessidade de de-
senvolver duas investigações: a revisão das 
características formais e funcionais das obras, 
identificando convergências nos tipospátio 
empregados; e o estudo da espacialidade das 
obras, verificando uma tipologia espacial co-
mum. Essas duas linhas de investigação estru-
turaram o trabalho, bem como estruturarão essa 
conclusão.  

1. PÁTIOS: ENTRE ELEMENTO DE COMPO-
SIÇÃO E ESQUEMA TIPOLÓGICO  

As casas de Calabi possuem predominantemen-
te partidos compactos, e é dentro de um volu-
me previamente definido que o arquiteto arranja 
alas com os setores (socialserviço e íntimo) e 
pátios. Assim, o “escavo” do volume é condicio-
nado por estes dois elementos – alas lineares e 
pátios quadrados –, resultando, quase sempre, 
na configuração de um único vazio. Há, nessa 
prática, uma dialética relação de subordinar o 

arranjo funcional à forma, sem abrir mão de um 
desempenho funcional eficiente das alas e da 
articulação entre elas (figura 459).

Levi subordina as alas não ao volume, mas ao 
lote, que passa a ser, virtualmente, o “invólucro 
horizontal” dos seus projetos. As alas são dis-
postas de modo a alcançar um melhor desem-
penho funcional e, pela ausência de feição do 
invólucro virtual, ganham expressão formal. 
Configuramse, assim, composições aditivas, 
que são ainda mais exaltadas pelas diferentes 
alturas das alas (figura 460). A diferença em re-
lação ao projeto de Calabi, além da inexpressão 
formal dos limites espaciais do invólucro, é que o 
pátio não é definido a priori. O pátio ou os pátios 
resultam dessa articulação de alas, o que justifi-
ca a ocorrência desses espaços com diferentes 
geometrias. O pátio de Levi é um elemento de 
composição; para Calabi, é mais do que isso, é 
um esquema tipológico. 

Com vários pátios, Levi privilegia a relação inte-
riorexterior em todos os setores da casa. Para 

Fig. 459: Esquema compositivo das casas-pátio de Daniele Calabi.
Fonte: Elaboração da autora
Fig. 460: Esquema compositivo das casas-pátio de Rino Levi.
Fonte: Elaboração da autora
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Calabi, o setor social tem, prioritariamente, esse 
privilégio. No único pátio da casa, é a sala que 
se abre para o jardim ou para a paisagem, e os 
quartos preservam a privacidade dos membros 
da família. 

Apesar das diferenças, as alas nos projetos dos 
dois arquitetos são, quase sempre, estreitas e 
horizontalizadas, obedecendo a arranjos previa-
mente testados, tal como ocorria entre outros ar-
quitetos modernos. Os arranjos das alas íntimas 
são convergentes entre os projetos analisados, 
nos quais a proposição de corredores com car-
gas simples ou duplas e a posição dos banhei-
ros são variáveis controladas. Já as larguras das 
alas sociais não são constantes, condicionando 
a aceitação ou não dos esquemas distributivos 
em que cozinha-estar-jantar estão dispostos 
numa mesma linha ou em binários, com a sala 
de um lado da ala e o jantar-cozinha ou o jantar-
-hall, do outro. De qualquer modo, as alas são 
tratadas como fragmentos tipológicos, sendo 
que uma mesma solução pode ser esboçada em 
lotes grandes ou pequenos e em partidos aditi-
vos ou subtrativos. 

Os halls, nos dois casos, são peças fundamen-
tais na organização dos percursos internos, es-
tando dispostos nas articulações das alas, como 
espaço autônomo, ou impactando de modo de-
cisivo o arranjo da ala social. Calabi é mais rigo
roso na definição desse espaço, que, em todas 
as casas estudadas, organiza os fluxos internos. 

Levi faz algumas concessões, impondo peque-
nos percursos pelo setor social para alcançar o 
setor íntimo e/ou de serviços. 

O uso do pátio como elemento de composição, 
o arranjo de alas e a adoção de claros esque-
mas distributivos podem ser entendidos como os 
núcleos normativos ou estruturantes nos traba
lhos dos dois arquitetos, mesmo quando adotam 
“partidos” distintos. Naturalmente, quando os 
partidos se aproximam, quer nas obras de um 
mesmo arquiteto, quer comparativamente, os 
resultados finais se distanciam, pressionados 
pelas contingências do projeto e pelas interpre-
tações pessoais diante da sua montagem. 

Não é o “todo” que torna as suas obras similares, 
mas o modo como manipulam as suas “partes”. 
Entre essas partes, está o pátio como elemen-
to de composição. Levi é mais comprometido 
com as partes, já Calabi tenta conciliálas com 
o “todo compositivo”. No processo projetual, Ca-
labi associa um tipo ao seu projeto e o respeita, 
muitas vezes se limitando a só estudar a melhor 
disposição dos elementos de composição dentro 
das alas. Levi é mais transgressor: o seu pátio é 
um desejo prévio e uma consequência da mani-
pulação das alastipo. O tipo, para Calabi, é uma 
estratégia de reprodução, um ponto de partida. 
Para Levi, o tipo é um instrumento de pesquisa 
cujo resultado não é préestabelecido.

Nesse contexto, vale ainda mencionar o trata-
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mento dado ao pátio, enquanto elemento de 
composição. Na obra de ambos, independente-
mente se de partido aditivo ou subtrativo, não 
há só controle das dimensões bidimensionais do 
pátio – quadradas, em Calabi, e modulares, em 
Levi –, mas também de suas dimensões tridi-
mensionais. Levi e Calabi controlam a altura dos 
planos verticais que configuram esse “ambiente 
externo”: Levi busca alinhar muros com a altura 
dos volumes das alas ou com a altura das pérgo-
las; Calabi usa leves porticados, que insinuam o 
fechamento dos pátios.    

Imagens desses pátios foram bastante explo-
radas nas publicações em que as obras foram 
divulgadas. O forte apelo figurativo de tais ima-
gens, associado à espacialidade depreendida 
dos pátios, talvez tenha contribuído para que, de 
modo generalizado, fosse indicada a referência 
ao “pátio italiano” nas obras dos dois arquitetos. 
Nesse contexto, seria mais adequado afirmar 
que as casas possuem pátios de naturezas e re-
ferências distintas, mas, por serem configurados 
por alas estreitas e horizontalizadas e por possu-
írem um cuidadoso tratamento dos seus limites 
verticais, possuem semelhanças compositivas.  

REFERÊNCIAS 

De fato, os pátios da tradição romana, ou das 
casas pompeianas, foram os referendados por 
Calabi, que se manteve quase indiferente às ex-

periências que vinham sendo desenvolvidas no 
Brasil, inclusive por outros arquitetos italianos 
que também vieram para cá. É importante obser-
var que, no Rio de Janeiro, ainda nas décadas 
de 1930 e 1940, e em São Paulo, especialmen-
te no final da década de 40, existiram experiên-
cias com casaspátio que abstraíam significati-
vamente o arranjo tipológico e os elementos de 
arquitetura da casa-pátio tradicional.

Possivelmente, Calabi se espelhou nos projetos 
em casapátio que Piccinato, Ponti, Castagnoli e 
Rudofsky desenvolveram na Itália. Esse esque-
ma se explicita no Pavilhão Medici, com seus 
dois pátios em sequência e eixo de acessocir-
culação assimétrico, e nas casas Calabi de São 
Paulo, Cremisini e Ascarelli, com seus pátios fe-
chados parcialmente por falsos porticados, que 
remetem às colunas da casa tradicional. 

Na casa Perez (1957) de Levi, a referência ao 
pátio tradicional também pode estar presente; 
no entanto, esta é uma obra isolada na produção 
do arquiteto, e as possíveis referências ao pátio 
tradicional são transgredidas, com o avanço das 
salas sobre o pátio e com a substituição das co-
lunatas por elementos vazados. Mesmo com ar-
ranjos funcionais distintos, a espacialidade des-
sa casa pode ter relação com a CSH #4 (1945), 
de Ralph Rapson, onde os ambientes possuem 
uma estreita relação com o jardim. 

Em todas as casas analisadas, a geometria do 



324

pátio social evidencia a herança clássica dos 
arquitetos. Os rígidos pátios quadráticos de Ca-
labi correspondem às proposições renascentis-
tas de Alberti e Serlio. Nos pátios retangulares 
e qua dráticos de Levi, apesar de resultantes da 
investigação sobre a melhor disposição de volu-
mes funcionais sobre o terreno, há um controle 
de proporções, que não lhes atribui um caráter 
residual e os mantém como centro compositivo 
ou visual do conjunto. Essa proporção é garanti-
da pelo emprego de uma retícula que estabelece 
proporção entre as partes e que, consequente-
mente, garante harmonia ao conjunto

Calabi ainda funde os esquemas tradicionais ao 
esquema pátio lecorbusiano, principalmente em 
sua casa paulista, que comporta um arranjo em 
“L”, fechado por muros, em que terraço–pátio 
cria um recinto de privacidade em relação à rua 
e, ao mesmo tempo, de exploração das visuais. 
Só quando volta para a Itália, Calabi abandona 
essas referências e assume outras, como na 
casa que constrói para si em Padova, em que 
uma única barra se prende nos limites do lote, 
referendando esquemas miesianos. 

Com exceção da casa Perez, Levi se mantém 
indiferente aos pátios tradicionais e aos pátios-
terraços lecorbusianos, explorados por Figini e 
Terragni, seus colegas italianos. Após a década 
de 1940, suas casas assumem matrizes clara-
mente wrightianas e miesianas, que podem es-
tar referendadas nas experiências americanas 

das décadas de 1930 e 1940, especialmente 
nas de Richard Neutra. Alas alongadas deslizam 
sobre o lote, configurando pátios fundidos entre 
os volumes e muros. A diferença em relação aos 
modelos miesianos é que Levi ainda opera sobre 
volumes e não sobre planos, como fazia Mies. 

Logicamente, essas possíveis referências na 
produção de Levi e Calabi só evidenciam alguns 
detalhes da realidade projetual, que pode ter 
ainda uma multiplicidade de outras referências. 
Não se nega aqui, como afirmam Posani e Sato 
(1993) e como apontado na introdução, a condi-
ção dinâmica e antrópica da cultura, onde ocorre 
uma efetiva dispersão de referenciais, fragilizan-
do conceitos de unidade e identidade. De qual-
quer modo, esta análise permite efetivamente 
contestar as generalizações historiográficas que 
apontam que a casa-pátio na arquitetura moder-
na brasileira é quase exclusivamente de influên-
cia italiana.

Apartir dessa análise, pode-se, ainda, ava liar a 
“atitude” dos arquitetos perante o lugar, o ver-
náculo e o moderno (COMAS; ADRIÀ, 2003). 
Levi, principalmente a partir da década de 1940, 
passa a ter um claro comprometimento com a 
modernidade, não fazendo concessões, nem 
mesmo ao seu próprio processo formativo, que 
enfatizava a importância da tradição. Calabi, ao 
contrário, concebe projetos quase destituídos 
dos valores estéticos modernos, como a casa 
Fabio Calabi e Sadun, ou se vincula a um verná-
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culo que, embora não fosse pertinente ao lugar 
em que atuava, era cheio de significados para a 
clientela que atendia. Calabi assume a sua con-
dição de “exilado” em terras estrangeiras.  

CONFIRMAÇÃO DE UMA HIPÓTESE

Conclui-se, pois, que efetivamente não é o tipo 
que unifica a produção dos arquitetos. O pátio, 
nas obras de Levi, é um elemento de compo-
sição; nas casas de Calabi, é também um es-
quema tipológico.  O que torna as suas obras 
similares não é o “todo”, mas o modo como ma-
nipulam as suas “partes” e, entre estas partes, 
está o pátio como elemento de composição.

As generalizações observadas na bibliografia 
provavelmente decorrem de uma série de fato-
res: da dificuldade de discernimento das grandes 
variações que o esquemapátio passou a ter na 
modernidade; do fato de os arquitetos não apre-
sentarem referências únicas, estando estas mui-
tas vezes miscigenadas ou aplicadas de modo 
não linear e lógico; do forte apelo figurativo dos 
pátios como elementos de composição, o que 
os levou a ser discutidos genericamente como 
esquemas tipológicos; e, por fim, como sustenta 
a hipótese desta tese, do fato de os pátios das 
casas depreenderem espacialidades similares, 
como será discutido a seguir.

2. PÁTIOS: GODERE LA VITA SOTTO IL 
CIELO  

De espaços pequenos e pouco iluminados a es-
paços amplos e saturados de luz: assim se dá o 
percurso entre o hall e a sala nas casas de Cala-
bi e Levi. Há no percurso uma dilatação espacial 
horizontalizada, imposta principalmente pela es-
pacialidade das grandes salas de estar.  

Para os dois, o tema acolher ocorre em salas de 
proporções retangulares, configurando peque-
nos estares e o jantar, em sequência. No teto, 
definem um forro baixo, reto e contínuo, unifican-
do os diversos ambientes. Um plano longitudinal 
envidraçado impõe a incidência de luz  mais di-
fusa, em Levi, e mais saturada, em Calabi - e 
promove visuais dos pátios. Num canto ou no 
centro, separando os ambientes, as lareiras reú-
nem a família ao redor do fogo.  

O acolher, para os dois, também pode se dar em 
ambientes em que o estar e o jantar assumem 
uma disposição em “L”. Nesses casos, Calabi 
mantém as características das salas anterior-
mente descritas, enquanto Levi impõe à sala 
proporções quadradas, com o arranjo das aber-
turas na aresta do volume e o eixo de percurso 
principal na sua diagonal. Nos dois casos, as re-
lações espaciais do estar com o jantar se tornam 
mais dinâmicas, com vários centros de atenção. 

Como já dito no decorrer do trabalho, as salas 
de Calabi e Levi são extrovertidas e, ao mesmo 
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tempo, acolhedoras. O grande plano envidraça-
do incita a “gozar a vida sob o céu” num recinto 
isolado dos olhos de estranhos. Por outro lado, a 
sala também é um convite à permanência, a sim-
plesmente se sentar e passivamente contemplar 
o tempo passar, como Abalos (2003) descreve 
Mies usufruindo de sua casa. Essa espacialida-
de, com toda a carga poética que sugere, é o 
maior ponto de convergência entre as obras de 
Levi e Calabi.

Nos demais percursos, sutilezas espaciais dife
renciam as casas dos arquitetos. Adentrar-se e 
deslocar-se são experiências mais dinâmicas 
nas casas de Levi, e mais fechadas e estáticas 
nas casas de Calabi. Recolher-se, nas casas de 
Levi, ocorre em espaços extrovertidos ligados a 
pátios; em Calabi, o recolhimento ocorre em es-
paços introvertidos. 

Levi não compartimenta seus halls, deixa ver no 
percurso “fragmentos” da sala e, mais ao fun-
do, dos pátios, criando expectativas, convidando 
a “adentrar”. Calabi, ao contrário, celebra essa 
passagem em espaços compartimentados, re-
pletos de portas, que pouco revelam o percurso 
a ser traçado até a sala. Os halls de Calabi são 
segregadores, se destinam mais a controlar o 
acesso de estranhos e a direcionar percursos do 
que a criar expectativas.   

Ao deslocar-se da sala para os quartos, a pas-
sagem pelos corredores íntimos também revela 

espacialidades distintas. Ao longo do percurso, 
Levi explora efeitos horizontais contrastantes de 
compressão-dilatação, dilatação-compressão e 
dilatação com diferentes orientações. Calabi ex-
plora compressões espaciais uniformes através 
de corredores fechados ou abertos. 

Recolher-se, nas casas de Levi, ocorre em espa-
ços com arranjos muitas vezes semelhantes: um 
percurso longitudinal periférico une a porta de 
acesso à janela. Essa janela, em Levi, assume 
a feição de portajanela e se abre para o pátio 
íntimo, determinando quartos com naturezas ex-
trovertidas. Em Calabi, os quartos são mais in-
trovertidos, preservando-se diante do pátio, que 
é, ao mesmo tempo, íntimo e social. 

A extroversão, como um conjunto, é mais recor-
rente nas obras de Levi, favorecida pela adoção 
de estruturas policêntricas ou combinadas. Ne-
las, os percursos parciais, mesmo com arranjos 
compositivos díspares, buscam enfatizar a ideia 
de um “centro compositivo” para o qual os am-
bientes se abrem. Isso garante que as casas 
usufruam de espacialidades comuns, mesmo 
com arranjos tipológicos distintos. 

Nas casas de Calabi, a ênfase na ideia de um 
“centro” nem sempre é clara, configurando estru-
turas monocêntricas, anticêntricas e acêntricas. 
Nelas, apesar de o tipo definir uma geometria 
comum para o pátio, muitas vezes os “itinerários 
arquetípicos” impedem que esse pátio exerça o 
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seu papel de centro compositivo. Disso decorre 
o fato de que casas com arranjos semelhantes 
usufruem de espacialidades distintas. 

EXTROVERTIDO MEDITERRÂNEO 

A extroversão das casas de Calabi e Levi se rela-
ciona com o “mito mediterrâneo” que foi cultuado 
no início do século XX, passando a tradu zir o “es-
pírito da época”. Na cultura arquitetônica, esse 
mito foi objeto de diversas interpretações, como 
o mito da solaridade nos projetos lecorbusianos, 
o mito da latinidade nas experiências america-
nas e o mito pompeiano nas obras e discursos 
italianos. Buscava-se a “transposição” do caráter 
mediterrâneo através do emprego de algumas 
referências linguísticas recorrentes  massa cúbi-
ca, lisa e branca, definida com proporção; gran-
des pátios, terraços e espaços de transição entre 
interior e exterior; pórticos e pérgolas. 

Esse repertório foi abstraído das casas pom
peianas e da arquitetura vernácula mediterrânea, 
permitindo diversas transformações tipológicas, 
que possuem em comum mais uma predisposi-
ção ao assentamento do que um tipo bem defini-
do. O caráter fundamental resultante foi a “exte-
riorização” dos ambientes, transformando a nova 
casa mediterrânea num “dispositivo visual” para 
sentarse e contemplar a paisagem.

Nesse sentido, Levi não busca o pátio clássico 
italiano, mas o pátio contemporâneo, resultante 

de um arranjo que promove a maior interação 
possível de todos os ambientes com o exterior, 
ou seja, de um arranjo decomposto miesiano. 
Nas suas obras, o desejo da espacialidade extro-
vertida tensiona o tipo, gerando diversos pátios. 
Assim, Levi não é movido essencialmente pelo 
tipo, mas pelo caráter depreendido dele. Calabi, 
por sua vez, se mantém fiel aos pátios clássi-
cos, que inconfundivelmente são promotores de 
características mediterrâneas, mas que, por sua 
natureza compacta, são restritivos à extroversão 
de todos os ambientes. Desse modo, o caráter 
mediterrâneo de suas obras é depreendido mais 
da adoção do próprio pátio-tradicional do que da 
espacialidade extrovertida. A ação de Calabi é 
impulsionada mais sobre o tipo, e a de Levi, so-
bre o caráter. 

A extroversão nas casas dos arquitetos, assim 
como nas casas mediterrâneas, é ambígua, pois 
se volta para pátios isolados da rua, criando uma 
natureza introspectiva em relação à cidade. São 
casas dialeticamente introversas, pelo modo 
como percebidas no espaço urbano e pela sua 
expressão formal; e extroversas, pelo modo de 
viver que sugerem.

As casas de Levi estabelecem diálogos quase 
inexpressivos com a cidade. O volume constru-
ído vira muro e poucas janelas se abrem para o 
espaço público. Os pátios ficam inclusos, criam 
um microcosmo particular. Essa mesma atitude 
não é constante na obra de Calabi: aberturas 
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protegidas por brises se expressam no espaço 
público ou quartos se abrem sem pudores para 
o recuo frontal; pátios se enclausuram ou se 
abrem diretamente para o espaço público. Des-
sa forma, na investigação de Calabi, a dialética 
da relação entre a introversão e a extroversão 
não é uma intenção clara, é uma resposta cir-
cunstancial em que quase sempre se prioriza a 
impostação da sala para a paisagem, sacrifican-
do o grau de isolamento dos demais ambientes 
em relação ao espaço público.

Os pátios de Levi possuem a atmosfera intros
pectiva dos pátios de Mies. Não são territórios 
para o homem só, mas para promover a priva-
cidade, a liberdade e a contemplação da famí-
lia. Os pátios de Calabi são ambíguos, se iso-
lam e, ao mesmo tempo, buscam a expansão, 
como nos pátios-terraços lecorbusianos. Levi 
usa a dialética interior e exterior para promover 
pátios com caráter introspectivo em relação à 
rua. Cala bi abre mão da privacidade e da intros-
pecção para lançar vistas sobre a paisagem; ele 
quer a expansão visual.   

Dialeticamente, os pátios de Levi, ao mesmo 
tempo em que buscam a atmosfera introspecti-
va miesianas, não se limitam à simples contem-
plação. Eles se ajardinam com espécies locais, 
procurando promover experiências sensoriais 
cotidianas. Existe em Levi o desejo de promover 
o que Anelli (2001) chama de “simbiose entre a 
cultura moderna brasileira e a mediterraneidade 

italiana”, um desejo de agregar no projeto o “es-
pírito do lugar”, já que o pátio, com as referên-
cias mediterrâneas, traduzia “espírito da época”. 
Nas obras de Calabi, talvez por sua formação ou 
por sua condição de exilado, não há uma ten-
tativa de introduzir nos projetos elementos que 
traduzam o “espírito do lugar”.

ESPACIALIDADE MODERNA

Essa exterioridade mediterrânea se articula di-
retamente com a espacialidade moderna, que 
busca articular corpoobrapaisagem numa ex-
periência sensível, deflagrada através do movi-
mento. Nesse contexto, destacamse as plantas 
orgânicas de Wright, as promenades de Le Cor-
busier, a raumplan de Loss e a horizontalidade 
de Mies. Em todas essas experiências, são ex-
ploradas continuidades e conexões “entre” espa-
ços, substituindo as rígidas compartimentações 
por divisórias, anteparos e mudanças de nível. 

A espacialidade que Levi e Calabi buscam, até 
pelo arranjo térreo das casas, não se aproxima 
da promenade lecorbusina ou da raumplan de 
Loss. É se referenciando na planta orgânica 
de Wright e, principalmente, na horizontalidade 
miesiana, que Levi e Calabi constroem a espa-
cialidade de suas casas. Ambos procuram pro-
mover a planta fluída com elementos leves, o 
que resulta em uma espacialidade que permite 
“deslocar entre”, “entrar e sair” dos ambientes, 
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inclusive dos pátios, que sustentam a condição 
de “ambiente externo”. Esse arranjo, ao favore
cer a extroversão dos ambientes, permite rela-
cionar a espacialidade moderna e o caráter me-
diterrâneo.

CONFIRMAÇÃO DE OUTRA HIPÓTESE

As casas de Calabi e Levi efetivamente pos-
suem um caráter mediterrâneo comum, alcan-
çado principalmente através da dialética relação 
entre a extroversão dos ambientes e a introver-
são em pátios isolados da rua. No entanto, fa-
zem isso com estratégias distintas, que definem 
dife rentes graus de extroversão e de controle da 
introversão.    

O caráter mediterrâneo das obras de Calabi é 
depreendido mais do apelo figurativo do próprio 
pátio-tradicional. Nas casas de Levi, em sentido 
oposto, o tipo é eleito para favorecer a exterio-
rização. 

Como resultado, principalmente do arranjo tipo-
lógico, Levi estabelece “casas extrovertidas”, en-
quanto Calabi, na maioria das vezes, só alcança 
“salas extrovertidas”. Assim, o desfrute de uma 
mesma espacialidade entre as casas dos arqui-
tetos se dá especialmente no percurso entre o 
“adentrar” e o “acolher”. Esse percurso é condi-
cionado em grande parte pela própria espaciali-
dade das salas: fluídas e horizontalizadas, como 
as de Mies; e integradas com o exterior, como as 

de Wright. Esse percurso traduz, em grande par-
te, a espacialidade moderna e o caráter medi-
terrâneo convergentes nas casas dos arquitetos.

A análise dessa espacialidade, através dos pro-
cedimentos adotados, permitiu que as obras 
fossem comparadas de modo relativamente ob-
jetivo, apesar de se admitir que algumas avalia-
ções ainda possuem caráter subjetivo, estando 
dependentes das próprias limitações do autor 
como “leitor” do universo estudado. De qualquer 
modo, acredita-se que os procedimentos evita-
ram generalizações na análise das casas e que 
o estudo da espacialidade efetivamente agregou 
valores a essa análise, transcendendo à aborda-
gem tipológica tradicional do tipopátio.     

A partir dessa reflexão, concluise que, apesar 
das diferenças entre os partidos das casas de 
Calabi e Levi, ambos buscam estabelecer uma 
dialética relação entre extroversão e introversão, 
remetendo a um caráter mediterrâneo comum. 
Acredita-se, portanto, que a hipótese formula-
da no início do trabalho encontra sustentação 
e pode ser apresentada como verdadeira, ou 
provisoriamente verdadeira, já que está aberta a 
contestações e/ou a novos estudos que se pro-
ponham a revisar o tema. 
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ELABORAÇÃO DA AUTORA 214

231A A 231C PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”. CASA FOÀ, 1948-49. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 214
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232A A 232E
PLANTAS E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”. CASA SADUN, 1950-51. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 215

233A A 233E:
PLANTAS E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”. CASA FABIO CALABI, 1945-46. 
DANIELE CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 215

234A E 234A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”: PROPORÇÕES RETANGULARES, 
ILUMINAÇÃO LONGITUDINAL POR JANELAS ALTAS E EM 
FITA, ACESSO TRANSVERSAL E PERCURSO LONGITUDINAL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 216

235A E 235A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”: PROPORÇÕES RETANGULARES, 
ILUMINAÇÃO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, ACESSO 
TRANSVERSAL E PERCURSO LONGITUDINAL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 216

236A E 236A1

ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”: PROPORÇÕES RETANGULARES, 
ILUMINAÇÃO LONGITUDINAL POR PORTICADO OU PLANO 
ENVIDRAÇADO, ACESSO TRANSVERSAL E PERCURSO 
LONGITUDINAL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 217

237A E 237A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”: PROPORÇÕES NÃO CONSTANTES, 
PROVOCANDO ESTREITAMENTOS, ACESSO TRANSVERSAL, 
PERCURSO LONGITUDINAL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 217

238A E 238A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“DESLOCAR-SE”: PROPORÇÕES NÃO CONSTANTES, 
PROVOCANDO ALARGAMENTOS, ACESSO TRANSVERSAL, 
PERCURSO LONGITUDINAL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 217

239A A 239E PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA MÉDICI, 1945. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 218

240A A 240E
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA CALABI DE SÃO PAULO, 1945-
46. DANIELE CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 219

241A A 241D
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA CREMISINI, 1947. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 219

242A A 242D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA FOÀ, 1948-49. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 221

243A A 243D
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA ASCARELLI, 1946. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 221
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244A A 244D
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA CALABI DE PADOVA, 1951. 
DANIELE CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 222

245A A 245F PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. VILLA FALCK, 1958. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 222

246A A 246E
PLANTAS E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA SADUN, 1950-51. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 223

247A A 247E
PLANTAS E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“RECOLHER-SE”. CASA FABIO CALABI, 1945-46. 
DANIELE CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 223

248
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: POSIÇÃO DAS ABERTURAS E PERCURSO PRINCIPAL 
LONGITUDINAL E PERIFÉRICO NA GEOMETRIA DO 
AMBIENTE. 

ELABORAÇÃO DA AUTORA 224

249
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: POSIÇÃO DAS ABERTURAS E PERCURSO PRINCIPAL 
NÃO ORTOGONAL EM RELAÇÃO À GEOMETRIA DO AMBIENTE

ELABORAÇÃO DA AUTORA 224

250 
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: POSIÇÃO DAS ABERTURAS E PERCURSO PRINCIPAL 
ORTOGONAL E SIMÉTRICO NA GEOMETRIA DO AMBIENTE

ELABORAÇÃO DA AUTORA 224

251
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: POSIÇÃO DAS ABERTURAS E PERCURSO PRINCIPAL 
NA DIAGONAL DO AMBIENTE

ELABORAÇÃO DA AUTORA 224

252A E 252B
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: ACESSO INTERMEDIADO POR UM AMBIENTE DE 
TRANSIÇÃO

ELABORAÇÃO DA AUTORA 225

253A E 253A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: PLANOS VERTICAIS DE MADEIRA NO SENTIDO 
LONGITUDINAL DO ESPAÇO

ELABORAÇÃO DA AUTORA 225

254A E 254A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: PLANOS VERTICAIS DE MADEIRA NO SENTIDO 
TRANSVERSAL DO ESPAÇO

ELABORAÇÃO DA AUTORA 225

255A E 255A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O TEMA “RECOLHER-
SE”: ALTERNÂNCIA DE TEXTURAS (MADEIRA E 
ALVENARIA REBOCADA) NUM MESMO PLANO LONGITUDINAL 
DO ESPAÇO

ELABORAÇÃO DA AUTORA 225

256A E 256B PLANTA E CORTE: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. CASA 
ASCARELLI, 1946. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 227

257A E 257B FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DA SALA E DO HALL. CASA 
ASCARELLI, 1946. DANIELE CALABI ACAYABA, 1986, P. 27/31   227
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258A E 258B
PLANTA E CORTE: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. 
VILLA FALCK, 1958. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 227

259A E 259B
FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DA SALA E VISTA 
EXTERNA DO HALL. VILLA FALCK, 1958. DANIELE 
CALABI

REVISTA L’ARCHITETTURA, MAR. 1960, 
P. 819 227

260 PLANTA: PERCURSO ENTRE HALL E SALA.  CASA 
CREMISINI, 1947. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 228

261A E 261B
FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DA SALA E DO HALL. 
CASA CREMISINI, 1947. DANIELE CALABI ACERVO IUAV 228

262 PLANTA: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. CASA 
CALABI DE PADOVA, 1951. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 228

263 PLANTA: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. CASA 
MÉDICI, 1945. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 228

264 PLANTA: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. CASA 
SADUN, 1950-51. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 228

265 PLANTA: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. CASA 
FABIO CALABI, 1945-46. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 228

266A E 266B PLANTA E CORTE: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. 
CASA FOÀ, 1948-49. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 229

267A E 267B
PLANTA E CORTE: PERCURSO ENTRE HALL E SALA. 
CASA CALABI DE SÃO PAULO, 1945-46. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 229

268A E 268B
PLANTA E CORTE: PERCURSO ENTRE SALA E 
CORREDOR ÍNTIMO. VILLA FALCK, 1958. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 230

269
PLANTA: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR 
ÍNTIMO. CASA ASCARELLI, 1946. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 230

270A E 270B
FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DO HALL E DO 
CORREDOR. CASA ASCARELLI, 1946. DANIELE 
CALABI

ACAYABA, 1986, P. 31-32 230

271
PLANTA: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR 
ÍNTIMO.  CASA CREMISINI, 1947. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 231

272A E 272B
FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DO HALL E DO 
CORREDOR.  CASA CREMISINI, 1947. DANIELE 
CALABI

FOTOS DA AUTORA 231

273 PLANTA: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR 
ÍNTIMO. CASA MÉDICI, 1945. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 231

274
PLANTA: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR 
ÍNTIMO. CASA CALABI DE SÃO PAULO, 1945-46. 
DANIELE CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 231
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275A E 275B PLANTA: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR ÍNTIMO. 
CASA SADUN, 1950-51. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 231

276 PLANTA: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR ÍNTIMO. 
CASA FABIO CALABI, 1945-46. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 231

277 PLANTA: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR ÍNTIMO. 
CASA CALABI DE PADOVA, 1951. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 231

278A E 278B PLANTA E CORTE: PERCURSO ENTRE SALA E CORREDOR 
ÍNTIMO. CASA FOÀ, 1948-49. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 232

279 CORTE: PERCURSO ENTRE CORREDOR ÍNTIMO E QUARTO. 
CASA CALABI DE PADOVA, 1951. DANIELE CALABI ACERVO FLAVIA CALABI 232

280 CORTE: PERCURSO ENTRE CORREDOR ÍNTIMO E QUARTO. 
CASA FOÀ, 1948-49. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 232

281 CORTE: PERCURSO ENTRE CORREDOR ÍNTIMO E O 
QUARTO. VILLA FALCK, 1958. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 232

282A E 282B FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DOS QUARTOS. CASA CALABI 
DE PADOVA, 1951. DANIELE CALABI ZUCCONI, 1992, P. 78 233

283 FOTOGRAFIA DO INTERIOR DO QUARTO. CASA FOÀ, 
1945-46. DANIELE CALABI REVISTA DOMUS, FEV. 1951, P. 40 233

284 FOTOGRAFIA DO INTERIOR DO QUARTO. CASA 
CREMISINI, 1947. DANIELE CALABI FOTO DA AUTORA 233

285A E 285B
PLANTA E PERSPECTIVA: CONVERGÊNCIA DOS 
ITINERÁRIOS PARA UM CENTRO. CASA ASCARELLI, 
1946. DANIELE CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 234

286A E 286B
PLANTA E PERSPECTIVA: CONVERGÊNCIA DOS 
ITINERÁRIOS PARA UM CENTRO. CASA CALABI DE SÃO 
PAULO, 1945-46. DANIELE CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 234

287 PLANTA: CONVERGÊNCIA DOS ITINERÁRIOS PARA UM 
CENTRO. CASA MÉDICI, 1945. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 235

288 PLANTA: CONVERGÊNCIA DOS ITINERÁRIOS PARA UM 
CENTRO. CASA CREMISINI, 1947. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 235

289 PLANTA: CONVERGÊNCIA DOS ITINERÁRIOS PARA UM 
CENTRO. CASA FOÀ, 1948-49. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 235

290 PLANTA: CONVERGÊNCIA DOS ITINERÁRIOS PARA UM 
CENTRO. CASA SADUN, 1950-51. DANIELE CALABI ELABORAÇÃO DA AUTORA 235

291
PLANTA: CONVERGÊNCIA DOS ITINERÁRIOS PARA UM 
CENTRO. CASA FABIO CALABI, 1945-46. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 235

292
PLANTA: CONVERGÊNCIA DOS ITINERÁRIOS PARA UM 
CENTRO. CASA CALABI DE PADOVA, 1951. DANIELE 
CALABI 

ELABORAÇÃO DA AUTORA 236
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293
PLANTA E CORTE: CONVERGÊNCIA DOS ITINERÁRIOS 
PARA UM CENTRO. VILLA FALCK, 1958. DANIELE 
CALABI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 236

294 CROQUI DE OBRA NÃO IDENTIFICADA. DANIELE CALABI ACERVO IUAV 237

295A A 295D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA GUPER, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 238

296A A 296D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA PEREZ, 1957.  RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 238

297A A 297D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA KANNER,1955. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 239

298A A 298D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA FONTANA, 1956. RINO LEVI. ELABORAÇÃO DA AUTORA 239

299A A 299D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA HESS, 1952. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 239

300A A 300D
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA BERNETTE,1954.
RINO LEVI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 240

301A A 301D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA RINO LEVI, 1944.RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 240

302A A 302F PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”. CASA ALVES, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 241

303A E 303A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”, JUNTO AO RECUO FRONTAL DO LOTE: 
MARQUISE DE ACESSO SIMÉTRICA

ELABORAÇÃO DA AUTORA 242

304A E 304A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”, JUNTO AO RECUO FRONTAL DO LOTE: 
MARQUISE DE ACESSO ASSIMÉTRICA

ELABORAÇÃO DA AUTORA 242

305A E 305A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”, JUNTO AO RECUO FRONTAL DO LOTE: 
ACESSO SUBTRATIVO, ASSIMÉTRICO E COM PLANO DE 
COBERTURA RETO

ELABORAÇÃO DA AUTORA 242

306A E 306A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”, JUNTO AO RECUO FRONTAL DO LOTE: 
ACESSO SUBTRATIVO, ASSIMÉTRICO E COM PLANO DE 
COBERTURA INCLINADO.

ELABORAÇÃO DA AUTORA 242

307A E 307A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”, JUNTO AO RECUO FRONTAL DO LOTE: 
PEQUENO ESPAÇO DE ACOLHIDA SUBTRATIVO

ELABORAÇÃO DA AUTORA 243

308A E 308A1
ESQUEMAS SINTÉTICOS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ACESSAR”, JUNTO AO RECUO FRONTAL DO LOTE: 
PEQUENO ESPAÇO DE ACOLHIDA RESULTANTE DO 
DESLOCAMENTO DE VOLUME

ELABORAÇÃO DA AUTORA 243
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309A E 309B PLANTA E PERSPECTIVA ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA GUPER, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 244

310A E 310B PLANTA E PERSPECTIVA ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA FONTANA, 1956. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 244

311A A 311C PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA ALVES, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 244

312A E 312B PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA KANNER, 1955. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 245

313A E 313B PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA BERNETTE, 1954. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 245

314A E 314B PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA LEVI, 1944. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 245

315A E 315B PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA HESS, 1952. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 245

316A E 316B PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”. CASA PEREZ, 1957. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 245

317
ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”: FECHAMENTO PARCIAL POR UM ARMÁRIO-
DIVISÓRIA, TENSÃO MULTIDIRECIONAL E EIXO DE 
PERCURSO PRINCIPAL DIRETO E PERIFÉRICO NA 
GEOMETRIA DO HALL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 247

318 
ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”: FECHAMENTO PARCIAL POR UM ARMÁRIO-
DIVISÓRIA, TENSÃO MULTIDIRECIONAL E EIXO DE 
PERCURSO PRINCIPAL DIRETO E NA DIAGONAL DO HALL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 247

319 
ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”: FECHAMENTO PARCIAL POR UM ARMÁRIO-
DIVISÓRIA, TENSÃO MULTIDIRECIONAL, E EIXO DE 
PERCURSO PRINCIPAL INDIRETO E NA DIAGONAL DO 
HALL.

ELABORAÇÃO DA AUTORA 247

320 
ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”: ESPAÇO COMPARTIMENTADO, TENSÃO 
MULTIDIRECIONAL, E EIXO DE PERCURSO PRINCIPAL 
DIRETO E PERIFÉRICO NA GEOMETRIA DO HALL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 247

321 
ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O PERCURSO 
“ADENTRAR”: ESPAÇO COMPARTIMENTADO, TENSÃO 
MULTIDIRECIONAL, E EIXO DE PERCURSO PRINCIPAL 
INDIRETO E PERIFÉRICO NA GEOMETRIA DO HALL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 247

322A A 322C PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA PEREZ, 1957.  RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 248
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323A A 323D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA KANNER, 1955. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 248

324A A 324E PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA MILTON GUPER, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 249

325A A 325D PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA HESS, 1952. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 250

326A A 326E PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA FONTANA, 1956. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 250

327A A 327E PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA ALVES, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 251

328A A 328E PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA LEVI, 1944. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 252

329A A 329D
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER”. CASA YARA BERNETTE, 1954. RINO 
LEVI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 252

330A E 330A1
ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O TEMA “ACOLHER” 
(ESTAR): PROPORÇÕES RETANGULARES, DOIS PLANOS 
LONGITUDINAIS ENVIDRAÇADOS E ACESSO PERIFÉRICO

ELABORAÇÃO DA AUTORA 253

331A E 331A1
ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O TEMA “ACOLHER” 
(ESTAR): PROPORÇÕES RETANGULARES, UM PLANO 
LONGITUDINAL ENVIDRAÇADO E ACESSO CENTRALIZADO 
NO SENTIDO LONGITUDINAL

ELABORAÇÃO DA AUTORA 253

332A E 332A1

ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O TEMA “ACOLHER” 
(ESTAR): ESTAR E JANTAR ARRANJADOS EM “L”, 
PROPORÇÕES RETANGULARES NO JANTAR E QUADRADAS NO 
ESTAR, PLANOS ENVIDRAÇADOS PERPENDICULARES ENTRE 
SI E COBERTURA INCLINADA

ELABORAÇÃO DA AUTORA 253

333A E 333A1

ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O TEMA “ACOLHER” 
(ESTAR): ESTAR E JANTAR ARRANJADOS EM “L”, 
PROPORÇÕES RETANGULARES NO JANTAR E QUADRADAS NO 
ESTAR, PLANOS ENVIDRAÇADOS PERPENDICULARES ENTRE 
SI E COBERTURA PLANA

ELABORAÇÃO DA AUTORA 253

334A E 334A1

ESQUEMA SINTÉTICO ILUSTRANDO O TEMA “ACOLHER” 
(ESTAR): ESTAR E JANTAR E HALL PARCIALMENTE 
COMPARTIMENTADOS POR ARMÁRIOS-DIVISÓRIAS, EIXO 
DE PERCURSO PRINCIPAL CENTRALIZADO E COBERTURA 
PLANA

ELABORAÇÃO DA AUTORA 254

335A A 335C PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER” (COZINHA). CASA HESS, 1952. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 255
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336A A 336C PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER” (COZINHA). CASA GUPER, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 256

337A A 337C PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER” (COZINHA). CASA PEREZ, 1957. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 257

338A E 338B PLANTA E PERSPECTIVA ILUSTRANDO O TEMA “ACOLHER” 
(COZINHA). CASA LEVI, 1944. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 257

339A A 339D
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER” (COZINHA). CASA KANNER, 1951. RINO 
LEVI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 257

340A E 340B PLANTA E PERSPECTIVA ILUSTRANDO O TEMA “ACOLHER” 
(COZINHA). CASA BERNETTE, 1954. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 258

341A E 341B PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER” (COZINHA). CASA ALVES, 1951. RINO LEVI ELABORAÇÃO DA AUTORA 259

342A E 342C
PLANTA E PERSPECTIVAS ILUSTRANDO O TEMA 
“ACOLHER” (COZINHA). CASA FONTANA, 1956. RINO 
LEVI

ELABORAÇÃO DA AUTORA 259
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CASAS CALABI ENDEREÇO
1 Abitazione Civili (1941-43) R. Serra da Bocaina
2 Villetta (1942) R. Itapicurù
3 Villa Ventura (1945-46) Av. Sumaré
4 Pavilhão Médici (1945-46) R. Carlos do Pinhal
5 Villa Ascarelli (1946) R. Suiça
6 Villa Daniele Calabi (1945-46) R. Traipú
7 Villa Paolina Segre (1945-48) R. Traipú
8 Villa Debenedetti (1945) R. Itaguassú
9 Villa Ricaldoni (1945) R. Itaguassú
10 Villa Fabio Calabi (1945-46) R. Itaguassú
11 Casa Cremisini (1947) R. Dona Ipólita
12 Casa Cremisini (1947) R. Bragança
13 Villa Foà (1948-49) R. Traipú
14 Casa Sadun (1950-51) R. Itaguassú

ANEXO 1 - RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES 
DE DANIELE CALABI1

RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES EM SÃO PAULO

RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NA ITÁLIA

CASAS CLABI ENDEREÇO
1 Villa Ceccarelli (1951) Via Stellini - Padova
2 Casa Calabi (1951) Via Alicornio - Padova
3 Villa Pellezi (1952-54) Forte dei Marmi - Lucca
4 Casa (1953) Via Stellini - Padova
5 Casa Agostini (1954-55) Via Alicornio - Padova
6 Villa Falck (1958) Jeosolo - Venezia

1. Baseado em Zucconi, 
1992.
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ANEXO 2 - RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES 
DE RINO LEVI2

RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES EM SÃO PAULO ANTERIORES A 1940

CASAS RINO ENDEREÇO
1 0 Residência Godofredo da S. Telles (1927) R. Conselheiro Nébias, 635
2 P Residência Olívia Guedes Penteado 

(1929)
?

3 ? Residência Vicente Giaccaglini (1929) Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 8
4 O/D Residência Arthur Horta O´Leary (1930)* R. Oscar Freire, 51
5 O/D Residência Regina Previdelli (1930)* R. Oscar Freire, 49
6 O/D Residência Delfina Ferrabino (1931) R. Estados Unidos
7 P Residência Carlos Rusca (1932) R. Mazzini
8 P Residência Comendador Andréa Matara-

zzo (1932)
R. São Carlos do Pinhal

9 O/D Residência Francisco Gomes (Vila Júlia) 
(1932)

Alameda Franca, 146

10 O Residência Jeanne Maronat (1932) Travessa Loefgren, 5
11 P Residência Luiz Manfro (1932) R. dos Apeninos
12 O Residência César Trípoli (1933) Av. Brasil, 2012
13 P Residência Pedro Porta (1936) R. Leais Paulistanos Esq. Parque Ipiranga
14 P Residência José Cardoso de A. Sobrinho 

(1938)*
R. Gal. Fonseca Teles

2. Baseado em Anelli, 
Guerra e Kon (2001), onde: 

O - Obras construídas
P - Projetos não exe-
cutados
D – Obras demolidas 
(segundo depoimento 
de Anelli)
* - Projetos encontra-
dos no acervo da USP
Textos em azul – edi-
fícios encontrados no 
acervo da USP e que 
não consta no levanta-
mento de Anelli, Guer-
ra e Kós (2001)

  
     

   O - Obras construídas
   P - Projetos não executados
   D – Obras demolidas (segundo depoimento de Anelli)
   * - Projetos encontrados no acervo da USP
   Textos em azul – edifícios encontrados no acervo da USP e que não consta 
no levantamento de Anelli, Guerra e Kós (2001)
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RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES EM SÃO PAULO POSTERIORES A 1940

CASAS RINO ENDEREÇO
1 P Residência Oswald de Andrade (1940)* R. Capote Valente
2 O Residência Rino Levi (1944)* R. Bélgica, 116 esq. Rua Suécia
3 P Residência Pré-Fabricada para Serva 

Ribeiro (1947)
-

4 O Residência Sanson Flexor (1951)* R. Joaquim Távora
5 P Residência Luiz Fernando Rodrigues e 

Olívio Gomes (1951)*
R. Sergipe, 651

6 O Residência Milton Guper (1951)* R. Venezuela, 309 esq R. Nicarágua
7 O Residência Benedito Oscar Carvalho 

Franco (1952)*
Av. São Gualter, n. 89, lote 10

8 O Residência Paulo Hess (1952)* R. Campo Verde, 225
9 O Residência Yara Bernette (1954)* R. Uranium, 133
10 O Residência Jacob Sporn (1954)* R. L – Cidade Jardim
11 O Residência Jacob Sporn (1954)* R. da Paz, 258
12 O Residência Omar Fontana (1956)* Alm. Pereira Guimarães, 257
13 O Residência Castor Delgado Perez (1957)* Av. 9 de julho, 5170
14 P Residência Vitor Brecheret (1960) R. João de Moura, 100
15 O Residência Luiz Roberto de Carvalho 

Franco (1962)*
R. General E. Figueiredo, 163

16 O Residência Roberto Cerqueira César 
(1962)

R. Balduína 203 São Paulo

17 ? Residência David Monteiro (1962) R. Frederico Abranches
18 O Residência Clemente Gomes (1963)* Cons. José de Freitas Guimarães, 273
19 O Residência José Monteiro (1963) R. Espanha 104
20 ? Residência Augusto Ruchi (1963) R. Pará, 21
21 ? Residência Cássio Monteiro (1963) R. Alfredo Cabral

   O - Obras construídas
   P - Projetos não executados
   D – Obras demolidas (segundo depoimento de Anelli)
   * - Projetos encontrados no acervo da USP
   Textos em azul – edifícios encontrados no acervo da USP e que não consta 
no levantamento de Anelli, Guerra e Kós (2001)
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RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES FORA DE SÃO PAULO

RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES NÃO DATAS

CASAS RINO ENDEREÇO
1 P Residência H. Telles Ribeiro (1927) Est. Ferraz de Vasconcelos –Romanópolis
2 P Residência Paulo Lajolo (1931) Rio de Janeiro
3 P Residência Luiz Médici Jr (1935) R. n° 2 – Guarapiranga – St Amaro
4 P Residência Olívio Gomes (1949) Fazenda Sant`Anna São J. dos Campos
5 P Residência Gerentes da Tecelagem Para-

íba (1951)
Fazenda Sant`Anna São J. dos Campos

6 O Residência Jovira Rolim Sodré (1955) Fazenda São Luiz – Lins
7 ? Residência Roberto Egídio Azevedo 

(1955)
Recife

8 O Residência Anselmo Fontana (1956) Concórdia – SC
9 O Residência para Engenheiros das Usinas 

Elcor (1956)
Rio Grande da Serra – SP

10 O Residência Irmãos Gomes (1962) Ubatuba – SP
11 O Residência Paulo Amarante (1964) Ubatuba – SP

CASAS RINO ENDEREÇO
1 Residência Mario Paulo Leite (?) ?
2 Residência Anna Maria Fiorido Jovino (?) R. 13 de maio, 399 esq. com R. Paraíso, 1

22 O Residência Rino Levi (1964) Clube de Campo de São Paulo
23 P Residência Aziz Simão (1964) R. Souza Ramos
24 O Residência Gaston Foucrier (1964)* R. 36, 391, Morumbi

   O - Obras construídas
   P - Projetos não executados
   D – Obras demolidas (segundo depoimento de Anelli)
   * - Projetos encontrados no acervo da USP
   Textos em azul – edifícios encontrados no acervo da USP e que não cons-
ta no levantamento de Anelli, Guerra e Kós (2001)
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ANEXO 3 – LEVANTAMENTO DE DADOS 
DAS OBRAS DE DANIELE CALABI

Fig. A3.1:  Pavilhao Medici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 56-57

Fig. A3.2:  Pavilhao Medici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV

Fig. A3.3:  Pavilhao Medici, 1945. Daniele Calabi
Fonte: Revista L`Architecture D’aujourd’hui, 18-19, p. 78-79 
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Fig. A3.7: Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Revista Domus, fev. 1951, p. 39

Fig. A3.8: Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV

Fig. A3.9: Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte:  Zucconi, 1992, p. 59
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Fig. A3.4: Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi. 
Fonte:  Revista Domus, 734, p. 85 

Fig. A3.5: Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, 1948, p.46

Fig. A3.6: Casa Calabi de São Paulo, 1945-46. Daniele Calabi 
Fonte: Revsita L`Architecture D’aujourd’hui, 18-19, p. 80
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Fig. A3.10: Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV

Fig. A3.11: Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Acervo Flavia Calabi

Fig. A3.12: Casa Fabio Calabi, 1945-46. Daniele Calabi
Fonte: Da autora
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Fig. A3.13: Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV

Fig. A3.14: Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Fonte: Zucconi, 1992, p.58

Fig. A3.15: Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Revista L’architecture d’aujourd’hui 18-19, p. 82

Fig. 3A.16: Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi
Fonte: Acayaba, 1986, p. 30-34

Fig. A3.17: Casa Ascarelli, 1946. Daniele Calabi 
Fonte: Revista L’architecture d’aujourd’hui, 18-19, p. 82
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Fig. A3.18: Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Acervo Catharina Torok

Fig. A3.19: Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV 

Fig. A3. 20: Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Zuconni, 1992, p. 58

Fig. A3.21: Casa Cremisini, 1947. Daniele Calabi
Fonte: Da autora 



396

CA
SA
 F
OÀ
 (
19
48
-4
9)
 

Fig. A3.22: Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi
Fonte: Zuconni, 1992, p. 60

Fig. A3.23: Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi
Fonte: Revista Domus , 734, p. 85

Fig. A3.24: Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Revista Domus , fev. 1951, p. 40

Fig. A3.25: Casa Foà, 1948-49. Daniele Calabi 
Fonte: Revista Domus , fev. 1951, p. 39
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Fig. A3.26: Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: http://www.arcoweb.com.br/artigos/uma-leitura-particular-do-raciona-
lismo-04-12-2006.html

Fig. A3 27: Casa Sadun, 1950-51. Daniele Calabi
Fonte: Da autora
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Fig. A3.28: Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 78-79

Fig. A3.29: Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi
Fonte: Revista L’Architettura, abr. 1958, p.9-10 

Fig. A3.30: Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi
Fonte: Revista Domus, fev. 1954, p.7-8

Fig. A3.31: Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV

Fig. A3.32: Casa Calabi de Padova, 1951. Daniele Calabi.
Fonte: da autora
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Fig. A3.33: Casa Flack, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 134

Fig. A3.34: Casa Flack, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Acervo IUAV
Fig. A3.35: Casa Flack, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Revista L’Architettura, mar. 1960, p. 816-819

Fig. A3.36: Casa Flack, 1958. Daniele Calabi
Fonte: Zucconi, 1992, p. 134-135 

Fig. A3.37: Casa Flack, 1958. Daniele Calabi
Fonte: da autora
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ANEXO 4 – LEVANTAMENTO DE DADOS 
DAS OBRAS DE RINO LEVI

Fig. A4.1: Casa Rino Levi, 1944. Rino Levi. Fonte: Anelli, Guerra e Kon, 2001, p. 94  e 153
Fig. A4.2: Casa Rino Levi, 1944. Rino Levi. Fonte: Gonsales, 1999, p. 197 e 199 

Fig. A4.3: Casa Rino Levi, 1944. Rino Levi. Fonte: Revista L`Architecture 
D’aujourd’hui, 18-19, p.74-75 
Fig. A4. 4: Casa Rino Levi, 1944. Rino Levi. Fonte: Revista Domus, mai 1951, p. 6-7

Fig. A4. 5: Casa Rino Levi, 1944. Rino Levi. Fonte: Fonte: Cavalcanti, 2001, p. 330-331

Fig. A4. 6: Casa Rino Levi, 1944. Rino Levi. Fonte: Xavier, Lemos, Corona, 1983, p.13
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Fig. A4.7: Casa Milton Guper, 1951. Rino Levi.
Fonte: Acervo USP
Fig. A4.8: Casa Milton Guper, 1951. Rino Levi.
Fonte: Acervo PUCCAMP
Fig. A4.9: Casa Milton Guper, 1951. Rino Levi.
Fonte: Gonsales, 1999, p.202-203
Fig. A4.10: Casa Milton Guper, 1951. Rino Levi.
Fonte: Revista Domus, mar 1954, p.17-19
Fig. A4.11: Casa Milton Guper, 1951. Rino Levi.
Fonte: http://www.flickr.com/photos/
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Fig. A4.12: Casa Rodrigues Alves. 1951. Rino Levi.
Fonte: Acervo USP
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Fig. A4.13: Casa Paulo Hess, 1952. Rino Levi.
Fonte Acervo da USP
Fig. A4.14: Casa Paulo Hess, 1952. Rino Levi.
Fonte: Gonsales, 1999, p.212
Fig. A4.15: Casa Paulo Hess, 1952. Rino Levi.
Fonte: Da autora

Fig. A4.16: Casa Paulo Hess, 1952. Rino Levi 
Fonte: Anelli, Guerra e Kon, 2001, p.167.
Fig. A4.17: Casa Paulo Hess, 1952. Rino Levi 
Fonte: Acayaba, 1986, p. 85 a 88
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Fig. A4.18: Casa Yara Bernette. 1954. Rino Levi 
Fonte: Acervo USP

Fig. A4.19: Casa Yara Bernette. 1954. Rino Levi 
Fonte: Gonsales, 1999, p. 215
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Fig. A4.20: Casa Robert Kanner, 1955. Rino Levi 
Fonte: Acervo USP
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Fig. A4.21: Casa Atílio Fontana, 1956. Rino Levi 
Fonte: Acervo USP
Fig. A4.22: Casa Atílio Fontana, 1956. Rino Levi 
Fonte: Da autora
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Fig. A4.23: Casa Castor Delgado Perez, 1957. Rino Levi 
Fonte: Acayaba, 1986, p.112

Fig. A4.24: Casa Castor Delgado Perez, 1957. Rino Levi 
Fonte: Gonsales, 1999, p. 236

Fig. A4.25: Casa Castor Delgado Perez, 1957. Rino Levi 
Fonte: Acervo USP

Fig. A4.26: Casa Castor Delgado Perez, 1957. Rino Levi 
Fonte: Acervo USP

Fig. A4.27: Casa Castor Delgado Perez, 1957. Rino Levi 
Fonte: Revista Zodiac , out 1957, p. 85- 87

Fig. A4.28: Casa Castor Delgado Perez, 1957. Rino Levi 
Fonte: Da autora
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ANEXO 5 - LINHA DO TEMPO

1944 1945-46 1947 1948-49

LEVI MEDICI CALABI DE 
SÃO PAULO

FABIO CALABI ASCARELLI CREMISINI FOÁ SADUN
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1950-51 1952 1954 1955 1956 1957 1958

CALABI DE 
PADOVA

GUPER ALVES HESS BERNETTE KANNER FONTANA PEREZ FALCK

 (
A
) 
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