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 “Um homem do povoado de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu 
subir alto no céu e na volta contou: disse que tinha contemplado, lá de cima, a 
vida humana. E disse que somos um mar de foguinhos. O mundo é isso revelou: 
um monte de gente, uma mar de foguinhos. Não existem dois fogos iguais. Cada 
pessoa brilha com luz própria, entre todas as outras. Existem fogos grandes e fogos 
pequenos, e fogos de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem fica 
sabendo do vento, e existe gente de fogo louco, que enche o ar de faíscas. Alguns 
fogos, fogos bobos, não iluminam nem queimam. Mas outros, outros ardem a vida 
com tanta vontade que não se pode olhá-los sem pestanejar, e quem se aproxima 

se incendeia.” 

(GALEANO em O livro dos abraços)
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A pesquisa se propõe a estudar ‘o elemento lareira’ nos projetos re-
sidenciais do arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright (1869 -1959). 
Para o estudo foram listados cronologicamente 329 projetos residenciais 
do arquiteto. Dentre os projetos catalogados há uma variabilidade na ma-
terialidade e dimensão de cada residência: são cabanas de veraneio, casas 
populares e mansões. Nos projetos foi identificada uma ou mais lareiras, 
porém este trabalho detém-se em analisar a lareira do ambiente social da 
habitação, buscando identificar como esse elemento era projetado e cons-
truído como parte indissociável da concepção do edifício.

Com o resultado do trabalho de catalogação, comparação e des-
crição dos projetos, constrói-se um panorama do modo como o arquiteto 
determinava a posição da lareira, condicionando os limites dos espaços 
circundantes e, assim, configurando-os. Há uma semelhança entre os pro-
jetos na utilização deste elemento, portanto se empregam apenas alguns 
projetos para detalhamento e análise das tipologias aplicadas. 

Além do posicionamento da lareira no contexto da planta da edifi-
cação, é possível, também, descrever aspectos da construção que se asse-
melham entre projetos na caracterização do espaço do fogo na habitação. 
Dentre os projetos classificados é possível compreender de que maneira a 
lareira funcionava como elemento determinante na conformação do espa-
ço interno da habitação de Frank Lloyd Wright.

Através da análise dos precedentes históricos, do reconhecimento 
da importância e tradição do uso do fogo na evolução da sociedade e do 
estudo das transformações do espaço doméstico no decorrer da história, 
foi possível refletir sobre os espaços interiores das casas norte americanas 
do final do século XIX. Estas transformações na maneira do habitar a casa 
são influenciadas por modificações culturais que determinaram uma nova 
concepção arquitetônica que teve Frank Lloyd Wright como protagonista.

Contudo, a dissertação permite refletir as mudanças na maneira 
do habitar, buscando entender porque ‘o elemento lareira’ seguiu sendo 
utilizado nos interiores das casas, muito mais por influência cultural, do 
que por uma necessidade de aquecimento, tendo em vista que se desen-
volveram, com o passar do tempo, novas tecnologias de aquecimento e a 
lareira permaneceu como um elemento arquitetônico e simbólico na volta 
do qual se dá a reunião de pessoas. Busca-se compreender, também, a 
flexibilidade do espaço da habitação unifamiliar moderna, uma vez que a 
lareira é um elemento de arquitetura fixo, tendo sua posição determinante 
no projeto arquitetônico.

 Palavras-chave: Projeto Residencial; Frank Lloyd Wright; Interiores 
norte-americanos; Lareira.

RESUMO





The research proposes the study of the architectural element - fire-
place - in the American architect Frank Lloyd Wright’s residential projects. 
Therefore, 329 projects were chronologically listed for the analysis. Among 
the projects catalogued, there are materiality and dimension variability. 
Some of the houses are cottages, traditional single-family homes and man-
sions. Fireplaces were identified in majority of the projects however, this 
research will focus on the architectural element designed and built as inse-
parable part of the building’s conception. 

Based on the results of the project’s organization, comparison and 
description, a panoramic frame was built revealing the way the architect 
used to determinate the position of the fireplace in the house; which in-
fluenced the limits and configuration of the surrounding spaces. Due to the 
resemblance in the way the fireplace is placed in the space, this research 
will focus its analysis of certain typologies.

Besides the position of the element in the building’s floorplan, it is 
also possible to describe constructive aspects that combine these projects 
together based on the “fire space” attribute. Among the projects identi-
fied, it is possible to comprehend in which way the fireplace functioned as 
a determinant element in the internal space configuration of Frank Lloyd 
Wright’s projects.

Through the analysis of historical examples, the recognition of the 
importance and the tradition of the fire in society’s evolution and the study 
of the domestic space transformation throughout history, it was possible 
to ponder about the interior spaces of north-American houses in the end 
of XIX century . Cultural changes influence not just the transformations in 
the way people inhabit the space but also a new architectural conception, 
which had Frank Lloyd Wright as the great protagonist. 

Nevertheless, the research allows the understanding about the 
changes in the inhabitation process, revealing the reasons why the firepla-
ce continued its occupation in the house’s interior spaces, much more due 
to cultural reason than because of its heating function. The fireplace, as a 
heat source, has developed significantly through the years, but it has re-
mained as an architectural and symbolic element of people’s reunion and 
gathering. This study also intends to comprehend the flexibility of the mo-
dern space, once the fireplace is conceived as fixed architectural element 
and its position can determinate the architectural project.

Key-words: Residential project, Frank Lloyd Wright, north-American 
Interior spaces, Fireplaces.

ABSTRACT



 



LAREIRA: laje sobre a qual se acende o fogo; Lar, estufa.

(Dicionário Enciclopédico Brasileiro, 
organizado por Álvaro Magalhães – Editora Globo, 1960).
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LAREIRA: 
n substantivo feminino

1. Diacronismo: antigo.
 pedra grossa e solta, ou local lajeado, sobre o qual se acendia fogo para cozi 
 nhar ou aquecer; lar
2. vão, ger. emoldurado, que se comunica com a parte inferior de uma chaminé e no 
qual se acende fogo para aquecer um ambiente; chaminé
 Ex.: aquecer-se junto à l.
3. Derivação: por metonímia.
 a própria chaminé
4. Derivação: por metonímia.
	 a	parte	que	fica	ao	nível	do	chão	de	uma	lareira
5. Derivação: por metonímia.
	 o	fogo,	o	calor	da	lareira; borralho

ETIMOLOGIA: lar + -eira

(HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001).





FOGO: 
n substantivo masculino

1.  fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz produzidos pela 
combustão de um corpo; lume
2.  língua de fogo, labareda, chama
3.  fogaréu, tocha, facho
4.  incêndio, combustão
 Ex.: o f. destruiu a mata 
5.		lugar	onde	se	faz	fogo;	fogão,	fogueira,	lareira
 Ex.: sentou-se ao pé do f.
6.		casa	de	habitação;	lar,	residência
 Ex.: uma vila com uma centena de f.
7.  tiro de uma arma de fogo, de fuzilaria
 Ex.: f. cruzado
8.  o martírio da fogueira
 Ex.: condenado ao f.
9.  cauterização com ferro em brasa
10.  sensação repentina de quentura; fogacho
11.  Derivação: sentido figurado.
 luminosidade intensa; brilho
 Ex.: o f. de um olhar febril
12.  Derivação: sentido figurado.
 vivacidade de inteligência, de espírito etc.; fulgor, brilho
13.  Derivação: sentido figurado.
	 caráter	ardente,	apaixonado;	entusiasmo
 Ex.: o f. da mocidade
14.  Derivação: sentido figurado.
 estado de excitação sexual
15.  Derivação: por metonímia (da acp. 1).
 objeto que produz fogo; fósforo, isqueiro
 Ex.: poderia emprestar-me o seu f.?
16.  Diacronismo: antigo.
 farol usado para guiar os navegantes
17.  Regionalismo: Brasil. Uso: informal.
 bebedeira, pileque
18.  Regionalismo: Brasil. Uso: informal.
 aguardente de cana; cachaça 
 ª fogos 
 n substantivo masculino plural
19.  Rubrica: pirotecnia.
 m.q. 1foguete
20.  Rubrica: pirotecnia.
 m.q. fogo de artifício
21.		abertura	por	onde	sai	o	fumo	das	chaminés

ETIMOLOGIA: lat. fòcus,í ‹lar, lume, fogão, fogo›, por via pop., divg. de foco

(HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001)
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Fig. 1: Arthur Little, “Shingleside”, Swamp-
scott, Massachusetts, Estados Unidos, 
1880-1881, The buildings News, 1882.

Fig. 2: Desenho de um recanto inglês, 
exemplo imaginário ilustrado por Barry 
Parker (1901).

“Na prática, a casa é muitas vezes a única, a melhor 
ocasião para o profissional experimentar. Esse projeto, como 
outro qualquer, o leva a pensar na cidade, na expressão dos 
espaços e na dinâmica da vida. A casa, já dizia Le Corbusier, é 
o palácio do século XX.”1

A pesquisa para a dissertação começou tendo como 
objetivo geral estudar projetos de residências unifamiliares 
modernas e tinha como objetivo específico identificar em tais 
projetos um conjunto de equipamentos projetados - mobili-
ário fixo, paredes equipadas, paredes ativas, cortina de mu-
ros - e construídos como parte indissociável da concepção do 
edifício. 

Com o desenvolvimento do trabalho, foi possível identi-
ficar que os equipamentos encontrados nos projetos abarcam 
uma diversidade de dimensões, tipologias e funções. Além 
disso, apresentam diferenciações em seus acabamentos: re-
vestimentos, cores, texturas, etc.  Portanto, diante de uma 
variedade de elementos encontrados, surgiu a necessidade 
de um recorte do tema da pesquisa para desenvolvimento da 
dissertação, o qual determinou analisar ‘o elemento lareira’. 
Sendo este, quando utilizado, conformador dos espaços adja-
centes no interior da residência moderna.

Em vista disso, foi necessário revisar as teorias funda-
mentais sobre as transformações dos espaços internos das 
habitações, para entender a concepção da casa moderna e a 
utilização do fogo como elemento formal desse espaço. Para 
compreensão de como o elemento lareira é inserido no pro-
jeto arquitetônico moderno, percebe-se que é fundamental 
a compreensão da presença histórica do fogo como confor-
mador de um espaço de reunião de pessoas e as mudanças 
históricas na maneira do habitar a casa. Para isso, a contextu-
alização da utilização do fogo é necessária, pois este está his-
toricamente associado a certos ritos de fundação das culturas 
primitivas, já que antecipava a construção do lugar e consti-
tuía-se como o centro de todo o restante. Desde o estudo da 
casa primitiva, onde todos os aspectos da vida doméstica se 
desenvolviam num só espaço com o fogo como o grande pro-
tagonista ao estudo do ‘fireplace’ (fig. 1) e (fig. 2), que era 
um espaço exclusivo e restrito para ficar junto do fogo, cujo 
exemplo provém das casas inglesas.

Outro critério de recorte do trabalho foi a delimitação 
geográfica. O estudo se propõe a compreender como acon-

1 ACAYABA, Marlene Milan. Residências	em	São	Paulo	1947-1975. São Paulo: 
Romano Guerra Editora, 2011 496 p : il  (Coleção RG Facsimile, 1).
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teceu a evolução projetual de residências norte americanas, 
que surgidas de uma influência cultural inglesa que tem o uso 
do fogo no centro da habitação para aquecimento e cocção e, 
também, de uma necessidade climática e geográfica. O ele-
mento lareira define o local do fogo dentro da habitação, con-
dicionando, limitando e/ou separando os ambientes da casa 
em espaços menores. Com o passar do tempo, os projetos das 
casas norte americanas mantiveram o elemento lareira como 
um símbolo de reunião de pessoas em seu entorno, no am-
biente social e de convívio da residência.

Com a delimitação geográfica – Estados Unidos da Amé-
rica -   a busca de conteúdo da produção residencial de arqui-
tetos reconhecidos, que utilizaram a lareira na conformação 
do espaço social da habitação, foi múltipla e diversa. Muitos 
foram os projetos das casas norte americanas identificados, 
porém constatou-se que era necessário fazer a análise da pro-
dução arquitetônica residencial de um destacado protagonis-
ta nos projetos residenciais nos Estados Unidos: Frank	Lloyd	
Wright (1869 – 1959), que teve a maior parte de sua produção 
destinada ao desenvolvimento de projetos residenciais. Para 
compreender a quantidade, a qualidade e o modo projetual 
dessa produção, foi feita uma listagem cronológica que classi-
ficou 329 projetos; em todos os projetos listados dos quais foi 
possível encontrar plantas ou fotografias havia a lareira, o que 
contribuiu na delimitação do objeto de estudo especifico: a 
lareira	do	ambiente	social	dos	projetos	residenciais	de	Frank	
Lloyd	Wright.

Essa listagem tenta abranger os 65 anos de produção 
autônoma do arquiteto, em que não foi feito um recorte tem-
poral específico, mas uma listagem datada com a sucessão dos 
projetos, que se assemelham nas suas estratégias projetuais e 
que, de certa maneira tiveram a utilização do elemento muito 
mais por uma opção projetual de uma influência cultural no 
que vinha sendo construído até então, do que uma necessida-
de real de aquecimento do ambiente.

Os projetos escolhidos para o desenvolvimento da pes-
quisa foram apontados por representarem uma determinada 
estratégia projetual de utilização da lareira como núcleo confi-
gurador de espaços. Após o estudo individualizado dos proje-
tos, foi possível fazer uma análise descritiva entre os espaços 
interiores resultantes do posicionamento do elemento larei-
ra na planta da casa.  De certa maneira, todos esses projetos 
reinterpretam a vida tradicional e repetem arquétipos ances-
trais e arcaicos em que ‘o fogo é a alma da casa, um símbolo 
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de fertilidade e vida, uma chama sagrada e beneficente’2 que 
determina a geração de um potente centro formal e conector 
das atividades domésticas. Esse centro formal não precisa ser 
o centro geométrico e exato. 

Este recorte de pesquisa permitiu apreender o valor 
particular de cada projeto, destacando as operações de com-
posição formal dos espaços habitáveis projetados pelo arqui-
teto Frank Lloyd Wright, bem como um entendimento do con-
texto histórico, vigente no momento da elaboração de cada 
projeto. Outra análise possível se deu com a observação dos 
aspectos técnicos de cada projeto e a respectiva materialida-
de de cada lareira. Com isso, foi possível identificar os princí-
pios e critérios individuais e comuns entre eles.  

A pesquisa permitiu, também, uma abordagem de te-
orias e reflexões com enfoque na temática do programa do-
méstico e um repensar sobre a tradição. 

“Uns entendem a casa como uma concatenação de 
espaços e pátios cotidianos; em outras se busca um espaço 
ideal, perfeito e platônico. Algumas são para morar; outras, 
no entanto, são cenários para mostrar, onde o ambiente do-
méstico é ativado para eventos sociais. Algumas partem da 
mimese da arquitetura vernácula ou de critérios compositivos 
acadêmicos, para se impregnar das doutrinas modernas até a 
abstração e a depuração.”3

Muitos dos projetos residenciais do período demons-
traram esta depuração buscada e praticada pelas doutrinas 
modernas. Todavia o elemento primitivo do fogo - a lareira- 
seguiu sendo utilizado, não mais para fins de aquecimento do 
ambiente doméstico, mas como um elemento de arquitetura 
para contemplação e articulação do espaço de convívio da ha-
bitação, como pode ser visto nos dois croquis de Le Corbusier 
(fig. 3) e (fig. 4), em ambas representações de salas, a lareira 
configura o espaço de estar e recolhimento dentro da habita-

2 GALIANO, Luis Fernández. Fire	 and	Memory	 In	 Architecture	 and	 Energy. 
2000. Pág 32. Citação Original:  And there is a little doubt that Wright’s chim-
neys invoque a no less archaic tradition in which fire is the soul of the house and 
the city, a symbol of fertility and life, a sacred and beneficente flame.  (Tradução 
da autora)

3 COMAS, Carlos Eduardo Dias; ADRIÁ, Miquel. La	Casa	Latinoamericana	Mo-
derna	20	paradigmas	de	mediados	de	siglo	XX. Pág 34. Citação Original: Unas 
entienden la casa como una concatenación de espacios y patios cotidianos; en 
otras se busca un espacio ideal, perfecto y platónico. Algunas son para vivir; 
otras, en cambio, son escenarios para mostrar, donde el ámbito doméstico con-
gelado se activa para eventos sociales. Algunas parten de la mímesis de la ar-
quitectura vernácula o de criterios compositivos académicos, para impregnarse 
de las doctrinas modernas hacia la abstracción y la depuración. (Tradução da 
autora)
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ção, confrontando grandes vãos de janelas e a relação visual 
entre interior e exterior.

Fig. 3: Croqui Le Corbusier com vista de uma sala.

Fig. 4: Croqui Le Corbusier com vista de uma sala, 1940 – S.P.A Lannemezan.

Os projetos das residências de Frank Lloyd Wright esco-
lhidos permitiram mostrar como o arquiteto operacionalizava 
a concepção da habitação, como ele concatenava com maes-
tria os espaços interiores com os exteriores, como articulava 
os elementos de arquitetura, revelando assim um aprimora-
mento das doutrinas modernas sem perder a sua identidade, 
a sua regionalidade e a sua intenção plástica na construção. 
Desse modo, desenvolvia um espaço com uma domestici-
dade particular, característica de toda sua obra; muito des-
ta domesticidade está associada ao uso do fogo no interior 
da habitação e que pode ser demonstrado na fala do próprio 
Wright quando revela: “Naquela época, uma lareira real era 
muito rara. Em seu lugar havia um espaço compacto para o 
fogo - mantel. Um ‘mantel’ era uma moldura de mármore 
para algumas peças de carvão, ou um mobiliário de madeira 
com azulejos e uma grade, anexado à parede. O ‘mantel’ foi 
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um insulto ao conforto, mas a lareira integral tornou-se uma 
parte importante do próprio edifício nas casas que eu tinha 
para construir na planície. Eu achei revigorante ver um fogo 
queimando profundamente na alvenaria da própria casa.” 4 
Retomando a presença do fogo através do uso da lareira, ele 
desenvolve e qualifica seus projetos desenvolvendo ambien-
tes para viver e sentir.

Em vista disso, o objetivo principal deste estudo pro-
cura esclarecer sobre o espaço interno das residências de 
Frank Lloyd Wright, revisando projetos e operações formais 
adotados em casos específicos que apontem semelhanças de 
linguagem e de características construtivas no uso do elemen-
to da lareira como um gerador dos espaços adjacentes. E o 
objetivo secundário deste trabalho refere-se ao projeto que 
procura contextualizar a relevância da discussão acerca do 
projeto residencial unifamiliar moderno.

O desenvolvimento do trabalho consiste numa análise 
descritiva, histórica e comparativa entre projetos de Frank 
Lloyd Wright que se considerou como relevantes para identi-
ficar as estratégias formais envolvidas no posicionamento do 
elemento lareira. A dissertação demonstra que a lareira é um 
elemento da geração do projeto de Frank Lloyd Wright, e bus-
ca demonstrar, através do panorama desenvolvido, a hierar-
quia deste elemento em relação com todo o espaço interno 
de cada projeto estudado. Isto porque a lareira se apresenta 
como centro funcional e moral5 da casa e está localizada no 
ambiente social da habitação, dando caráter a este espaço, ou 
seja, está vinculada aos costumes de convívio dentro da casa.

A pesquisa bibliográfica foi organizada em cinco linhas 
de estudo que estruturam este trabalho.

A primeira linha de estudo da pesquisa refere-se à des-
coberta do uso	do	 fogo e o desenvolvimento das primeiras 
habitações, assunto que foi encontrado no ‘Tratado de Arqui-
tetura de Vitrúvio’ (tradução de 2007). Nesta linha, também, 
foi utilizado o ‘Livro V – de las obras de cada uno (Edifícios de 

4 GALIANO, Luis Fernández. Fire	 and	Memory	 In	 Architecture	 and	 Energy. 
2000. Pág 29. Citação Original: At that time a real fireplace was very rare. In its 
place were ‘mantels’. A ‘mantel’ was a marble frame for a few pieces os coal, 
or a wooden furniture with tiles and a grille, attached to the wall. The ‘mantel’ 
was a n insult to comfort, but the integral fireplace became an important part 
of the building itself in the houses I got to build on the prairie. I found it refresh-
ing to see a fire burning deep in the masonry of the house itself. (Tradução da 
autora)

5 Entendendo neste sentido que moral é o conjunto	de	regras	adquiridas	através	
da	cultura,	da	educação,	da	tradição	e	do	cotidiano,	e que orientam o compor-
tamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral 
tem origem no latim morales, cujo significado é “relativo aos costumes”.
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toda condição social)’ de Leon Battista Alberti e as reflexões 
sobre ‘a casa’ no livro de Carlos Lemos ‘A história da Casa Bra-
sileira’ (1989); os textos fazem pensar as ações que acontecem 
dentro da habitação e da influência da imigração, ou seja, da 
cultura na concepção do espaço. Foi utilizado também o livro 
de Luis Fernández Galiano ‘Fire and Memory in Architecture 
and Energy’ (2000) que explana como Frank Lloyd Wright deu 
homogeneidade e silêncio termal aos seus edifícios, expres-
sando eloquentemente a relação da arquitetura com o fogo.

Ainda na primeira linha o livro ‘Frank Lloyd Wright’s fi-
replaces’ de Carla Lind apresenta de maneira muito sintética 
a evolução das casas de Wright com a permanência de uma 
característica dominante: uma lareira. Vale dizer que textos 
que tratam especificamente do elemento da lareira no pro-
jeto residencial moderno não foram encontrados. O tema do 
elemento da lareira não é apresentado especificamente nas 
discussões do projeto, tendo sido encontrados apenas apon-
tamentos nas bibliografias específicas que compilam os pro-
jetos de Frank Lloyd Wright. Literatura esta que geralmente 
desenvolve uma organização cronológica das obras com uma 
seleção de fotografias, plantas e um breve histórico de cada 
projeto, mas são raras as análises sobre as concepções for-
mais de cada edificação. 

A segunda linha de estudo da pesquisa refere-se à ori-
gem da casa	moderna.  Como literatura de referência, desta-
cam-se, primeiramente, os textos que constroem um pano-
rama sobre as modificações sofridas na maneira do habitar 
e construir a casa moderna, encontradas no livro ‘La arqui-
tectura de la vivenda unifamiliar: manual del espacio domés-
tico’ (1999) de Adriano Cornoldi e no livro ‘Vivienda Mínima 
1906-1957’ (1980) de Alexander Klein. Ambos os textos dão 
um subsídio para a revisão histórica. Segundo Adriano Cornol-
di os modos de vida da sociedade contemporânea e da habi-
tação moderna têm origem na Grã Bretanha do século XVIII, 
a qual experimentou uma divisão e especialização tipológica 
dos elementos da habitação, precisamente como uma máqui-
na e Alexander Klein destaca soluções e estudos para a habi-
tação mínima.

Para a compreensão das transformações da maneira do 
habitar e as habitações construídas na América com influência 
da Grã Bretanha do século XVIII foi utilizado o livro ‘The Shin-
gle Style and the Stick Style’ (1971) de Vicent Scully, no qual 
há inúmeras representações das casas projetadas no final do 
século XIX e a influência destas casas nos projetos de Frank 
Lloyd Wright.
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Ainda sobre essas transformações na maneira do habi-
tar, o texto ‘The Educated Woman in America’ de Catharine 
Beecher traz as reflexões do trabalho da mulher dentro da 
habitação e a necessidade de setorização dos serviços para 
facilitar os afazeres domésticos, enquanto o livro de Reyner 
Banham, ‘Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina’ (2006) 
traz reflexões sobre a concepção do espaço com a estética da 
máquina. Outro livro também do mesmo autor, ‘La Arquitec-
tura del entorno bien Climatizado’ (1975) discute, exemplifica 
e aponta temas históricos extremamente relevantes para o 
desenvolvimento da arquitetura e as mudanças nas expecta-
tivas dos usuários em relação as suas necessidades, como por 
exemplo as questões de controle ambiental.

Outra referência bibliográfica utilizada foi ‘La casa: 
forma y diseño’ (1999) de Charles Moore, Gerald Allen e 
Donlyn Lyndon em que são apresentados conceitos com 
exemplos de habitações ao redor de um núcleo e de como 
‘incluir as máquinas’ em agrupamentos coerentes dentro das 
habitações.

Os textos no livro ‘Precisões’ de Le Corbusier permitem 
perceber o pensamento sobre ‘a aventura do mobiliário’ e ‘o 
plano da casa moderna’. E no livro ‘A boa vida: visita guiada às 
casas da modernidade’ (2003) de Iñaki Abalos é apresentado 
um conceito ‘A casa da fumaça’ com o qual se estabelece uma 
correspondência entre este eixo hierárquico e autoritário e a 
organização espacial da casa em torno de um espaço central. 
Nesse mesmo livro, o autor afirma que as ‘lareiras e paredes 
de tijolo manifestam vínculos com a materialidade e a evoca-
ção do passado que não podem passar desapercebidos, nem 
deixados à margem como se não fossem relevantes’ (fig. 5).

Fig. 5: Cocoon House Siesta Key, Sarasota, FL, 1950 de Paul Rudolph.
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O livro de Sigfried Giedion, ‘Espacio, Tiempo y Arquitec-
tura (el futuro de una nueva tradición)’ (1978) descreve, de 
maneira muito clara, as questões de concepção espacial e a 
inter-relação de todos os objetos no espaço. Esta inter-relação 
dos elementos no espaço é exemplificada no texto ‘El muro 
escindido: voyeurismo doméstico’ (1992) de Beatriz Colomi-
na que apresenta uma análise comparativa entre projetos de 
casas de Le Corbusier e Adolph Loos, explicando como se dá 
a circulação interna das habitações e as aberturas das casas 
em relação à rua, mostrando de que maneira cada um dos 
arquitetos mencionados resolve seus projetos, estabelecendo 
determinadas relações entre os elementos arquitetônicos, o  
que contribuiu para análise das relações do elemento lareira 
de Frank Lloyd Wright com o espaço no qual está inserido.

A terceira linha refere-se aos métodos	de	análises	de	
interiores	 residenciais. O livro ‘Puertas Adentro – Interiori-
dad y espacio doméstico en el s. XX’ (2005) de Aníbal Parodi 
contribui pela maneira como organiza, inúmeros projetos resi-
denciais, cria uma sistematização e um padrão de análise para 
todos os projetos. Dessa mesma maneira, a tese de doutora-
do ‘El lugar del fuego em la arquitectura de Marcel Breuer’ 
(2012) de Erica Sogbe, também contribui, significativamente, 
por tratar do elemento da lareira do projeto arquitetônico de 
Marcel Breuer; nessa tese ela constrói um sistema de análise 
de projetos para posterior comparação entre os mesmos e se 
ampara em textos daquele arquiteto, em que ele colocava o 
fogo como elemento de sua arquitetura.

A quarta linha de análise faz referência ao estudo	es-
pecífico	de	bibliografias	referentes	à	vida	do	arquiteto	Frank	
Lloyd	Wright	e	seus	respectivos	projetos. O livro ‘Frank Lloyd 
Wright ‘(1991) de Maria Constantino constrói de maneira 
sintética uma biografia do arquiteto, apontando fatos signi-
ficantes na formação profissional dele, desde a infância, aos 
escritórios pelos quais passou e as mudanças que praticou 
no ato de projetar residências. O livro ‘Frank Lloyd Wright: 
obras 1887-1941’ (1978) de Henry-Russel Hitchcock também 
constrói uma análise da produção do arquiteto, descrevendo 
projetos e apontando que a análise feita está balizada pela 
revisão do próprio Frank Lloyd Wright, uma vez que Hitchcock 
tornou-se próximo de Frank Lloyd Wright a partir da Exposi-
ção internacional de Arquitetura Moderna de 1932.

O livro ‘Frank Lloyd Wright Field Guide Metrochicago’ 
(1997) de Thomas A. Heinz, é um guia muito didático que 
apresenta inúmeros projetos, com fotos das residências cons-
truídas; como um guia turístico, tem um breve descritivo da 
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obra e a localização da mesma. Esta listagem de projetos é 
complementada pelo livro ‘The Vision of Frank Lloyd Wright 
- A complete guide to the designs of an architectural genius’ 
(2000) de Thomas A. Heinz e pelo livro ‘The Architecture of 
Frank Lloyd Wright‘ (2007) de William Allin Storrer. Já o livro 
‘Frank Lloyd Wright monograph’ (1991) de Pfeiffer não faz 
um acréscimo teórico, mas tem algumas representações de 
plantas de projetos que foram enriquecedoras para o pano-
rama. Neste sentido de recolhimento de material gráfico, o 
livro ‘Frank Lloyd Wright’ (1979) de Bruno Zevi apresenta as 
plantas de estudos de divulgação dos dois projetos das Casas 
de Planície, de quando iniciou tal período.

‘Os Grandes Arquitetos - Frank Lloyd Wright e o domínio 
do espaço.’ (1966) de Peter Blake é um livro muito descritivo 
que complementa o que as outras bibliografias apresentam, 
descreve um pouco a atuação do arquiteto-professor, os mé-
todos que Frank Lloyd Wright utilizava em Taliesin e a maneira 
como julgava os colegas contemporâneos de profissão, como, 
também, a própria arquitetura.

 ‘An American Architecture: Frank Lloyd Wright’ (1955) 
de Edgar Kaufmann desenvolve um texto no qual demonstra 
as mudanças na maneira de desenvolvimento da habitação 
por Frank Lloyd Wright, descrevendo especificamente os prin-
cípios das Casas Usonianas com o desenvolvimento do núcleo 
de serviços e a expressão de uma nova simplicidade orgânica 
para a qual nada era insignificante. Este conteúdo é enriqueci-
do com o livro ‘Usonia - aspectos de la obra de Wright’ (1976) 
de Eduardo Sacriste.

Na perspectiva da quarta linha de análise, questões es-
pecíficas dos projetos e escritos, o livro ‘Frank Lloyd Wright a 
primer on architectural principles’ (1991), editado por Robert 
McCarter, traz a reflexão dos princípios utilizados pelo arqui-
teto através da análise de alguns críticos como Patrick Pinnell, 
Werner Seligman, Kenneth Frampton e do próprio McCarter, 
contribuindo na construção de um entendimento da obra glo-
bal de Frank Lloyd Wright quando aponta a tradição acadêmi-
ca e o talento individual dele, o desenvolvimento das Casas 
de Planície e das Casas Usonianas como também nas espe-
cificidades de projetos como desenvolvimento de blocos de 
concreto com textura para determinadas obras. Além disso, 
apresenta diagramas com as derivações tipológicas das casas 
a partir de um primeiro projeto, a casa do próprio arquiteto 
no Oak Park de 1889.

A quinta linha da revisão bibliográfica refere-se às aná-
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lises	críticas	e	comparativas	da	produção	arquitetônica.		As-
sim, para compreender comparações e analogias entre os 
projetos estudados, foram utilizados textos como: ‘Estructura 
portante y estrutura formal – Mies Van Der Rohe y su influen-
cia sobre la arquitectura paulista’ (2014) de Edson da Cunha 
Mahfuz e o livro ‘La Casa latino-americana moderna – 20 pa-
radigmas de mediados de siglo XX’ (2003) de Carlos Eduardo 
Comas e Miguel Adria. Nesta linha de análise, o livro ‘Analy-
sing ARCHITECTURE’ (1997) de Simon Unwin, contribui ao es-
tabelecer os elementos básicos da arquitetura, sendo o local 
do fogo um foco, o coração do lar ou de uma comunidade.

Para o desenvolvimento da dissertação, foi de funda-
mental importância a participação nas disciplinas e seminá-
rios promovidos pelo PROPAR, os quais, de alguma maneira, 
abordaram a habitação moderna, o que contribuiu para re-
elaboração da proposta de pesquisa e definição do tema da 
mesma. Com mais clareza do que seria o estudo, os procedi-
mentos de pesquisa envolveram a consulta a fontes bibliográ-
ficas, artigos publicados em periódicos e publicações digitais 
como teses e dissertações. O material encontrado é disperso 
e, de maneira geral, nas publicações examinadas as informa-
ções não contêm aprofundamento sobre o elemento lareira, 
tema desta pesquisa. 

Com as linhas de estudo estabelecidas, o trabalho se 
organiza em seis seções: a partir da introdução, o desenvolvi-
mento se dá em cinco capítulos, seguidos pelas considerações 
finais.

O primeiro capítulo do desenvolvimento, O FOGO, 
como	 elemento	 doméstico, aborda uma cronologia sucinta 
da incorporação do fogo para socialização do ser humano e 
o desenvolvimento das habitações. Demonstra a vinculação 
deste elemento na configuração dos espaços internos da ha-
bitação, tratando o fogo como um elemento de arquitetura, 
bem como a clareza de seu posicionamento, no interior da 
habitação, define a forma e a identidade da arquitetura.

O capítulo seguinte, A	CASA	INGLESA,	como	origem	da	
casa	moderna demonstra, através de descrições e imagens, 
como se desenvolviam as casas inglesas e como este modelo 
foi determinante na maneira de construir as primeiras edifi-
cações dos Estados Unidos da América. Tanto a sua influência 
cultural quanto as questões climáticas exigiam um núcleo cen-
tral e funcional.

O terceiro capítulo, O ESPAÇO DOMÉSTICO MODERNO 
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apresenta as reflexões que surgiram no século XIX a respeito 
do espaço doméstico, e as mudanças pelas quais este espa-
ço passou com o desenvolvimento da tecnologia e aprimora-
mento do projeto arquitetônico.

O quarto capítulo, A	LAREIRA,	o	elemento	da	casa	mo-
derna	norte	americana	apresenta, de maneira iconográfica, 
os projetos de alguns arquitetos que têm a lareira como pro-
tagonista no espaço. O capítulo explica, também, a importân-
cia do plano para arquitetura de Frank Lloyd Wright, seu con-
tínuo estudo e aprimoramento do espaço social da habitação, 
a sala, e como ele explora a dicotomia horizontal e vertical, 
através da inserção da lareira em seus projetos. 

O quinto capítulo, FRANK	LLOYD	WRIGHT,	biografia	e	
projetos	residenciais	expõe uma breve biografia e a listagem 
cronológica dos projetos residenciais desenvolvidos para o 
trabalho. Neste capitulo, também, abordam-se as fases de 
produção e as tipologias empregadas e desenvolvidas por 
Frank Lloyd Wright.

 O sexto capítulo, A	 lareira	 nos	 projetos	 Frank	 Lloyd	
Wright, encerra com a apresentação da descrição das tipolo-
gias identificadas que determinam a posição da lareira, con-
dicionando os limites dos espaços circundantes: (1) no centro 
da habitação em frente à porta no hall de entrada; (2) vincula-
do a paredes de circulações ou escadas internas; (3) de costas 
para a entrada da edificação; (4) elemento único no centro do 
ambiente e desvinculado do perímetro da habitação; (5) vin-
culado ao núcleo da cozinha e mesa de jantar; (6) posicionado 
numa parede externa quando pertencente apenas à sala de 
estar. 

A seguir, as considerações a respeito das características 
do espaço interior das habitações de Frank Lloyd Wright e o 
significado se sua produção arquitetônica com o uso da larei-
ra. Por fim, após as considerações finais, seguem as referên-
cias bibliográficas e lista de imagens.





“As ações arquitetônicas de uma família pré-histórica que faz sua morada 
podem ser replicadas e atualizadas em um acampamento de praia. O fogo é o 
foco, e também um lugar do cozinheiro. Um pára-brisa protege o fogo de muita 
brisa, e como uma parede começa a dar alguma privacidade. Há um lugar onde o 
combustível para o fogo é mantido, e a parte de trás do carro funciona como uma 
loja de alimentos. Há lugares para se sentar, e se alguém fosse passar as noites, 
seria necessário uma cama. Estes são “lugares” básicos de uma casa; Eles vêm 

antes de paredes e de um telhado. “ 

(Analysing Architecture - Third edition, Simon UNWIN – Tradução da Autora)





O FOGO,  
como elemento 
doméstico

1 . 
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“Os homens, segundo o primitivo modo de vida, nas-
ciam como feras nas florestas, cavernas e bosques, passando 
a vida a alimentar-se de produtos campestres. Durante esse 
tempo, em determinado lugar, árvores agitadas e oprimidas 
pelas tempestades e pelos ventos, friccionando repetidamen-
te entre si os ramos, provocaram o fogo; amedrontados com o 
ímpeto de tal chama, aqueles que se encontravam perto desse 
lugar puseram-se em fuga. Mais tarde, apaziguado esse fenô-
meno, aproximando-se e dando conta da grande vantagem 
para os corpos em estar junto do calor do fogo, ajuntando 
lenha e mantendo-os aceso, chamaram outros e, dando-o a 
entender por sinais, descobriram o proveito que daí poderiam 
retirar, como naquele encontro de homens se produziam sons 
que eram alimentados pelo sopro, foram se estabelecendo vo-
cábulos à medida que iam surgindo no uso cotidiano, de onde 
depois começaram a falar fortuitamente, como resultado de 
expressarem muito mais vezes as coisas do dia-a-dia.” 6

O fogo, dentre suas propriedades, é quente e seco e 
uma vez que os primeiros seres humanos acenderam o pri-
meiro fogo e se reuniram em torno dele  conseguiram superar 
a hostilidade do ambiente e apropriação dos meios naturais 
para as necessidades humanas . O livro ‘EARTH WATER AIR 
FIRE – the four elements and architecture’ de Josep Lluís Ma-
teo & Florian Sauter enuncia que os antigos viam o fogo como 
o elemento primordial, a origem da formação da matéria. Por 
isso, geralmente, o fogo é conectado à energia, à luz, à purifi-
cação, à iluminação, à criação, à destruição e à metamorfose. 
É como um sinônimo de poderes transcendentais da humani-
dade; o fogo está na origem de calor radiante e da luz.

Fig. 6: Casa de Campo tradicional na Noruega com fogão central.

Pode-se entender, através dos livros de ciências e nos 
textos de Vitrúvio, sobre a evolução da arquitetura e que foi a 
partir da descoberta do fogo que aconteceu a socialização dos 
grupos humanos. Uns grupos começaram em ajuntamentos a 
construir habitações cobertas de folhagens, outros a escavar 
cavernas sob os montes, e alguns, imitando os ninhos de an-

6	Tratado	de	Arquitetura/	Vitrúvio; tradução, introdução e notas M. Justino 
Maciel. – São Paulo: Martins, 2007. Ed. Martins Fontes. 
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dorinha e o seu modo de construir, a fazer construções com 
lama e pequenos ramos, para onde pudessem ir. Observan-
do, então, as construções alheias e juntando coisas novas nas 
suas produções, cada dia melhoravam as formas das choupa-
nas. Numa sucessão de novas experiências e com o desenvol-
vimento de uma linguagem de comunicação, mostravam uns 
aos outros os acabamentos dos edifícios e, exercitando assim 
em competições as suas capacidades, progressivamente atin-
giam os melhores resultados. Primeiramente, com forquilhas 
levantadas e pequenas varas entrelaçadas, construíram pare-
des com lama. Outros levantaram muros com torrões secos 
de barro, colocando-lhes armações de madeira e, para se pro-
tegerem das chuvas e dos grandes calores, os cobriam com 
canas e folhagem. 

Para Reyner Banham, a humanidade teve apenas um 
método convincente de conquistar seu espaço e de enfren-
tar estas questões climáticas: foi levantando estas estruturas 
massivas e aparentemente permanentes. Porém, para ele, 
um abrigo não é uma solução social, pois uma barraca é in-
suficiente quanto a privacidade acústica e visual. E um fogo, 
apesar de fornecer calor e luz suficiente para tornar habitável 
uma área de solo útil, é insuficiente para todos os tipos de 
privacidade, e sozinho, não oferece proteção contra a chuva. 
Portanto, há uma diferença entre as contribuições ambientais 
do tipo estrutural (abrigos temporários) e aquelas em que o 
fogo é um arquétipo (fig. 7). 

“A entrega de calor e luz do fogo está eficientemente di-
vidida em anéis concêntricos, mais brilhantes e quentes quan-
to mais perto do fogo; mais frios e obscuros longe dele, de 
maneira que o sono é uma atividade dos anéis externos, en-
quanto os locais que necessitam visuais pertencem aos anéis 
internos. Porém, ao mesmo tempo, por um lado a distribuição 
uniforme do calor fica desviada pelo vento, e por outro lado 
a coluna de fumaça faz desagradável o setor do fogo a sota-
-vento, de maneira que o zoneamento concêntrico é interrom-
pido por outras considerações de conforto e requerimento.” 7

Sucessivamente, novas maneiras de construir novos 
espaços foram acontecendo. Quando os grupos humanos se 

7 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; – Buenos 
Aires: Infinito, 1975. Capítulo:  Manejo Ambiental. Citação Original: La entrega 
de calor y luz de un fuego está eficazmente dividida en anillos concéntricos, más 
brillantes y calientes cuanto más cerca del fuego; más fríos y oscuros lejos de él, 
de manera que el sueño es una actividad de los anillos externos, mientras que 
las ocupaciones que necesitan visión pertenecen a los anillos internos. Pero, al 
mismo tiempo, por un lado da distribución uniforme de calor se ve desviada por 
el viento; y por el otro, la columna de humo hace desagradable el sector del 
fuego a sotavento, de manera que la zonificación concéntrica es interrumpida 
por otras consideraciones de confort o requerimento. (Tradução da autora)

Fig. 7: Casa de Campo tradicional na No-
ruega com fogão central.



O
 F

O
G

O
, C

O
M

O
 E

LE
M

EN
TO

 D
O

M
ÉS

TI
C

O

41

aperceberam da abundância dos recursos proporcionados 
pela natureza e da abundância dos materiais por ela dispo-
nibilizados para as edificações, fizeram a gestão destes pro-
dutos, trabalhando-os para usar nas construções. Os agru-
pamentos, ao melhorarem paulatinamente suas edificações, 
puderam fazer reflexões mais aprofundadas e começaram a 
levantar já não cabanas, mas casas com alicerces, construídas 
com paredes de tijolo ou de pedra cobertas por madeira e 
telha, posteriormente passando a certa racionalidade através 
das observações das obras.

Leon Battista Alberti - arquiteto italiano do Renascimen-
to do século XV, no ‘LIVRO V – Edifícios de toda condição so-
cial’, fala dos edifícios privados. Para explicá-los exemplifica 
que a casa é como uma cidade, pois o ambiente da habitação 
tem todos os elementos numa determinada disposição, os 
quais estão relacionados entre si e seu entorno.  Então, assim 
como uma cidade, a casa deve ser sumamente saudável, sa-
tisfazer as necessidades dos usuários, oferecer comodidades 
que possibilitem uma vida sossegada e tranquila. 

Para Alberti, a casa privada devia construir-se em fun-
ção da família para que esta pudesse ocupá-la da forma mais 
confortável. Junto a isso, ele destacou as diferenças entre ca-
sas de campo e casas urbanas, as quais apresentavam algu-
mas limitações (terreno, rua, sistemas de escoamento). Além 
da diferenciação do espaço privado ser urbano ou rural, des-
tacou a diferenciação econômica que também impunha dis-
tinções na concepção da habitação. Ele fez a descrição do am-
biente da casa de campo em geral, sua concepção de espaço e 
as necessidades de seus habitantes, que geralmente eram em 
número de 15 pessoas.

A casa de campo deveria abrigar seus moradores para 
quando sentissem frio ou houvesse mau tempo. Nesse am-
biente doméstico, deveriam receber o alimento; para isso, a 
cozinha deveria ter grandes dimensões, ser escura e protegida 
do perigo de incêndio, deveria ter um forno, local de água e 
canais para deságue. As outras dependências da casa iam-se 
desenvolvendo, sucessivamente, conforme suas funções. Nas 
casas de campo de pessoas economicamente com mais pos-
ses havia ainda uma diferenciação no espaço de alimentação 
pelas estações do ano: “Para as salas de jantar de verão reco-
mendam, no lugar, água, e também o verde dos jardins; para 
o inverno, o calor e a lareira.“ 8

8 ALBERTI, Leon Battista. Livro	V	 –	DE	 LAS	OBRAS	DE	CADA	UNO	 (Edifícios	
de	toda	condição	social). Citação Original: (...) para los comedores de verano 
aconsejan, en lugar, agua, y también el verdor de los jardines; para los de in-
vierno, el calor y el hogar. (Tradução da Autora)
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Nas observações sobre a maneira de construir a habita-
ção, Alberti apontou que as construções mais antigas do que 
as que ele descreve não tinham chaminés nos telhados das 
casas, os locais do fogo dentro da habitação eram fechados e 
os tetos ficavam escurecidos pela fumaça. E, segundo descri-
ções de Vitrúvio, para os espaços de alimentação de inverno, 
não se aconselhava o uso de adornos nas abóbodas e tetos, 
pois se danificavam rapidamente com a fumaça e as faíscas 
que se desprendiam do local do fogo. Por isso, naquele perío-
do, se pintavam as abóbodas e tetos acima do local do fogo de 
preto para que tivesse aparência de esfumaçado. 

Com o desenvolvimento da maneira de construir e das 
necessidades de cada espaço, Alberti descreve como deveria 
ser o espaço do fogo nas casas de campo em geral: “As cara-
terísticas que podem influenciar na funcionalidade da lareira 
são as seguintes: deve se localizar num lugar acessível, deve 
aquecer a muitas pessoas ao mesmo tempo, deve receber su-
ficiente luz, nada de vento. Terá, no entanto, um respiradouro 
por onde possa sair a fumaça, de outra maneira não subirá 
para o exterior. Sendo assim, não estará localizada em ângulo, 
nem muito dentro da parede: porém, não ocupará o lugar das 
mesas centrais, e dos convidados. Não sofrerá pelas correntes 
provocadas pelos buracos, não sairá demais a sua coifa. Terá 
boca ampla e larga em ambos lados, erguida perfeitamente 
vertical numa altura suficiente como para se alçar com seu 
chapéu por cima de todos os telhados. Isto, evidentemente, 
pelo perigo de incêndio e também, para evitar que o vento, 
destruídas as telhas, forme ondas de ar e retenha e faça des-
cer a fumaça com seus redemoinhos. A fumaça, quando está 
quente, sobe por iniciativa própria, mas depois adquire maior 
velocidade com o calor das chamas e da lareira; consequente-
mente, ao ser expulsado pela boca da lareira o faz a pressão, 
como uma seringa, e com o empurre das chamas e expulso de 
uma maneira parecida a como é expulso o som de um trom-
pete; como resultado, do mesmo modo que, no caso do trom-
pete, se é largo demais, é emitido um som ensurdecido por 
causa do ar que se introduz na boca, assim acontece com a 
fumaça.” 9

9 ALBERTI, Leon Battista. Livro	V	–	DE	LAS	OBRAS	DE	CADA	UNO	(Edifícios	de	
toda	condição	social). Citação Original: Las características que pueden incidir 
en la funcionalidad del hogar son las siguientes: debe estar situado en un lugar 
accesible, debe calentar a muchas personas a la vez, debe recibir suficiente 
luz, nada de viento. Tendrá, no obstante, un respiradero por donde pueda salir 
el humo, de otro modo no subirá al exterior. Así pues, no estará situado en un 
ángulo, ni muy dentro del muro: sin embargo, no ocupará el lugar de las mesas 
centrales, las de los invitados. No sufrirá a costa de las corrientes provocadas 
por los huecos, no sobresaldrá demasiado su campana. Será de boca amplia y 
ancha a ambos lados, levantada perfectamente vertical de una altura suficien-
te como para alzarse con su sombrerete por encima de todos los tejados. Ello, 
evidentemente, por el peligro de incendio, y también para evitar que el viento, 
destruidas las tejas, forme olas de aire y retenga y haga descender los humos 



O
 F

O
G

O
, C

O
M

O
 E

LE
M

EN
TO

 D
O

M
ÉS

TI
C

O

43

Na arquitetura, o fogo está associado com a energia, 
com a adaptação termal necessária para a vida humana e para 
a manipulação e produção de materiais (ferro, vidro , alimen-
tos), que são fundamentais para a sobrevivência do homem. 
Com a revisão histórica do desenvolvimento da habitação, 
observa-se a relação direta entre o homem, o fogo e a casa. 
Numa evolução contínua de aprimoramento entre a relação 
do homem com o fogo e da relação do homem com a cons-
trução do limite físico de seu espaço. Com isso, é possível en-
tender a posição central que o fogo, tanto para aquecimento 
quanto para cocção, assume no espaço do habitar. 

Para buscar compreender a questão formal do elemen-
to da lareira (fogo como aquecimento) como conformador do 
espaço interno do habitar moderno, considera-se o conceito 
do livro ‘The four elements of architecture and other writin-
gs’ de Gottfried Semper. Este definiu os quatro elementos da 
arquitetura: o primeiro é o fogo, diz que este constitui o ele-
mento moral, o que para nós seria a vida e a consciência de 
habitar o mundo. Os outros três elementos, que são específi-
cos da arquitetura, surgem da necessidade de proteger e pre-
servar o primeiro: a plataforma ou base do assentamento, o 
fechamento e o teto. Estes elementos são universais e neces-
sários e os quatro elementos dependem das noções de limite 
e orientação; o fogo tem o papel duplo no sistema dedutivo: é 
a vida e também o centro, no sentido de que ordena	o espaço 
em torno dele mesmo.

E, para abarcar a definição do espaço	como	essência	da	
arquitetura  consideram-se as definições das ‘Categorias es-
paciais na arquitetura do século XX’ de Edson Mahfuz, o qual 
estabelece que o primeiro passo na evolução do espaço mo-
derno se dá com a planta aberta wrightiana, o ‘rompimento 
da caixa’ e, consequentemente, o aumento na permeabilida-
de entre espaços contíguos com a integração efetiva do espa-
ço aberto circundante e  a interpenetração dos recintos, sem 
perder a clareza da configuração das unidades espaciais, com-
preendendo junto a isso o conceito de espaço neo-plástico, o 
qual resulta numa arquitetura abstrata, essencial, caracteriza-
da pela composição centrífuga a partir de um núcleo	central.

 Analisando, junto a isso, o conceito de Adolf Loos do 

con sus remolinos. El humo, cuando está caliente, sube por propia iniciativa, 
pero luego adquiere mayor velocidad con el calor de las llamas y del hogar; por 
consiguiente, al ser expulsado por la boca de la chimenea, lo es a presión, como 
por una seringa, y con el empuje de las llamas es expulsado de un modo no 
diferente a como se expulsa el sonido por una trompeta; en consecuencia, del 
mismo modo que, en el caso de la trompeta, si es demasiado ancha, se emite 
un sonido ensordecido a causa del aire que se introduce en la boca, así el humo. 
(Tradução da Autora)
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termo Raumplan, que definia um modo de conceber o es-
paço interior através da resolução de um sistema complexo 
que considerava a organização interna através das 3 dimen-
sões (espaço-volume), estabelecendo nos projetos um cará-
ter	centrífugo, que era evidenciado pela presença de alcovas 
agregadas aos espaços principais e pelo modo excêntrico ou 
assimétrico pelo qual a circulação era resolvida, resultando 
num movimento em espiral pelo corpo do edifício. 

E como importância decisiva para a arquitetura do sécu-
lo XX entende-se a planta livre apresentada por Le Corbusier 
com o esquema Dom-ino que permite a liberação do solo e 
da cobertura como novas áreas de uso. A essa extensão ho-
rizontal se soma a possibilidade de extensões verticais pela 
presença de pés-direitos duplos e/ou triplos. Vinculado a isso, 
a planta livre orquestra um percurso que conecta os espaços 
principais de forma narrativa (fig. 8).

Observando as plantas da Maison Citrohan de Le Cor-
busier de 1927, notam-se as plantas de formato retangular 
com a inserção do elemento da lareira e, consequentemen-
te, da chaminé, os quais interseccionam os quatro níveis da 
residência. Estes elementos desvinculados do perímetro da 
edificação e que possuem uma posição central, mesmo que 
não seja exata e nem o centro geométrico, estabelecem 
relação direta com os espaços adjacentes em todos os níveis 
e vinculados a esses elementos estão as divisórias, paredes e 
mudanças de altura do pé direito. Existe uma permeabilida-
de entre os ambientes, uma interpenetração dos recintos e o 
movimento do corpo se dá de maneira espiral pelo edifício, o 
espaço da casa se estabelece orquestrado pelo posicionamen-
to de um núcleo, a lareira.

Seguindo neste sentido de análise, no qual o fogo é o 
primeiro elemento de arquitetura e que o espaço é essência 
da arquitetura, a expressão do elemento da lareira nos pro-
jetos residenciais modernos norte americanos é o enfoque 
deste estudo. Portanto, os projetos estudados apresentam 
uma configuração do ambiente social das habitações com a 
intersecção deste elemento arquitetônico - a lareira. Em todos 
os projetos de Frank Lloyd Wright, a lareira se apresenta como 
um sólido elementar, puro e sua inserção na configuração do 
ambiente determina a relação com o seu contexto. Desta ma-
neira, a pesquisa se apoia no conceito de forma e identidade 
defendido por Edson Mahfuz, apresentado no trecho a seguir: 

“Quais seriam as características de um artefato dotado 
de identidade formal? A primeira é o uso de formas elemen-

Fig. 8: Plantas da Maison Citrohan, Weis-
senhofsiedlung, Stuttgart, Alemanha, 
1927 de Le Corbusier, no livro CODERCH 
Variaciones sobre una casa de Rafael 
Diez Barreñada.
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tares, como o quadrado/cubo, o retângulo/paralelepípedo, o 
círculo/cilindro, o triângulo/pirâmide, etc. No início do século 
vinte a psicologia da gestald descobriu que a percepção do 
mundo visual se dá por meio da redução das formas comple-
xas a componentes elementares.”10

Observando os projetos residenciais (fig. 9), é possível 
descrever claramente de que maneira o elemento da lareira 
se apresenta diante do formato da planta. A lareira não é ape-
nas o núcleo de aquecimento, mas ganha uma nova função 
como um núcleo rígido que tem um papel estrutural além de 
organizacional do projeto. Neste sentido, pensando sobre a 
ordem de integridade, há uma fala de Frank Lloyd Wright que 
diz: “a primeira necessidade de uma arquitetura moderna é 
este senso agudo da ordem como integral. Ou seja, a própria 
forma em comum relação com o propósito ou função: as pró-
prias partes  em ordem com a  forma: os materiais e métodos 
de trabalho em ordem com ambos: uma espécie de integrida-
de natural”.11

10 MAHFUZ, Edson. Artigo publicado em Arquitetura e Urbanismo, 180, São 
Paulo, Março de 2009.

11 McCARTER, Robert. THE	 INTEGRATED	 IDEAL	 –	 ordering	 principles	 in	 the	
architecture	of	Frank	Lloyd	Wright. In: McCARTER, Robert. (org.) Frank Lloyd 
Wright – A primer on Architectural Principles. 1991. Pág.255. Citação Original: 
‘Therefore the firts great necessity of a modern architecture is this keen sense 
of order as integral. That is to say the form itself in ordely relationship with pur-
pose or function: the parts themselves in order with the form: the materials and 
methods of work in order with both: a kind of natural integrity.’ FLW (Tradução 
da Autora)
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Fig. 9: Plantas esquemáticas das residências. Todas desenhadas na mesma escala pela autora. (A: 1908 - NOVA IORQUE - EDWARD E 
BOYNTON HOUSE | B: 1943 - WISCOSIN - II HEBERT JACOBS HOUSE | C: 1948 - ILLINOIS - KENNETH E PHYLLIS LAURENT HOUSE | D: 1958 
- MINNESOTA - Dr . PAUL E HELEN OLFET HOUSE)

A:

B:

C:

D:
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Para Wrigth, a habitação ocorreu entre a terra e o céu 
– no horizonte. A casa era o lugar da moradia, e foi feita crian-
do um senso de abrigo. O teto estabeleceu a linha horizon-
tal, ‘a verdadeira linha da terra da vida humana, indicativa da 
liberdade’, e atuou  como um dado que permitia a variação 
embaixo – protegia, encerrava e liberava seus habitantes. O 
teto baixo e saliente era equilibrado pela chaminé vertical, e 
as sombras no interior iluminavam a luz cintilante do ‘fogo 
que queimava na alvenaria da própria casa’.12 Desta maneira 
a posição que este elemento vertical assume no interior da 
casa está vinculada a uma decisão projetual para dar qualida-
de ao espaço adjacente.

‘Em todas as origens, ou mitos e rituais, bem como 
na mente pré-consciente ou inconsciente, a construção e o 
fogo estão entremeados e entrelaçados’13. O fogo se  coloca 
como um elemento doméstico, pois desde a descoberta de 
seu manejo, determinou os limites do espaço da habitação, 
o qual era condicionando até aonde ele aquecia e iluminava. 
E o aprimoramento do espaço do fogo dentro da casa através 
da separação do fogo para aquecimento e do fogo para coc-
ção, permitiu o desenvolvimento da lareira  como elemento 
que  mantém acesas as chamas,  conduz a fumaça e mantém 
o ser humano reunido no seu entorno. Tal entendimento é 
complementado por Luis Fernández Galiano quando afirma 
que “o estreito vínculo entre construção e o fogo se reflete 
claramente quando a arquitetura é reduzida à sua forma mais 
elementar e primitiva. (...) A arquitetura, como um arranjo de 
elementos materiais, deve ser entendida como um produto da 
memória e como suporte físico para ela”. Ou seja, a arquitetu-
ra estabelece o suporte para memória do uso do fogo com a 
inserção do elemento da lareira nos projetos arquitetônicos.

12 McCARTER, Robert. THE	INTEGRATED	IDEAL	–	ordering	principles	in	
the	architecture	of	Frank	Lloyd	Wright. In: McCARTER, Robert. (org.) Frank 
Lloyd Wright – A primer on Architectural Principles. 1991. Pág.281. Citação 
Original: The low, overhanging roof was balanced by the tal vertical chimney, 
and the shadows within set off the sparkling light of “the fire burning deep in 
the masonry of the house itself. (Tradução da Autora)

13 GALIANO, Luis Fernández. Fire	and	Memory	 In	Architecture	and	Energy.  
2000. Pág 8 e 9. Citação Original: In all beginnigs or origins, in myths and 
rituals as well as in the preconscious or unconscious mind, construction 
and fire are intermingled and intertwined. (Tradução da Autora)





“Na natureza do espaço estão o espírito e a  
vontade de existir de uma certa maneira”

(Louis Khan – Tradução da autora)





A CASA INGLESA,  
como origem da 
casa moderna

2. 
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Talvez possamos afirmar que os modos de vida da socie-
dade contemporânea tenham tido sua origem na Grã Bretanha 
do século XVIII. Principalmente se nos ativermos no ‘Manual do 
Espaço Doméstico’ (1999) de Adriano Cornoldi ao afirmar que de 
lá provêm os conceitos de privacidade e conforto, e vinculado a 
isso, o surgimento da habitação moderna, a qual está ligada à 
burguesia do período. 

As mudanças das habitações são observadas, principal-
mente, pelas habitações coloniais da Nova Inglaterra (Estados 
Unidos da América), que são fruto da redução dos espaços e 
apresentam uma geometria própria dos modelos britânicos com 
uso dos elementos essenciais. Os primeiros colonizadores leva-
ram a maneira de construir inglesa para a edificação de suas casas 
na nova colônia, adaptando-as aos materiais que encontravam 
disponíveis no novo território. Os vestígios das edificações dos 
Estados Unidos da América são encontrados apenas por estudos 
arqueológicos, uma vez que as casas eram construídas em sua 
maioria em madeira e apenas o espaço da lareira e fundações em 
pedras e/ou tijolos.

Então como tipologia de uma tradicional casa inglesa, 
mostrar-se-á a CASA CAPEN, construída em Topsfield, Massachu-
setts (Estados Unidos da América), no ano de 1683. É o exemplo 
da habitação colonial na Nova Inglaterra.  É emblemático pela 
sua essencialidade e clareza dos ideais da habitabilidade domés-
tica nórdica. A habitação pertenceu ao pároco Joseph Capen e 
trata-se de uma habitação cujo centro não é um vazio e, sim, um 
maciço, formado pelo bloco da escada com lareira. Ao redor des-
te bloco se organiza uma estreita relação dos espaços restantes, 
cada um conservando sua autonomia. A habitação se desenvolve 
ao redor da lareira de pedra, fechada e maciça, símbolo de calor 
e recolhimento (fig. 10). Esta lareira, ao mesmo tempo que fun-
ciona como um nicho que irradia calor ao seu redor e por toda 
a casa, também funciona como estrutura que dá estabilidade e 
apoia toda a construção de madeira.

Fig. 10: Casa Capen, Topsfield, Massachusetts. (Estados Unidos), 1683.
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O acesso está situado ao sul, protegido pelo corredor do piso 
superior. O átrio da entrada dá acesso ao hall todo feito de madeira 
e ao salão; o átrio fica em frente à escada a qual se encontra ao lado 
da lareira. O salão mede 5,30 X 5,70 metros (fig. 11).

Fig. 11: Plantas e elevações da Casa Capen.

Considerando o modelo apresentado na figura acima, 
ao olharmos rapidamente parece que o volume assume uma 
posição central exata. Mas, ao observarmos atentamente, é pos-
sível ver que o volume da lareira com a escada não se manifes-
ta em planta no centro geométrico. Este volume, mesmo sendo 
centralizado em relação aos ambientes, não cria uma hierarquia 
entre os espaços. A posição do volume que agrupa escada e 
lareira não assume o centro exato, nem há protagonismo maior 
da escada em relação a lareira ou vice versa, é possível exempli-
ficar desta maneira mais uma característica da casa inglesa, ou 
seja, o policentrismo.

 A construção da casa inglesa é um sistema aberto com 
partes especializadas; as plantas podem ser as mais diversas, não 
existindo uma planta geratriz, nem fórmulas constantes da sequ-
ência ‘entrada-átrio-escada’. Esta sequência de espaços pode ser 
diversa, podendo ter outro espaço agregado e, frequentemen-
te, a simples utilização de alguns degraus para separar as partes; 
atribui valores diferentes aos espaços, de maneira que cada uma 
das ações fique fisicamente individualizada, mas que nunca o es-
paço fique totalmente fechado e nem totalmente aberto.

  Há uma infinidade de soluções de plantas, por isso não 
é possível falar em tipologias da habitação inglesa e, sim, em 
elementos, que se agrupam com o uso de geometria entre as 



A
 C

A
SA

 IN
G

LE
SA

, C
O

M
O

 O
R

IG
EM

 D
A

 C
A

SA
 M

O
D

ER
N

A

55

partes. Desta maneira, a lareira se apresenta como um lugar 
completo em si mesmo, com o valor de pilastra e de nicho de 
calor ao mesmo tempo. Neste mesmo sentido de elementos há, 
também, as escadas, os corredores e as sacadas, que são defini-
dos com um desenho próprio e, consequentemente, formam os 
interiores domésticos. O interior da casa inglesa apresenta um 
bom acabamento, que não é ornamento aplicado à estrutura, 
mas um conjunto de equipamentos e instalações estreitamente 
ligados entre si e selecionados de acordo com o modo da vida 
doméstica.  Nessa casa inglesa, a arquitetura assume o objetivo 
de comodidade que até então na casa europeia se atribuía ao 
mobiliário.

A casa inglesa geralmente é pequena e modesta por fora 
e rica por dentro. Um espaço reduzido para o essencial e para as 
exigências de uma vida confortável todos os dias, “não faz ne-
nhuma concessão ao exibicionismo, não tem nada que ver com 
o utilitarismo, e que Muthesius usando um termo intraduzível e 
chama: Sachlichkeit.” 14

A arquitetura norte-americana se caracterizou, segundo 
Sigfried Giedion, desde a chegada dos primeiros colonizadores, 
por uma tendência própria de dar à casa uma planta facilmente 
ampliável quando se tornava conveniente devido a novas condi-
ções sociais e econômicas o que contrasta com a produção euro-
peia que concebia a casa como uma unidade sólida e cúbica des-
de o princípio. A tradição norte-americana anexou novos corpos 
ao edifício primitivo, o que foi identificado nas habitações que 
sobreviveram ao século XVII na Nova Inglaterra.

As casas eram construídas de madeira maciça, geralmente 
de uma planta e meia, com um só ambiente na planta. As gera-
ções seguintes, que conseguiram ampliar tais habitações e me-
lhorar as circunstâncias, ampliaram o espaço nos dois sentidos: 
vertical e horizontal. A adição de espaços era muito frequente, 
geralmente formando uma planta em forma de L, que era mais 
suscetível a ser ampliada, ou seja, uma planta adaptável e cômo-
da.

Por mais de um século, as melhores habitações foram 
construídas no outro lado do Canal da Mancha até que, no iní-
cio do século XX e a partir daquelas experiências, os arquitetos 
do velho e do novo continente desenvolveram um debate inter-
nacional sobre o projeto doméstico. Grande parte dos elemen-

14 CORNOLDI, Adriano. La	arquitectura	de	la	vivenda	unifamiliar:	manual	del	
espacio	doméstico. 1999. Pág.16 Citação Original: no hace ninguna concesión 
al exhibicionismo, no tiene nada que ver con el utilitarismno, y que Muthesius 
utilizando un término intraducible llama Sachlichkeit. (Tradução da autora)
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tos que se encontram na obra de arquitetos não ingleses como 
Hermann Muthesius, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Frank Lloyd 
Wright e Louis Kahn, reconhecidos como os melhores autores de 
habitações do século XIX e século XX, estão todos eles ligados de 
alguma maneira à tradição britânica.

Uma grande produção de casas aconteceu nos Esta-
dos Unidos nos meados do século XIX, algumas das quais são 
apresentadas no livro ‘The Shingle Style and the Stick Style’ 
(1971). O livro apresenta inúmeras representações dos projetos 
daquele período, feitas geralmente com um desenho de uma 
perspectiva externa, um desenho de uma planta e um desenho 
de representação de um ambiente interno com lareira, ou só 
mesmo o elemento da lareira. Tais representações evidenciam 
a importância do elemento do fogo dentro do espaço domésti-
co como fundamental para a qualidade do ambiente do período. 
Esses projetos (fig.12) antecipam as mudanças de concepção dos 
espaços das habitações.

A importância do fogo no interior da habitação de tão sig-
nificativa fez com que que um fabricante de mantel15 na virada 
do século usasse desse simbolismo em suas propagandas: “O 
pensamento que uma lareira cria é antes de tudo ancestral. Isso 
significa que você tem um pai e uma casa.” O anúncio continuou 
a tocar o poderoso simbolismo, concluindo que uma lareira é 
“um símbolo de três virtudes: iluminação, calor e purificação ... 
Um lugar para o fogo também é um altar para o sacrifício, para o 
refúgio, para o amor “.16

Fig. 12: Casa em Brush Hill, por Peabody e Stearns (1877-78).

Sigfried Giedion ainda expõe que os norte-americanos no 
século XIX, que se acharam em condições de poder seguir uma 
moda, conseguiram viver em casas cujas linhas exteriores cor-
respondiam a algum dos estilos em voga naquele período como 

15 Mantel: nome dado acabamento frontal da abertura do fogo, geralmente 
uma peça industrializada em pedra, podendo ter prateleiras na parte superior. 
Também encontrado como: chimneypiece, mantelpiece, mantle, mantlepiece. 

16 LIND, Carla. Frank	Lloyd	Wright’s	fireplaces.	1. Ed. San Francisco: Archetype 
Press. 1995. Pág 10. Citação Original: “The thought a fireplace creates is first 
of all ancestral. It means you have a father and a home. “The ad continued to 
tap the powerful symbolism, concluding that a fireplace is “a symbol of three 
virtues: ilumination, warmth and purification... A place for fire is also an altar 
for sacrifice, for refuge, for love. (Tradução da autora)
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o romântico, o vitoriano, o renascentista francês, o romano ou 
clássico mas a planta não perdia, geralmente, sua sensata distri-
buição. Uma planta adaptável e cômoda, que em conjunto ge-
ralmente era a regra na Nova Inglaterra, foi estendendo-se sem 
receber nenhuma denominação.

A experiência colonial dos Estados Unidos da América 
apresentou uma habitação mínima, composta por duas estân-
cias iguais com dois centros, ou também com quatro estâncias 
iguais, com articulação em cruz de um único espaço sem centro, 
ou melhor, com um centro maciço, formado pela lareira, como 
pode ser visto nas figuras (fig. 15) e (fig. 16). A outra conquista 
deste aprimoramento da essência da casa inglesa foi a síntese 
operada entre a espacialidade policêntrica e monocêntrica, ca-
racterística oposta da tradição nórdica. Esta distribuição eviden-
cia o conceito de casa como um espaço único. Há uma redução 
no uso de paredes divisórias e, mesmo assim, os espaços desti-
nados a diversas atividades mantêm suas identidades. Tal síntese 
foi obtida mediante uma continuidade espacial entre os lugares, 
os quais passaram a adquirir uma unidade por efeito de tensão 
que os unia e mantinha, mesmo assim, a individualidade de sua 
caracterização formal.

Fig. 13: Imagens de hall de escadas – 1878. 

Fig. 14: Croquis de interiores de salão de estar – 1884

Deste modo, ainda de acordo com os textos de Adriano 
Cornoldi, é possível dizer que o aperfeiçoamento do sistema das 
casas inglesas com o uso da geometria como instrumento de 
projeto e a eliminação das aberturas e divisórias tradicionais foi a 

Fig. 16: G.E. WOODWARD: Casa de Cam-
po cruciforme, 1873. Como sempre, nes-
te período, o externo não tem nenhuma 
das qualidades de precisão da planta. 

Fig. 15: G.E. WOODWARD: Planta cruci-
forme de uma casa de campo em Nova 
Iorque em 1873. Construída em torno 
de uma lareira de quatro lados com por-
tas de correr nas diagonais, para poder 
transformar a casa dentro de certos limi-
tes numa habitação única.
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grande conquista espaço integralmente contínuo, que se tornou 
característico das casas modernas.

“A geometria que realiza o entrelace entre as partes de 
uma casa é muito complexa; está formada por deslizamentos, 
separações, deslocamentos, continuas variações, nas quais cada 
ângulo oferece a ocasião para configurar uma situação espacial 
particular. O resultado deste procedimento, que na primeira vis-
ta poderia parecer arbitrário e motivo de desordem, não uma 
“planta livre”, mas sim uma “planta com vários centros” defini-
da pelo controle dos elementos menores. Estes importantíssimos 
elementos menores são principalmente os painéis das divisórias 
internas, as janelas, as lareiras e as portas.“ 17

Pode-se talvez definir, assim, que a casa moderna tem sua 
origem no aprimoramento da casa inglesa pelos norte-america-
nos, a qual se caracteriza como um conjunto de espaços diferen-
tes conectados por um sistema complexo de relações, que não 
se apresenta simetricamente nem em planta e nem em corte e, 
por ser uma proposta assimétrica evita um centro, o que confere 
intimidade e distingue a qualidade do espaço privado.

“Uma vez fundada, isso se tornará uma nova tradição: um 
grande passo antes da moda prescrita, quando uma habitação 
era composta de salas separadas: câmaras para conter a agrega-
ção de móveis, sem utilidade e conforto. Uma entidade orgânica, 
esse edifício moderno, em contraste com aquela antiga agrega-
ção insensível de partes. Certamente temos aqui um ideal supe-
rior da unidade como um trabalho mais íntimo da expressão. Da 
vida de alguém em seu ambiente. Uma coisa ao invés de muitas 
coisas; uma grande coisa em vez de uma coleção de pequenas 
coisas.”18

17 CORNOLDI, Adriano. La	arquitectura	de	la	vivenda	unifamiliar:	manual	del	
espacio	doméstico. 1999. Pág.58 Citação Original: La geometría que realiza la 
trabazón entre las partes de nuestra vivienda es muy compleja; está formada 
por deslizamientos, separaciones, desplazamientos, continuas variaciones, en 
las que cada ángulo ofrece la ocasión para configurar un situación espacial par-
ticular. El resultado de este procedimiento, que podría aparecer a primera vista 
arbitrario y motivo de desorden, no es una ‘planta libre’ sino, precisamente, 
‘una planta de varios centros’ definida por el control de los elementos menores. 
Estos importantísimos elementos menores son principalmente los tabiques de 
las divisiones interiores, las ventanas, las chimeneas, las puertas. (Tradução da 
autora)

18	 An	 American	 Architecture:	 Frank	 Lloyd	Wright. In: KAUFMANN, Edgard 
(org).  1955. Pag 55. Citação Original: Once founded this will become a new 
tradition: a vast step in advance of the prescribed fashion whwn a dwelling 
was a composite of separate rooms: chambers to contain mere agregations of 
furniture, lacking utility and conforts. An organic entity, this moderm building, 
as contrasted with that former insensate aggregation of parts. Surely we have 
here the higher ideal of unity as a more intimate working out of the expression. 
Of one’s life in one’s environment. One thing instead of many things; a great 
thing instead of a collection of small ones. (Tradução da autora).
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É possível dizer ainda, baseado nos textos de Adriano 
Cornoldi, que, após as experiências das construções coloniais 
da Nova Inglaterra, as quais tiveram a redução dos espaços do-
mésticos e o uso dos elementos essenciais, uma nova conquista 
da essencialidade das linhas e dos volumes foi pronunciada por 
Richardson e atingiu o melhor nível com Frank Lloyd Wright.

Desde sua aparição, Frank Lloyd Wright se consagrou no 
problema que estava destinado a ser o objeto de sua vida: a casa, 
como um belo lugar para se viver. O segredo da obra de Frank 
Lloyd Wright é que ‘ele soube vislumbrar na tradição da casa nor-
te americana os elementos que podiam ser adotados como base 
para o futuro’19. Tomou os elementos fundamentais e lhes ane-
xou outros novos, desenvolvendo assim a sua própria maneira 
de projeto.

Após a exposição de Berlim do ano de 1910 e da publica-
ção de um livro referente à produção projetual dele no ano de 
1911 se observou a influência dos projetos de Wright na arquite-
tura europeia dos anos seguintes, é como “ter levando ao velho 
continente o fruto maduro de uma planta crescida numa terra 
mais fértil, que tinha sido semeada há duzentos anos.”20 

Muito mais importante que a influência direta de Wright é 
o significado que ela adquire como guia, como sinal indicador das 
novas direções, porque, com respeito a sua obra, não é possível 
encontrar equivalente entre 1900 e 1910 na Europa. Depois de 
1910 as melhores inteligências, como Hendrik Petrus Berlage, 
começaram a compreender e a difundir na Europa o que Wright 
havia feito na América do Norte. Tanto é que, após a exposição 
de Berlim do ano de 1910, Mies Van der Rohe faz a seguinte apre-
ciação sobre a obra de Wright: “nós, jovens arquitetos, nos en-
contramos num penoso estado de discórdia. A obra deste grande 
mestre apresentava um mundo arquitetônico de insuspeitável 
força, de máxima claridade de linguagem, e de desconcertante 
riqueza de forma.”21

19 GIEDION, Sigfried.	Espacio,	Tiempo	y	Arquitectura	(el	futuro	de	una	nueva	
tradición). 1978. Citação Original: El secreto de la obra de Wright es que supo 
vislumbrar en la tradición de la casa americana los elementos que podíam ser 
adoptados como base para el futuro. (Tradução da autora).

20 CORNOLDI, Adriano. La	arquitectura	de	la	vivenda	unifamiliar:	manual	del	
espacio	doméstico. 1999. Citação Original: Llevando al viejo continente el fruto 
maduro de una planta crecida en una tierra más fértil, que había sido sembra-
da hacía ya doscientos años. (Tradução da autora).

21 GIEDION, Sigfried. Espacio,	Tiempo	y	Arquitectura	(el	futuro	de	una	nueva	
tradición). 1978. Citação Original:  “Nosostros, jóvenes arquitectos, nos encon-
tramos en un penoso estado de íntima discórdia. La obra de este gran maestro 
presentaba un mundo arquitetônico de fuerza insospechada, de máxima claridad 
de linguaje, y de desconcertante riqueza de forma”, Mies van der Rohe. (Tradução 
da autora).





“Agora, uma cadeira é uma máquina para sentar-se. 
Uma casa é uma máquina para viver nela. 

O corpo humano é uma máquina para trabalhar pela vontade 
A árvore é uma máquina para dar frutos. 

Uma planta é uma máquina para dar flores e sementes. 
E, segundo o que admiti em alguma outra oportunidade, o coração é uma  

bomba a sucção. 
Tudo isto, não os emociona?”

(No livro ‘Design this Day’ por D. T Teague – Tradução da autora)





O ESPAÇO DOMÉSTICO 
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Os espaços que as pessoas utilizam estão intimamen-
te ligados às suas vidas. Viver, necessariamente, envolve um 
conceito de organização e de arranjo do mundo em ambien-
tes, definidos por uma composição de elementos de arquite-
tura, os quais caracterizam e qualificam o espaço.  As refle-
xões a respeito da habitação, das necessidades de uso e do 
trabalho doméstico foram as motivações que favoreceram, no 
decorrer da história, as mudanças no modo de se projetar o 
espaço da casa.

Segundo Carla Lind o crítico John Ruskin amarrou a ar-
quitetura doméstica às virtudes domésticas quando escreveu 
em meados do século XIX sobre a relação de beleza, arquite-
tura e moralidade. ‘Ruskin descreveu que cada casa deveria 
ter chaminés e lareiras proeminentes para ajudar a divulgar 
os valores de confiança, proteção e vínculos tradicionais’.22 

Entre os anos de 1830 e 1870, na América do Norte, 
Catherine Beecher (fig. 17) foi uma precoce proponente de 
mudanças na educação para as mulheres.  Ela escreveu exten-
sos textos nos quais falava do papel da mulher americana nos 
onerosos e penosos trabalhos domésticos e como esse papel 
tinha influência na expansão para o Oeste. No livro ‘THE EDU-
CATED WOMAN IN AMERICA (1965) ’há um artigo do século 
anterior, no qual Catherine Beecher descreve como deveria 
ser o espaço da habitação, segundo os ideais cristãos, tudo 
muito relacionado com a infância que ela viveu no passado 
rural da Nova Inglaterra. 

Em uma série de artigos escritos para revistas mensais 
daquele período, Catherine Beecher fornecia desenhos de um 
modelo de casa que manifestaria atitudes apropriadas em di-
reção à esposa e mãe. Propunha ela juntar o ato de cozinhar, 
de comer e as áreas de estar em família – abrindo espaços e 
desenvolvendo, assim, arranjos para a economia de trabalho. 
Ela escrevia que, se as casas fossem construídas segundo os 
princípios cristãos, as mulheres de riqueza e cultura iriam tra-
balhar para si mesmas e treinar seus filhos para trabalhar, ao 
invés de terem estrangeiros fazendo estes serviços em suas 
moradias. 

Defendia, ainda, que, quando as casas fossem constru-
ídas para honrar a profissão da mulher e para garantir a bele-

22 LIND, Carla. Frank	Lloyd	Wright’s	fireplaces.	1. Ed. San Francisco: Archetype 
Press. 1995. Pág 10. Citação Original: Ruskin declared that every house should 
have prominent chimneys and fireplaces to help evoque the values of trust , 
protection, and tradicional bonds. (…) A fireplace meant that the Family was 
importante at home and that it was stable. Every house, even the smallest cot-
tage, should have a fireplace. (Tradução da autora)

Fig. 17: Catherine Beecher.
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za, a ordem e o conforto de uma casa perfeita, a cozinha, da 
maneira que existia até aquele período, seria banida. Em vez 
de a sala escura e sem conforto para o trabalho doméstico, 
haveria um espaço com luz solar e ar puro e este seria bem 
equipado com utensílios e confortos em formas de bom gosto 
e convenientes para o trabalho. Dessa maneira, ela traduziu 
sua utopia da vida doméstica em formas arquitetônicas que 
sugeriam poderem  transformar os hábitos daquela nação. E 
uma das propostas da habitação feita por Catherine Beecher 
apresenta uma casa (fig. 18) construída segundo os princípios 
cristãos e democráticos.  Para ela, o espaço da casa deveria 
ser pensado, considerando uma economia de tempo, trabalho 
e despesas. 

Fig. 18: Proposta de planta da casa ideal, segundo princípios cristãos e democráticos por 
Catherine Beecher. 

James Marston Fitch – arquiteto preservacionista da 
Universidade de Colúmbia no século XX, apontou Catherine 
Beecher como um dos antepassados mais importantes do 
modo de vida suburbana estadunidense já que ela desen-
volveu dois modelos de habitação em ‘Domestic Economy de 
1842’ e em ‘American Woman’s Home de 1869’. 

“O primeiro tem o exterior evidentemente neoclássico, 
completo com suas pilastras e lareiras que sobem pelas pare-
des exteriores e aparecem em elevação, como uma espécie de 
adorno, e um interior esculpido convencionalmente num en-
gavetamento de quartos. A casa inteira poderia se encontrar 
igualmente bem tanto em Boston, no Park Village de Londres 
ou, ainda, em Berlim, nessa época e sem gerar surpresa ou 
interesse.” 23

23 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; 1975. Ci-
tação Original: El primero tiene el exterior evidentemente neoclásico, completo 
con sus pilastras y chimeneas que suben por las paredes exteriores y aparecen 
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Segundo essa proposta de 1842, a habitação deveria 
propiciar um adequado espaço, como por exemplo, as salas 
de uso comum deveriam ter sol todo o dia e se abririam para 
a varanda através de portas de correr, e os armários da cozi-
nha deveriam ser próximos uns dos outros para poupar tem-
po de deslocamento para pegar os utensilios. E assim, neste 
ambiente mais prático, iluminado e amplo, os filhos poderiam 
ser treinados para desenvolver os afazeres domésticos. 

Ainda como mudanças do espaço interno da habitação, 
Catherine Beecher propunha que o fogão  fosse colocado en-
tre o espaço de cozinhar e de lavar e ao lado de um armário 
que descia até o porão, aonde se armazenavam e retiravam a 
lenha e o carvão. O fogão seria separado do restante do es-
paço com paredes e portas de correr, de maneira  que as por-
tas seriam abertas em períodos frios e, em períodos quen-
tes, seriam fechadas, para que o calor e os cheiros da cozinha 
fossem conduzidos por um conduto de ventilação. Quando 
os períodos de trabalho eram longos, as portas de correr fi-
cariam abertas e criariam um espaço alegre e integrado para 
a família. O ambiente da sala familiar deveria ser mobiliado 
com um carpete verde, e em duas esquinas da sala, propunha 
nichos para objetos de decoração, como  bustos e flores e com 
pequenos espaços de armários sob eles para conveniências 
de trabalho, uma reentrância para o piano e a lareira com uma 
prateleira sobre ela – ‘mantel’- com ornamentos garantiriam a 
família reunida neste ‘coração social’ da habitação. O espaço 
era pensado para que os pais pudessem ensinar seus filhos 
a serem felizes tanto trabalhando quanto brincando e o fogo 
era um dos elementos importantes considerado para a reu-
nião e conforto familiar.

O segundo modelo de 1869 (fig. 19), aprimora a ques-
tão do núcleo central; elimina o fogo da lareira e acrescenta os 
radiadores de calor em todos os cômodos, estes vinculados ao 
fogão central da habitação. Ainda nesta qualificação dos espa-
ços, a segunda proposta propunha que os ambientes tivessem 
um volume de armazenamento que servisse para qualquer 
tipo de objeto ou serviço, podendo, dessa maneira, ser mais 
prático converter uma sala em um dormitório temporário para 
um hóspede, por exemplo, pois parte das coisas armazenadas 
em armários eram passíveis de movimento, possibilitando a 
criação de painéis e divisões nos ambientes. Assim, a proposta 
se concentra nos serviços da casa e libera o espaço circundan-
te de funções fixas, determinadas por cômodos específicos de 

en elevación, como una especie de acroteras, y un interior tallado convencio-
nalmente en un encajonamiento de cuartos. La casa entera podía encontrarse 
igualmente bien en Boston, en el Park Village de Londres o aún en Berlín, en esa 
época y sin generar sorpresa o aún interés. (Tradução da autora)



O
 E

SP
A

ÇO
 D

O
M

ÉS
TI

CO
 M

O
D

ER
N

O

68

serviços, permitindo utilizar todos ambientes igualmente.

A casa fruto das influências de Catherine Beecher, das 
realidades da vida e da tecnologia do período representa uma 
total transformação de concepção do desenho civil da habi-
tação:

“O modesto detalhe gótico do exterior não faz nada 
para explicar o planejamento interior, que é o mais importan-
te das inovações refletidas por este design. Parece introduzir, 
pela primeira vez, o conceito de núcleo central de serviços uni-
ficado, ao redor do qual se expandem os pisos da casa, não 
tanto como uma aglomeração de quartos se não como um es-
paço livre, aberto no traçado, mas diferenciado funcionalmen-
te por um mobiliário especializado e equipamento integrado à 
arquitetura, antecipando assim a organização funcional bási-
ca da casa Dymaxion de Buckminster Fuller, do ano 1927. Es-
sas inovações são tão radicais e originais que James Marston 
Fitch não tem escrúpulos em traçar paralelo entre a American 
Woman’s Home e a arquitetura europeia do ano de 1920.” 24

Para que não se perdesse a atmosfera temperada in-
terna da habitação, a ´casca’ da casa estadunidense, tanto 
na visão precoce de Catherine Beecher como de tudo o que 
foi construído de costa a costa dos Estados Unidos, perdeu a 
maior parte de sua ajustada relação com a economia interna 
e o traçado da casa, chegando a ser suscetível a uma diversifi-
cação estilística ilimitada. Provavelmente, essa independência 
do ‘envoltório’ exterior está presente em todas as culturas que 
utilizaram a construção em madeira. Aquelas culturas da Eu-
ropa setentrional, incluindo Noruega e maior parte da Rússia, 
tinham uma primitiva planta vernácula, na qual o fogão aberto 
ou uma estufa maciça estavam posicionados no centro da ha-
bitação. Havia situações em que a estufa com chaminé estava 
deslocada para o perímetro da habitação, mantendo-se, mes-
mo assim, dentro da ‘casca’ de parede de madeira com um 
claro espaço entre a alvenaria da lareira e o madeiramento da 
‘casca’. Reyner Banham, utilizando as construções da Noruega 
como exemplo, aponta que os edifícios de madeira mais so-

24 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado;1975. Cita-
ção Original: El detalle gótico modesto del exterior no hace nada para explicar 
el planeamiento interior, que es lo más importante de las innovaciones refleja-
das por este diseño. Parece introducir, por primera vez el concepto de un núcleo 
central unificado de servicios, alrededor del cual se despliegan los pisos de la 
casa, no tanto como aglomeraciones de cuartos que como un espacio libre, 
abierto en el trazado, pero diferenciado funcionalmente por un especializado 
moblaje y equipamiento integrados a la arquitectura, anticipando así la orga-
nización básica funcional de la casa Dymaxion de Buckminster Fuller, del año 
1927. Estas innovaciones son tan radicales y originales que Fitch no tiene escrú-
pulos en trazar paralelos entre la American Woman’s Home y la arquitectura 
europea del año de 1920. (Tradução da autora)
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fisticados retornam o uso da lareira no centro do conjunto do 
edifício, onde são agrupadas de pares por paredes divisórias 
internas e as lareiras emergem através cobertura do telhado, 
como também propunha Catherine Beecher. 

Fig. 19: Proposta de planta da casa American Woman’s Home de 1869 de Catherine Beecher.

“Mas, as tradições da construção em madeira de Nova 
Inglaterra colocavam frequentemente as lareiras de tijolo no 
exterior do edifício, fora da epiderme de madeira. Isto é to-
talmente absurdo, pois implicava quase um máximo desper-
dício de calor, assim como também inúmeras dificuldades e 
inconvenientes da construção e uso, e deve ter sido, presumi-
velmente, um costume remanescente da tradição europeia da 
construção em tijolo, ou das estruturas assim construídas que 
os primeiros colonos tomaram como modelo para sua arquite-
tura conscientemente representativa de seus conhecimentos 
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e semelhanças. Na medida em que a construção de edifícios 
ficou mais leve depois de 1840, pela introdução da técnica do 
novo tipo de “balloonframe”, ou de estrutura de madeira, teve 
uma crescente necessidade de distribuir o calor de forma rápi-
da e direta através do espaço interior.” 25

Fig. 20: Esquema para La Casa Dymaxion / Buckminster Fuller. 

De um modo bastante precoce, Catherine Beecher an-
tecipou algumas mudanças na maneira de fazer a casa norte-
-americana, o que veio mais tarde a tomar força e significado 
maior através dos ideais e  das reflexões da ‘Era da Máquina’.

25 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; 1975. Ci-
tação Original: Pero, las tradiciones de la construcción en madera de Nueva 
Inglaterra colocaban frecuentemente las chimeneas de ladrillo sobre el exterior 
del edificio, fuera de la epidermis de madera. Esto es totalmente absurdo, dado 
que implica casi un máximo derroche de calor, así como también numerosas di-
ficultades y inconveniencias de construcción y uso, y debe de haber sido, presu-
miblemente, un hábito remanente de la tradición europea de construcción de 
ladrillo, o de las estructuras así construidas que los primeros colonos tomaron 
como modelos para su arquitectura conscientemente ‘representativa’ de sus 
Tribunales y semejantes. En la medida que la construcción de edificios se hizo 
más liviana después de 1840, por la introducción de la técnica del nuevo tipo 
de “balloonframe”, o de armazón de madera, hubo una creciente necesidad 
de distribuir el calor en forma rápida y directa a través del espacio interior. 
(Tradução da autora)
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Segundo Iñaki Abalos no livro ‘A boa vida: visita guia-
da às casas da modernidade’ os livros de Catherine Beecher, 
Treatise on Domestic Economy, For the Use of Young Ladies 
at home and at School, publicado em 1841, e sobretudo, The 
American Woman’s Home, escrito com sua irmã Harriet e pu-
blicado em 1869, são  textos que têm influência direta na casa 
pragmática, a qual deveria ser caracterizada pela eficiência, 
utilizando as diferentes técnicas disponíveis naquele momen-
to – sistemas de calefação e ventilação, hidráulico, elétrico e 
de gás – para facilitar sua manutenção, bem como uma con-
cepção flexível do espaço e uma evidente redução da super-
fície. 

“Catharine Beecher parece introduzir, pela primeira vez, 
um conceito de um núcleo de serviços central e unificado, em 
torno do qual se organizam os pavimentos da casa, não tanto 
como uma aglomeração de quartos, mas como um espaço li-
vre, aberto em seu traçado, mas diferenciado funcionalmente 
por um mobiliário especializado e por equipamentos integra-
dos à arquitetura, antecipando, assim, a organização funcio-
nal básica”.26

A casa, após tais reflexões sobre o trabalho e o espa-
ço doméstico, passou a ter um coração técnico central com 
calefação e aspiração; ao redor deste núcleo se agrupavam 
equipamentos que deveriam prover a casa de ar puro e água 
quente. E com isso se extraiu das paredes exteriores as fun-
ções ambientais tradicionais, exceto duas: proteger do tempo 
e permitir a entrada da luz.

Vinculado a este pensamento podem-se citar os traba-
lhos de Alexander Klein sobre a habitação mínima, e os CIAM 
dedicados ao ‘Existezminimun’, com suas comparações de 
plantas e superfícies, que são o triunfo da redução cientificis-
ta do espaço.

No pós-guerra, esta estrutura ao redor de um único 
núcleo central dará espaço para uma difusão de núcleos com 
configurações mais abertas com espaços que se organizam de 
maneira mais econômica. O espaço fluido da modernidade 
não favorece o isolamento, já que os espaços se interpene-
tram, mas é pertinente o desenvolvimento da casa em torno 
de um espaço central. Neste sentido, Yago Bonet refere-se “A 
casa da fumaça”, tipologia da casa em torno da lareira que es-
tabelece um espaço central dominante, geralmente com cará-
ter vertical e hierarquizado o qual delimita o lugar de reunião 

26 ABALOS, Iñaki. A boa vida: visita guiada às casas da modernidade. Barcelo-
na: Gustavo Gilli, 2003.207p. : il.
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da família. A casa tende, assim, a permanecer voltada para o 
seu interior, centrada na sala familiar, tendo ao seu redor cé-
lulas elementares, também na dimensão reduzida.

No passar do século XIX, a energia ainda era essencial-
mente primitiva; um combustível era queimado no local em 
que deveria aplicar a energia, pois ainda a água era a única 
substância canalizada. A tecnologia desenvolvida nesse mes-
mo século permitiu, aos poucos, o calor encontrar seu cami-
nho, por radiação e convecção, mas mesmo assim as lareiras 
permaneceram em determinados cômodos da habitação, se-
gundo costumes, conveniências e preferências estéticas. 

O ano de 1882 é um marco para as mudanças da quali-
dade ambiental, pois é o ano da descoberta da energia elétri-
ca, um ganho que confirmou os avanços de conforto no am-
biente que foram acontecendo,  como o desenvolvimento do 
ar condicionado. No final do século XIX os norte-americanos 
já haviam adquirido hábitos e habilidades referentes à qua-
lidade ambiental do espaço: o gás de carvão como fonte de 
energia doméstica para luz e calor, através de um desenvol-
vimento europeu que teve como responsáveis o Philippe Le-
bon na França, Friedrich Albert Winzer na Alemanha e William 
Murdock na Inglaterra. As descobertas do século XIX incluem 
também o ar condicionado por Willis Carrier. Dessa maneira 
“foi esta revolução a que primeiro propôs o problema alter-
nativo à estrutura como controlador principal do entorno, e 
introduz a maneira regenerativa como um sério rival para as 
formas seletivas e conservadoras...” 27

Segundo as observações de Reyner Banham no livro 
‘La arquitectura del entorno bien climatizado’, muitos temas 
históricos são extremamentes relevantes para o desenvolvi-
mento da arquitetura. Neste desenvolvimento, muitos temas 
são externos aos edifícios como: investimentos, legislação, 
organização profissional, mas muitos temas são internos e de-
rivam das mudanças de uso, mudanças das expectativas dos 
usuários e modificações nos métodos de organizar os serviços 
no interior da edificação. Dessa maneira, para ele, o controle 
ambiental da edificação é o mais importante.

O controle ambiental, determinante no desenvolvimen-
to da arquitetura, está diretamente ligado aos sistemas de 
ventilação, de aquecimento, de fornecimento e escoamento 

27 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; 1975. Cita-
ção Original: fue esta revolución la que primero planteó el problema alternativo 
a la estructura como controlador principal del entorno, e introdujo la manera 
regenerativa como un serio rival para las maneras selectiva y conservadora, 
más bien que como su modesto serviente. (Tradução da autora)
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de água no interior da habitação e todos estes sistemas são 
considerados de acordo com as questões climáticas e geográ-
ficas que determinam as soluções  adotadas em cada caso.

Por exemplo, em construções mais tradicionais, os 
ambientes que tinham esses sistemas eram projetados com 
“espaços excedentes” 28 de maneira a gerar acessos aos fun-
cionários para abastecerem os sistemas de iluminação e 
aquecimento. E dessa solução se observaram as vantagens 
acústicas e térmicas dessas estruturas mais grossas e pesadas, 
com melhor capacidade para armazenar calor. Essas estrutu-
ras maciças desempenharam um papel fundamental na arqui-
tetura europeia, pois a capacidade da estrutura maciça para 
absorver e armazenar o calor e depois devolvê-lo ao entorno 
após ter-se extinguido a fonte dele, era fundamental para o 
controle ambiental da edificação. Já o controle da umidade 
desenvolveu-se mais tardiamente.

Segundo Reyner Banham muitas das virtudes dos de-
senhos domésticos de Frank Lloyd Wright se tornavam evi-
dentes para estudiosos de arquitetura, pois estabeleciam um 
contraste com o que vinha sendo produzido pelos seus con-
temporâneos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. F. 
L. Wright estabeleceu, também, um contraste com as carac-
terísticas vernáculas estadunidenses até então aplicadas, e a 
linguagem desenvolvida por ele determinou uma nova forma 
de organizar os interiores das habitações, a qual derivou de 
uma mudança de ênfase da exibição exterior da arquitetura 
para o bem estar ambiental do espaço interno do edifício. 
Essa ênfase permitia qualquer número de formas, até porque 
a envoltura estava convertendo-se em algo irrelevante.

Frank Lloyd Wright, o arquiteto inglês Charles Francis 
Annesley Voysey e seus contemporâneos implantaram mu-
danças em seus projetos, por exemplo, desenvolveram o es-
paço do fogo – uma habitação dentro da habitação como uma 
alternativa, o uso de mais de um sistema de aquecimento num 
mesmo ambiente que tomou ampla difusão e que se conhe-
ce através de suas grandes casas: “Estes setores protegidos e 
com assentos incorporados à arquitetura, proviam uma zona 
de confiável funcionamento térmico, resguardado das corren-
tes de ar. Embora tenha sido, fundamentalmente, um renasci-
mento do costume medieval, eles só podiam ter sido revividos 
numa época na qual já se dispunha de calefação central por 
tubulações. O efeito de capturar a maior quantidade de calor 
disponível num só setor entorno do fogo, teria sido uma priva-

28 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; 1975. Ci-
tação original: “espacios sobrantes”. (Tradução da autora)

Fig. 22: Apartamento do arquiteto Adolf 
Loos em Viena 1903 (Sala de estar hoje re-
construída no Museu Histórico de Viena).

Fig. 21: Vestíbulo de entrada, átrio e es-
cada: sínteses dos espaços. Adolf Loos, 
desenho do interior 1899.
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ção de calor para o resto da habitação, se não contasse com 
um respaldo de calor.” 29

Esse desenvolvimento foi iniciado por F. L. Wright e seus 
contemporâneos na Califórnia, os quais exploraram a plena 
expressão do projeto com implantação de tecnologias e novas 
configurações dos espaços, numa tendência que já se podia 
perceber nos escritos de reformadores civis como os de Cathe-
rine Beecher. Frank Lloyd Wright se apropriou das tecnologias, 
aplicando-as em seus projetos sem prejuízos a preferências 
estilísticas. Sua preocupação e a de seus contemporâneos, 
tanto norte-americanos quanto europeus, ao novo estilo da 
‘Era da Máquina’ era de resolver as questões de comodidades 
e conveniências que a tecnologia implicava. Estas implicações, 
tanto da estética da máquina quanto de um novo sentido de 
espaço é que determinam a Arquitetura Moderna.

“A arquitetura é uma das mais urgentes necessidades 
do homem, pois a casa sempre foi o primeiro e indispensá-
vel utensílio que ele forjou para si mesmo. Os utensílios do 
homem marcam os estágios da civilização... o resultado de 
sucessivas melhorias, o esforço de todas as gerações encon-
tra-se incorporado neles.” 30

Muitas mudanças vinham ocorrendo na concepção do 
projeto arquitetônico através da aplicação das sucessivas me-
lhorias da tecnologia e das novas necessidades que alteraram 
a concepção do espaço interno da habitação, mas segundo 
Reyner Banham – o objeto, o tipo, as preferências platônicas, 
mecanicistas e geométricas, tudo estivera em voga antes da 
guerra, mas ninguém havia sido capaz de soldá-las em uma 
filosofia estética coerente como fez Le Corbusier, que explicou 
que essa nova maneira de construir podia abranger edifícios, 
os objetos que mobiliam e equipam a estes, e as obras de arte 
que os embelezam.

Dentre as mudanças influenciadas pelas reflexões da 
‘Era da Máquina’, no ano de 1926, Le Corbusier propôs a abo-
lição da presença física das divisões internas da edificação e 

29 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; 1975. Ci-
tação original: Estos sectores protegidos y con asientos incorporados a la arqui-
tectura, proveían una zona de confiable funcionamiento térmico, resguardada 
de las corrientes de aire. Si bien fueron, fundamentalmente, un renacimiento 
de la usanza medieval, ellos sólo podían ser revividos en una época que ya dis-
ponía de calefacción central por cañerías. El efecto de atrapar la mayor parte 
del calor disponible sólo en un sector alrededor del fuego, habría sido un despo-
jo térmico para el resto de la habitación, de no contar con un respaldo de calor.
(Tradução da autora)

30 BANHAM, Reyner. Teoria	e	projeto	na	primeira	era	da	máquina	/	Reyner	
Banham; [tradução A. M. Golberger Coelho]. – São Paulo: perspectiva, 2006, 
-- (Debates; 113/ dirigida por J. Guinsburg).
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assim estabeleceu cinco elementos: ARQUITETURA: construir 
um refúgio; REFÚGIO: colocar uma cobertura sobre as pare-
des; COBERTURA: cobrir uma luz e deixar espaço livre; ILUMI-
NAR O REFÚGIO: fazer janelas; JANELA: cobrir uma abertura. 
E, junto destes cinco elementos, questionou: “Agora que uma 
casa pode ser feita por uns poucos pilares de concreto arma-
do…deixando entre eles vãos totais? Que tem de bom, eu per-
gunto, encher de novo este espaço, quando tem me sido dado 
vazio?” 31

Retomando os quatro elementos de arquitetura pro-
postos por Gottfried Semper, o primeiro é o fogo e os outros 
três elementos são	a	plataforma	ou	base	do	assentamento,	
o fechamento e o teto.  E, comparando a esta teoria os cinco 
elementos propostos por Le Corbusier, é possível identificar 
que ambos estabelecem o limite da edificação com uma base 
de assentamento, uma cobertura e fechamentos laterais. O 
primeiro condiciona os três elementos ao fogo e o segundo, 
condiciona ao vazio, vazio este que terá de ser ocupado. A 
ocupação deste espaço vazio da Arquitetura Moderna e o po-
sicionamento da lareira nele é a intenção deste estudo, que 
demonstra que o fogo mantém seu lugar simbólico na concep-
ção do espaço para a reunião de pessoas dentro da habitação 
moderna. Dessa maneira, em 1934 Marcel Breuer observou: 
“A origem do Movimento Moderno não foi tecnológica, pois a 
tecnologia já tinha sido desenvolvida muito tempo atrás... O 
que fez de novo a arquitetura foi civilizar a tecnologia.” 32

Numa entrevista sobre o fogo e a luz de Stan Allen com 
Isabel Concheiro e Till von Mackensen, eles concluem, que 
com o passar dos anos o aumento da implementação da tec-
nologia, houve uma mudança na implementação do fogo na 
arquitetura. O fogo foi  gradualmente empurrado para fora da 
arquitetura.  De seu papel central na organização do espaço, 
a presença arquitetônica dele diminuiu um pouco nos últimos 
séculos (XIX e XX), a partir da consciência de seu perigo po-
tencial, levou o fogo a ser trancado primeiramente em fogões 
e depois no anonimato de porões, nas estações centralizadas 
de onde o calor era conduzido ao longo das casas.  Com as 
diferentes cargas de energia disponíveis a partir do carvão, 
madeira ou gás, os perigos destas fontes levou o fogo, em es-
sência, a ser proibido na arquitetura.  

31 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; 1975. Citação 
Original: Que ahora una casa puede ser hecha con unos pocos pilares de hormigón 
armado... dejando entre ellos claros totales? Qué tiene de bueno, yo pregunto, lle-
nar de nuevo este espacio, cuando me ha sido dado vacío? (Tradução da autora)

32 BANHAM, Reyner. La	Arquitectura	del	Entorno	bien	Climatizado; 1975. Ci-
tação Original: El origen del Movimiento Moderno no fue tecnológico, pues la 
tecnología ya se había desarrollado mucho tiempo atrás... Lo que hizo la nueva 
arquitectura fue civilizar la tecnologia. (Tradução da autora)
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Mesmo com os perigos conhecidos do uso do fogo no 
interior da habitação e deste sistema não ser vantajoso eco-
nomicamente, Ernst Neufert justifica o uso dos ‘Fogões de 
Sala’ (lareiras) no espaço interno das casas:  “O calor aprovei-
tado para aquecimento com fogão de sala é apenas 5 a 10% 
do calor da combustão, o que significa que o aquecimento re-
alizado exclusivamente com fogões de sala é anti-econômico. 
Justifica-se porém, a sua utilização como elemento de bem 
estar devido à ação psicológica da presença do fogo, e como 
aquecimento suplementar ou esporádico.”33

O desenvolvimento tecnológico permitiu uma arquite-
tura mais homogênea e com espaços uniformes termicamen-
te através de sistemas mecânicos de aquecimento e arrefeci-
mento. Sendo o fogo muito escondido da vista nos edifícios 
e, quando presente, aparecendo com um papel decorativo 
na ambientação da casa, consequentemente, o elemento da 
lareira ocupa um lugar ‘no vazio de Le Corbusier’ e seu posi-
cionamento tem implicação direta  na configuração do espaço 
social da habitação pela ação psicológica de sua presença.

Embora Frank lloyd Wright tenha críticado e negado a 
estética da máquina para os projetos de habitação é inegá-
vel  que ele fez a utilização da reflexão desta nova maneira 
de habitar a casa e fez a incorporação das possibilidades da 
tecnologia no desenvolvimento de seus projetos residenciais. 
Ele negou a estética da casa como máquina, mas não negou a 
qualidade trazida pela incorporação tecnológica, por exemplo 
dos núcleos de serviço aprimorados nas casas Usonianas que 
serão tratados mais além neste trabalho.

33 NEUFERT, Ernst. Arte	de	projetar	em	arquitetura:	princípios,	normas	e	pres-
crições	sobre	construção,	instalações.	Distribuição	e	programa	de	necessida-
des,	dimensões	de	edifícios,	locais	e	utensílios: tradução da 21. Ed. Alemã. 5 
ed São Paulo, Gustavo Gili do Brasil, 1976 xvi, 431p. ilust.



“A palavra focus no latim provém da fogo, como coração central. Na arqui-
tetura, pode significar qualquer elemento sobre o qual a concentração é trazida. 
Esta pode ser uma lareira, mas também pode ser um altar, um trono, uma obra 

de arte, até uma montanha distante “.

(Analysing Architecture - Third edition, Simon UNWIN – Tradução da Autora)





A LAREIRA,  
elemento da casa moderna 
norte americana

4. 
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Uma parábola, atribuída a Reyner Banham e comenta-
da por Luis Fernández Galiano no livro ‘Fire and Memory In Ar-
chitecture and Energy’, pode ser usada para ilustrar algumas 
das ideias apresentadas até este capítulo e explicar a lareira 
como elemento da casa moderna norte-americana.

‘O conto fala de uma tribo primitiva que se depara com 
uma clareira na floresta onde planeja passar a noite - uma 
tribo arquetípica que, como Reyner Banham descreve, tem 
tantos antecedentes em criticismo arquitetônico, de Marc-An-
toine Laugier (fig. 23) a Le Corbusier. Há ramos caídos e algu-
ma madeira na clareira. A tribo tem um dilema: usar madeira 
para construir um pequeno abrigo ou como lenha para uma 
fogueira. Toda a teoria da arquitetura é encapsulada nesta 
pergunta simples.

 Fig. 23: Foto do livro “ESSAI SUR L’ARCHITECTURE” de Laugier com a representação da 
cabana como sendo a primeira ideia de arquitetura.

A madeira é, naturalmente, um material para constru-
ção e combustão. Como tal, atende as condições potenciais 
de matéria e energia e ilustra a estreita relação entre elas. A 
tribo considera a madeira assim como o construtor considera 
um recurso natural (material ou energético) e avalia as duas 
estratégias básicas de intervenção ambiental: a regulação 
dos fluxos de energia natural através da criação de estruturas 
materiais (a cabana), ou a exploração da energia acumulada 
em substâncias combustíveis (o fogo); usam a energia livre do 
clima através da construção, ou usam suas energias acumu-
ladas através da combustão. As duas estratégias são perfei-
tamente diferenciadas, contudo uma somente exclui a outra 
quando compete o uso dos mesmos recursos.

Assim, quando confrontado o dilema da tribo, ambas as 
estratégias são viáveis. Ambas apresentam-se na maioria das 
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culturas e podem ser chamadas de arquitetura. Na verdade, o 
espaço termal da fogueira não é menos arquitetônico do que 
o espaço visual da cabana. Somente um fetichismo obstinado 
por ícones ou uma concepção hierática de arquitetura orien-
tada a objetos pode negar à fogueira o status de arquitetura 
tão facilmente atribuído à cabana. O que é uma casa, senão 
uma lareira?34

Chimney, fireplace, core, inglenook, heart, chime-
nea, hogar, cove, são as terminologias que identificamos 
na bibliografia para denominar o local do fogo dentro da 
habitação. Buscando entender como esse local do fogo está 
intrinsecamente associado ao desenvolvimento da habitação, 
deu-se a estruturação geral deste trabalho, que apresenta a 
lareira como um elemento arquitetônico da casa moderna 
norte-americana, especificamente, no espaço residencial de 
Frank Lloyd Wright.

 Kenneth Frampton expõe que, embora nem Wright 
nem Louis Sullivan tenham feito qualquer referência a Got-
tfried Semper, é possível supor que eles estavam cientes de 
suas teorias dado que Chicago estava tão fortemente sujei-
to a valores e ideias culturais alemãs. De qualquer maneira, 
Sullivan teria tido contato com o artigo de Baumann entre-
gue à Associação Estadual de Arquitetos do Estado de Illinois 
em 1887, em que ele definia o estilo de Semper: “O estilo é a 
coincidência de uma estrutura com as condições de suas ori-
gens”.35 Junto a isso, não é sabido do conhecimento de Wright 

34 GALIANO, Luis Fernández. Fire	 and	Memory	 In	Architecture	and	Energy.	
2000. Pag 7. Citação Original: A parable attributed to Reyner Banham can be 
used to illustrate some of the ideas so far presented. The tale tells of a primitive 
tribe that has just come across a clearing in the wood where it plans to spend 
the night – an archetypal tribe that, as the author reminds us, has so many 
antecedentes in architectural criticismo, from Laugier to Le Corbusier. There are 
fallen branches and some wood in the clearing. The tribe has a dilema: wether 
to use wood to build a small shelter or as firewood for a bonfire. Na entire the-
ory of architecture is encapsulated in this simple question. 

Wood is, of course, a material for both construction and combustion. As such, it meets the 
potencial conditions of both matter and energy and illustrates the close relation between 
them. The tribe regards the wood, just as the builder regards a natural resource (mate-
rial or energetic), and considers the two basic strategies of environmental intervention: 
regulating natural energy flows througt the creation of material structures (the hut), or 
exploiting the energy accumulated in combustible substances (fire); usisng the climate’s 
free energy through construction, or usisng its accumulated energies through combus-
tion. Onde feeds on our profits, the other on our thermodynamic capital. The two strate-
gies are perfectly differentiated, yet onde excludes the other only when they compete for 
the same resources.

So when faced with our tribe’s dilema, both strategies are feasible. Both presente them-
selves in most culture and both desserve to be called architecture. Indeed, the termal spa-
ce of the bonfire is no less architectural than the visual space of the hut. Only an obstinate 
fetishism for icons or an object-oriented, hieratic conception of architecture can deny the 
bonfire the status of ab ovo architecture so easily assigned to the hut. What is a house but 
a hearth? (Tradução da autora)

35 FRAMPTON, Kenneth; THE	 TEXT-	 TILE	 TECTONIC	 –	 the	 origin	 and	 evolu-
tion	of	Wright’s	woven	architecture. In: McCARTER, Robert (org). Frank Lloyd 
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pela outra teoria de Semper (1852) que definiu o fogo como o 
primeiro	elemento	da	arquitetura, mas é possível imaginar o 
seu contato com a mesma.

Segundo Sigfried Giedion, desde sua aparição, Wright 
consagrou-se ao problema que estava destinado a ser o obje-
to de sua vida: ‘a casa como um lugar acolhedor’. Teve a sua 
disposição a tradição americana, os exemplos de Louis Sulli-
van (1856 -1924) e o consciente sentido artístico que Henry 
Hobson Richardson (1838-1886), esse foi o segundo america-
no - depois de Richard Morris Hunt- a estudar na École des 
Beaux Arts. Tanto Sullivan quanto Richardson, reconhecidos 
arquitetos americanos, haviam mostrado maneiras de proje-
tar a casa norte-americana. Com esse repertório apreendido, 
Wright utilizou os elementos fundamentais e acrescentou ou-
tros, estabelecendo novas estruturas de espaços, buscando 
constituir a casa como um ambiente único. Giedion afirma, 
também, que ‘ao traçar suas plantas, Wright parece que se 
reportava ao século XVIII colocando a lareira no centro da 
casa, como um ponto de partida para a distribuição da planta 
inteira. Todas as habitações, desenvolveu-as em torno de um 
núcleo maciço do fogo.’ 36

O local da lareira é um pouco mais que um efeito visual, 
é um símbolo sentimental do lugar, segundo Reynan Banham. 
Muitas foram as maneiras como Frank Lloyd Wright colocou a 
lareira no interior da habitação. Primeiramente, estabeleceu 
o posicionamento de acordo com o que estava sendo feito pe-
los arquitetos mais antigos, ou seja, a lareira aparecia em mais 
de um cômodo da residência. Com o aprimoramento de seus 
projetos o número de lareiras foi reduzindo, e, quando única 
na habitação, foi identificada no espaço de convívio familiar, a 
sala. O espaço interior da casa em si, é a realidade do edifício, 
e o espaço interior da sala deveria exprimir a qualidade do 
ambiente; nesse entendimento, a sala deveria ser vista como 
a expressão da  arquitetura do período, especialmente com a 
percepção do espaço interior como parte do espaço exterior, 
não sendo pensados  mais como esferas separadas.  A for-
ma e a função tornaram-se princípio único no projeto quando 
Wright modificou a “forma segue a função” de Sullivan para 
“forma e função são uma”, não era apenas um conceito mais 
integrado, mas um conceito em que a função era interpretada 

Wright – A primer on Architectural Principles. 1991. Pag 126. Citação Original: 
“Style is the coincidence of a structure with the conditions of its origins.”  (Tra-
dução da autora)

36 GIEDION, Sigfried. Espacio,	Tiempo	y	Arquitectura	(el	futuro	de	una	nueva	
tradición). 1978. Citação original: Al trazar sus plantas, Wright parece remon-
tarse al siglo XVIII colocando la chimenea en el centro de la casa, como punto 
de partida para la distribuición de la planta entera. Todas las habitaciones las 
distribuye en torno de este núcleo macizo del hogar. (Tradução da autora)
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como a qualidade espiritual da vida diária.

“Wright acreditava que a construção da sala era o inten-
to pré-histórico da arquitetura. A sala era o gerador da forma 
arquitetônica: todas as outras ideias de ordenação estavam 
subordinadas a esse princípio. A sala foi o foco das investiga-
ções espaciais de Wright por causa de sua parte essencial na 
experiência do habitante.” 37

Numa produção incessante de edifícios tanto residen-
ciais quanto para outros programas, Wright estabeleceu uma 
linguagem similar entre suas plantas, as quais foram qualifi-
cando-se e, na cronologia de seus projetos, é visível a simili-
tude entre concepções de uma mesma fase. Alguns princípios 
ordenadores se manifestam ao longo de sua produção arqui-
tetônica, como poderá ser visto em algumas tipologias de po-
sicionamento da lareira no interior da habitação em capítulo 
posterior deste trabalho. O que se deseja expressar com isso é 
que Wright compreendeu que as pessoas responderam a dife-
rentes escalas e experimentaram o espaço e a forma por meio 
da experiência empática. De seus projetos, resultaram inúme-
ras interpretações espaciais e, consequentemente, uma expe-
riência mais rica e envolvente do habitante nesse espaço que 
surgia de uma planta a qual era articulada por um elemento 
vertical, a lareira, que qualificava visual e termalmente o prin-
cipal ambiente da habitação, a sala.

Wright expressou que as salas eram como cavernas e 
tendas, como um centro escuro, ligado à Terra, ancorado e 
protegido do ritual coletivo, com sua enorme lareira e, a par-
tir dela, uma expansão centrífuga do espaço e da visão para 
o horizonte distante em todas as direções, que permitia um 
sentido de liberdade e independência do habitante. As pare-
des pertenciam à Terra, o telhado pertencia ao Céu. A sala, 
como um espaço coletivo da habitação, é centrada por um 
volume vertical que estabelece um espaço introvertido.

O domínio geral da horizontalidade nas casas de Wright 
é complementado pelo elemento vertical da lareira e, natu-
ralmente, pela presença da posição da figura humana. Ao co-

37 MACCARTER, Robert. THE	INTEGRATED	IDEAL	–	ordering	principles	in	the	
architecture	of	Frank	Lloyd	Wright. In: MACCARTER, Robert (org). Frank	Lloyd	
Wright	–	A	primer	on	Architectural	Principles.	1991. Pag 260. Citação Original: 
Wright believed the construction of the room was the preimary intente of ar-
chitecture; he paraphrased Lao Tzu, “The reality of the building does not consist 
in teh walls and the roof but in tthe space within to be lived in”.  The room was 
the generator of architectural form:  all other ordering ideas were subordinated 
to this principle. The room was the focus of Wright’s spatial investigations be-
cause of its essencial part in the experience of the inhabitant; the room was the 
place where man was truly emboied in a world of his own making. (Tradução 
da autora)
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locar as lareiras nos centros de suas casas, com sua postura 
encolhida, sua enorme massa e suas aberturas baixas, combi-
nadas com os baixos tetos criavam uma experiência do espaço 
em que os ocupantes se sentiam mais altos. Resultante disso a 
dicotomia - terra e céu, horizontal e vertical - é experimentada 
nos interiores de cada projeto, onde os tetos de gesso como 
planos dobrados parecem flutuar, complementados pela luz, 
provinda da presença de claraboias (fig. 24 e 25) ao redor 
das pesadas lareiras de tijolo ancoradas à terra, ‘criando uma 
composição quase espititual’38.  

A lareira, na maioria dos casos, estabelece uma divisão 
e uma transição dos espaços no interior da habitação Wrigh-
tiana. Normalmente caracterizado como sendo mais abertos 
os espaços de Wright são, na realidade, mais misteriosos, uni-
dos por óculos como da lareira da ROBIE HOUSE (fig. 26) por 
exemplo, ou pela delimitação ambígua das salas privadas que 
se dá por estreitamentos de circulações próximas às lareiras 
(fig. 27), ou ainda pela colocação de mobiliário fixo de mar-
cenaria que determinam a circulação no ambiente. Robert 
McCarter, quando escreveu sobre os princípios de ordenação 
na arquitetura de Frank Lloyd Wright definiu que o centro da 
elevação e da sala estava quase sempre bloqueado para a 
passagem física, embora muitas vezes aberta à vista parcial, 
fazendo o ocupante consciente das diferenças entre as expe-
riências do olho e as do corpo - o visual e o tátil.

Fig. 27: Planta do andar principal da Robie House, lareira que divide a sala de estar e jantar.

“A liberdade da planta de Wright, que se estendia em 
todas as direções como um vegetal em crescimento, e a sua 
tendência para projetar a casa inteira como um único espaço 
contínuo, revelou bruscamente aos arquitetos europeus o co-
nhecimento da rigidez de seus projetos. O homem das Prada-

38 LIND, Carla. Frank	Lloyd	Wright’s	fireplaces.	1. Ed. San Francisco: Archetype 
Press. 1995. Pág 36. Citação Original: Above, diffused light filters through a trel-
lis-covered skylight, illuminating the fireplace and creating an almost spiritual 
composition. (Tradução da autora)

Fig. 24: Ambiente da sala com lareira da 
Aline Barnsdall Hollyhock House, primei-
ra casa construída em Los Angeles por 
Frank Lloyd Wright em 1920.

Fig. 25: Ambiente da sala com lareira da 
Herbert F. Johnson House de 1937.

Fig. 26: Ambiente da sala com lareira da 
Frederick Robie House de 1909.
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rias lhes ensinou a voltar às formas vivas”’39

Como afirma Sigfried Giedion, o que primeiro chamou a 
atenção dos arquitetos europeus foi a distribuição radial, cha-
mada “de moinho de vento” porque a distribuição partia do 
centro e se estendia como pás de um moinho. Esse tipo de 
planta na verdade é cruciforme, uma interpenetração de duas 
partes da casa que se encontram transversalmente como uma 
cruz. Geralmente as duas partes têm alturas diferentes, pro-
duzindo um efeito de um braço da cruz sobreposto e pene-
trando no outro. E as razões com que Giedion justifica esta 
disposição aproxima-se às intenções de Wright: dar máxima 
importância ao fator luz. E segundo Banham, Wright preo-
cupava-se também com a circulação de ar quente pela casa, 
portanto dois fatores são condicionantes da forma espacial 
cruciforme, ar e luz. 

Nesse sentido de conceber a casa como um espaço úni-
co, com a incorporação do elemento vertical da lareira como 
um volume expressivo de grande massa, o qual estabelece 
uma divisão e a transição entre ambientes, é possível ver inú-
meros projetos de diferentes escalas de arquitetos europeus 
que apresentam a lareira como um elemento da casa moder-
na, e que de certo modo, tiveram alguma influência, direta ou 
indiretamente, Wrightiana. 

A lareira, em cada um desses projetos, é explorada de 
uma maneira. Por exemplo, na SCHRÖDER-SCHRÄDER HOUSE 
(fig. 28 e fig. 29) do ano 1924 em Utrecht de Gerrit TH. Riet-

39 GIEDION, Sigfried. Espacio,	Tiempo	y	Arquitectura	(el	futuro	de	una	nueva	
tradición). 1978. Citação Original: La libertad de la planta de Wright, que se 
extendía en todas direcciones como un vegetal en crecimiento, y su tendência a 
concebir la casa entera como un único espacio continuo, reveló bruscamente a 
los arquitectos europeos el conocimiento de la rigidez de sus proyectos. El hom-
bre de las Praderas les enseñó a volver a las formas vivas. (Tradução da autora)

Fig. 28 e 29: representação de projeto e 
foto Casa Schröder- Schräder de 1924 - 
Gerrit TH. Rietveld.
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veld, há uma planta flexível, mediante painéis deslizantes ao 
redor de um núcleo ao qual está associada uma lareira e uma 
escada. Na RESOR HOUSE (fig. 29) do ano 1938 de Mies Van 
der Rohe, casa que não foi construída e o elemento só pode 
ser visto nesta fotografia da maquete, apresenta-se como um 
elemento único no centro do ambiente e desvinculado do pe-
rímetro da habitação, como se fosse um prisma elevado so-
bre a água e interseccionado por uma lareira de pedra. Dessa 
mesma maneira, como um elemento de divisão de ambientes, 
aparece a lareira da CHAMBERLAIN COTTAGE (fig. 30) do ano 
1940-1941 dos arquitetos Marcel Breuer & Walter Gropius e, 
também, na FISCHER HOUSE (fig. 31) do ano 1960 de Louis 
Kahn. Nos exemplos apresentados, o elemento da lareira não 
se mostra expressivo na fachada, mas em todos os casos é um 
elemento se apresenta como um ordenador de cada uma das 
plantas e como configurador do ambiente de estar.

Fig. 32: Casa Fischer 1960 - Hatboro, 
Pensylvania, USA.Louis Kahn. 

Fig. 31: Chamberlain Cottage 1940-1941, 
Wayland - Massachusetts, USA.  Marcel 
Breuer & Walter Gropius.

Fig. 30: Resor House de 1938, Jackson 
Hole, Wyoming – Mies Van der Rohe.
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Em dois outros ícones da arquitetura moderna, a lareira 
aparece num núcleo vinculada a outros usos. Na construção 
da THE GLASS HOUSE (fig. 33) de 1949 de Philip Johnson um 
elemento cilíndrico com uma expressão de uma grande mas-
sa, feito de tijolos, desvinculado das paredes do perímetro, 
que é dividido e assume duas funções: lareira e banheiro. Na 
FARNSWORTH HOUSE (fig. 34) de Mies Van Der Rohe, a lareira 
está incorporada a um volume maior, também desvinculado 
das paredes externas, que assume inúmeras funções: banhei-
ro, cozinha, armários, além da lareira. Nestes dois exemplos o 
volume que contem a lareira é um elemento que se expressa 
nas fachadas das casas.

Fig. 33: The Glass House 1949, New Canaan – Connecticut, USA. Philip Johnson.

Fig. 34: Farnsworth House 1946- 1951 - Plano, Illinois, USA. Mies Van der Rohe.

Os exemplos acima demonstram um pequeno grupo 
de casas, que, de algum modo, propõem inovações na ma-
neira de conceber o espaço residencial. Muitos projetos de 
outros arquitetos contemporâneos ao período poderiam ser 
demonstrados por perpetuarem a utilização da lareira no 
ambiente de convívio da habitação. Como escreveu Antonio 
Armesto, “pelo conhecimento do que está reconhecemos a es-
sência do que não está” 40, desse modo, reconhecemos o es-

40 ARMESTO, Antonio. Quince	 Casas	 americanas	 de	Marcel	 Breuer	 (1938-
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paço de estar diante do elemento lareira, ou seja, existe uma 
confrontação formal de elementos concretos que possibilitam 
o reconhecimento do espaço vazio, ou seja, o ambiente de 
reunião familiar. 

Frank Lloyd Wright fez uso do elemento lareira como 
um conformador do espaço e muitos arquitetos contemporâ-
neos a ele e de gerações mais jovens utilizaram este elemento 
rompendo o plano e estabelecendo o espaço de convívio, a 
sala. Essa arquitetura residencial que se propôs a eliminar a 
percepção dos limites entre exterior e interior, resultante de 
um plano horizontal com a intersecção de elemento vertical 
que integra os ambientes, eliminando as portas, associando o 
mobiliário fixo na concepção do edifício, agrega o fogo na con-
cepção do espaço e, para percebê-lo visualmente no ambien-
te, na maioria dos projetos tem-se que voltar para o centro, 
desvinculando o olhar do exterior como um sentido comum 
de uma época:

“Patrimônio comum é a concepção espacial que cor-
responde à estrutura do sentimento desta época como, tam-
bém, sua atitude espiritual. A forma particular destacada, não 
é o elemento que resume em si mesmo a arquitetura atual: 
mas é a visão global dos objetos no espaço: a concepção es-
pacial. Isso se aplica a todas as épocas criadoras; mesmo para 
o nosso tempo. Concepção espacial e temporal, a forma na 
qual estão dispostos volumes no espaço e reagrupados numa 
relação recíproca, a forma em que o espaço interior separa-se 
do exterior, ou melhor, a interpenetração de um volume ao 
objeto para alcançar uma interpretação recíproca, tudo isso 
forma parte do patrimônio comum que é a base da arquitetu-
ra contemporânea”.41

A distribuição do volume da lareira no plano da habi-
tação implica numa simbólica dialética entre a arquitetura 
transparente de vidro e a arquitetura opaca da lareira42, ar-

1965)	La	refundación	del	universo	doméstico	como	propósito	experimental.	
2001/1. Citação original:  Por el conocimiento de lo que está reconocemos la 
esencia de lo que no está. (Tradução da autora)

41 GIEDION, Sigfried. Espacio,	Tiempo	y	Arquitectura	(el	futuro	de	una	nueva	
tradición). 1978. Citação Original: Patrimonio común es la concepción espacial 
que corresponde a la estrutura del sentimento de esta época como también 
a su actitud espiritual. La forma particular destacada no es el elemento que 
resume en sí la arquitectura actual: pero lo es la visión total de los objetos en 
el espacio: la concepción espacial. Esto es válido para todas las épocas creado-
ras; incluso para nuestro tiempo. La concepción espacio-temporal, el modo con 
que son dispuestos los volúmenes en el espacio y reagrupados en una relación 
recíproca, la forma en que el espacio interior se separa del exterior, o bien, la 
perforación de aquél al objeto de conseguir una interpretación recíproca, todo 
ello forma parte del patrimônio común que es la base de la arquitectura con-
temporânea. (Tradução da autora)

42 GALIANO, Luis Fernández. Fire	and	Memory	In	Architecture	and	Energy.	2ª 
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quitetura e fogo estão ligados no coração do edifício por esse 
elemento arquitetônico. Através do fogo, a alma antiga sobre-
vive nas profundezas da sensibilidade simbólica da humanida-
de, e os maiores arquitetos modernos souberam injetar esse 
significado em espaços termicamente e visualmente homogê-
neos, dotando-os de ecos de uma voz arcaica, fragmentos de 
um discurso obscuro e remoto, como escreveu Luis Fernández 
Galiano no livro 'Fire and Memory In Architecture and Energy'.

Ed. United States of America, Tradução Gina Cariño 2000. 325p Citação Origi-
nal: The relantionship between energy and style in the contexto of the search fa 
possible termal aesthetic; the importance of perceiving energy and embracing 
temperature versus the contemporary dominion of the visual that constitutes a 
true “dictarship of the eye”; the influence of energy on the shape os space, from 
the protagonism of climate to that of fóssil fuels; the shift from termal variety 
to termal homogeneity, from the space hierarchized by the central hearth and 
articuled by the positioning of rooms to the space /time uniformity generated 
by artificial  light and peripheral heating; the simbolic dialetic  between the 
transparent architecture  of glass abd the opaque architecture of the fire-
place, between the green house and the cave, lightness and termal inertia; 
(Tradução da autora)



INSCRIÇÃO PARA UMA LAREIRA

A vida é um incêndio: nela 
dançamos, salamandras mágicas

Que importa restarem cinzas 
se a chama foi bela e alta?

Em meio aos toros que desabam, 
cantemos a canção das chamas!

Cantemos a canção da vida, 
na própria luz consumida...

(Mário Quintana)





FRANK LLOYD WRIGHT,  
biografia e seus projetos 
residenciais

5. 
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 “Esta criança aprenderia o segredo de todos os estilos 
na arquitetura, o mesmo segredo que dá caráter às árvores.”43

Utilizaremos esta descrição, encontrada numa Autobio-
grafia de Frank Lloyd Wright, para começar este quinto capí-
tulo que se propõe a listar cronologicamente os fatos da vida 
do arquiteto e a elencar, concomitantemente, a produção de 
projetos residenciais que levam a sua assinatura.  Os fatos que 
serão apontados na biografia estão selecionados por serem 
representativos na vida profissional dele. O trabalho não se 
atem aos fatos da vida íntima do arquiteto, até porque há li-
vros autobiográficos que, detalhadamente, apresentam cada 
momento. Esta sequência cronológica foi construída pela 
compilação de informações de diversos teóricos e se propõe a 
apresentar uma estrutura linear da formação profissional do 
arquiteto com conceitos de arquitetura desenvolvidos por ele. 
Os parágrafos que seguem mesclam fatos da vida e da obra 
do arquiteto, num envolvimento orgânico e contínuo; como o 
crescimento de uma árvore com galhos, com folhas e com raí-
zes, os fatos constroem a história da vida como num ‘segredo’ 
de princípios, do fazer-se humano e arquiteto.  

A listagem dos projetos residenciais que serão apresen-
tados, foi montada através de diversas bibliografias já aponta-
das na introdução deste trabalho. A maioria dos projetos foi 
construída, alguns ficaram sem ser edificados, mas são consi-
derados na listagem pelo caráter residencial que apresentam. 
Nesta estrutura aparecem, também, os projetos residenciais 
de reforma. É importante registrar aqui que as bibliografias 
que referenciaram esta catalogação apresentam divergências 
nos períodos de cada projeto, assim, optou-se pela primeira 
data encontrada, ou seja, a mais antiga. 

Outra observação importante em relação às nomencla-
turas é a denominação de cada casa, pois muitos projetos fo-
ram construídos por um investidor e, posteriormente, a casa 
recebeu o nome do comprador; por isso, optou-se pela uti-
lização do nome da casa para quem viveu nela, pois é como 
mais aparece nos livros de referência. Ainda quanto à lista-
gem, vale registrar que foram encontrados trezentos e vinte 
e nove projetos residenciais, destes, apenas de dezessete não 
se conseguiu material algum (fotos, esquemas, plantas e ou 
croquis) além da indicação do nome do projeto e da respecti-
va data. Dezessete projetos de casas produzidas entre 1890 e 
1894, foram encontrados, no entanto, não serão analisados, 

43 SACRISTE, Eduardo. “Usonia”	aspectos	de	la	obra	de	Wright.1976. Pag 10. 
Citação Original: Este niño un día aprendería que el secreto de todos los estilos 
en arquitectura, es el mismo secreto que da carácter a los árboles. (Tradução 
da autora)
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pois considerar-se-ão os 65 anos de produção individual de 
Frank Lloyd Wright que contempla 313 projetos, período que 
começou após o ano 1893. Por último, ainda a respeito da 
listagem dos projetos, manter-se-á a nomenclatura da língua 
estrangeira (house, bangalow, cottage, remodeling), como 
melhor são identificados e encontrados os projetos nos livros 
e buscas virtuais.

Segundo textos no livro de Costantino, em 8 de junho 
de 1869 em Richard Center, Wiscosin, Frank Lloyd Wright, o 
maior arquiteto americano do século XX, nasceu.44 Algumas 
bibliografias apontam o ano de 1867 como ano de nascimen-
to, mas como no livro de Hitchcock apresenta, também, o ano 
de 1869 e afirma que Frank Lloyd Wright confirmou tal data, 
será considerada essa para a contagem dos anos.

Frank Lloyd Wright foi o primeiro de três filhos de 
William Russell Cary Wright, um músico-ministro itinerante 
(às vezes Baptista, às vezes Unitário) que veio de uma família 
inglesa de não-conformistas que se estabeleceram na Nova 
Inglaterra e de Anna Lloyd-Jones Wright, que era de uma fa-
mília de imigrantes galeses. 

Em 1871, a família viajou para Filadélfia para visitar a 
grande Exposição do Centenário quando Frank Lloyd Wright 
estava com 2 anos de idade e nessa viagem, Anna Wright des-
cobriu o conceito de jardim de infância Froebel. Mais tarde, 
aprendeu o método de ensino que empregava o uso de sóli-
dos geométricos para educar e aplicou essa metodologia com 
o próprio filho na casa da família em frente ao lago Mendota, 
em Wiscosin. Segundo Robert McCarter, tal modelo de edu-
cação foi continuado pela mãe pelas cidades em que viveram, 
em Pawtucket, Rhode Island (1872-74) e Weymounth, Massa-
chusets (1874-78) e, também, quando retornaram para Madi-
son, Wiscosin. Há muitos artigos que relacionam a produção 
arquitetônica de Frank Lloyd Wright com a educação que teve 
através deste método Froebel, principalmente as casas de 
blocos de concreto.

Em 1885 William Wright desertou de sua família para 
nunca mais voltar. Com cerca de dezesseis anos de idade, 
Frank Lloyd Wright, como primogênito, encontrou-se à frente 
das responsabilidades financeiras da família. Quase imediata-
mente ao ocorrido, Anna Wright lançou a carreira de seu filho 

44 CONSTANTINO, Maria. Frank	 Lloyd	Wright.	New York: Saturn Books Ltd, 
1991.112p. Citação original:  On June 8th 1869 in Richard Center, Wiscosin, 
Frank Lloyd Wright, the greatest American architect of the twentieth century, 
was born. (Tradução da autora)

Fig. 35: Frank Lloyd com aproximada-
mente 18 anos (1885).
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como desenhista.  Assim, Frank Lloyd Wright foi colocado no 
escritório de um construtor local em Wiscosin, Allen D Conno-
ver (1854- ?), mas como um menino de escritório e aprendiz.

No ano de 1886, com 17 anos, ingressou na Universida-
de na Faculdade de Engenharia, concomitantemente ao pe-
ríodo em que trabalhava com Allen D Connover. Frank Lloyd 
Wright frequentou o curso de Engenharia num período infe-
rior a dois anos, não concluindo a formação.

No início do verão de 1887, Frank Lloyd Wright deixou 
a sua cidade natal e foi arriscar a vida em Chicago. A partida 
de Wright para Chicago, segundo textos no livro de Maria Cos-
tantino, costuma ser vista como um risco calculado: sua falta 
de treinamento formal ou de educação superior foi equilibra-
da por suas habilidades e conhecimentos de boa construção 
aprendidos no escritório de Allen D Connover e todas as te-
orias estéticas que ele havia aprendido na leitura das obras 
de John Ruskin, por exemplo. Neste mesmo ano Frank Lloyd 
Wright conhece a energia elétrica em Chicago.            

Em Chicago, com um pouco de experiência adquirida e 
com o auxílio de seu tio Jenkind Lloyd-Jones, conseguiu um 
emprego com Joseph Lyman Silsbee (1848-1913), um prati-
cante da arquitetura do estilo ‘Shingle Style’ da Costa Leste. 
Silsbee fora encarregado pelo reverendo Jenkind Lloyd-Jones 
para projetar um novo prédio para a Igreja da congregação, 
projeto em que Frank Lloyd Wright já participou com dese-
nhos. 

O emprego formal de Wright no escritório de Silsbee, 
entretanto, durou apenas sete ou oito meses, até o outono de 
1887 quando ele se juntou aos escritórios de Adler & Sullivan. 
Mas nunca esqueceu Silsbee nem as lições que com ele tinha 
aprendido, pois em suas primeiras obras de 1890 e, mais tar-
de, na década de 1940, a base de grande parte do seu traba-
lho era uma tendência a incorporar elementos poligonais nos 
planos de seus edifícios, elementos que podem ser rastreados 
até Silsbee.

Embora seja verdade que nenhum arquiteto vive em um 
vácuo e que os impulsos criativos se baseiam principalmente 
em reações fortes ao trabalho e às ideias existentes, é mui-
to improvável que exista, para a mente criativa, uma única, 
e predominante fonte inspiradora. As mentes constituem-se 
com um armazém insondável de informações e impressões 
que, no processo de criação, perdem sua identidade e se con-
vertem em algo novo. 
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Para assumir a influência do estilo residencial ‘Shingle Sty-
le’, praticado por Silsbee, no desenvolvimento criativo do jovem 
Frank Lloyd Wright, é importante identificar as características 
essenciais e as influências sucessivas que teve sua formação. 
Por exemplo, Vicent Scully postula que Wright conheceu o pro-
jeto da KENT COTTAGE (1885-86) de Bruce Price (1845-1903). 
O projeto (fig.36) tem um forte parentesco com os primeiros 
trabalhos de Wright em Chicago, como por exemplo, a sua pró-
pria casa (fig.38). Portanto, provavelmente, estas referências 
serviram como fonte de inspiração tanto pelas semelhanças no 
plano quanto na expressão arquitetônica.

Fig. 36: William Kent Cottage, Tuxedo Park, New York (1886), arquiteto Bruce Price.

Fig. 37: Chanler Cottage, Tuxedo Park, New York (1885).

Muitas foram as informações e impressões pelas quais 
se deu a formação de Frank Lloyd Wright. Por trabalhar com 
Joseph Lyman Silsbee, com Louis Sullivan e com Dankmar 
Adler, Wright conheceu trabalhos do arquiteto William Le 
Baron Jenney (1832-1907) e dos dois arquitetos progressis-
tas Frank Furness (1839–1912) e Henry Hobson Richardson 
(1838-1886), esse último foi o segundo americano - depois de 
Richard Morris Hunt- a estudar na École des Beaux Arts. Sabe-
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-se, portanto, da influência desses na formação arquitetônica 
daquele período e do próprio Wright.

Sigfried Giedion relata que Frank Lloyd Wright foi 
aprendiz no escritório de Louis Sullivan (1856–1924), o “lie-
berMeister”, como Wright chamava-o e de Dankmar Adler 
(1844-1900), “o grande e velho chefe”; ambos atuavam no re-
nascimento de Chicago e, consequentemente, no apogeu da-
quela cidade. Por trabalharem mais direcionados aos edifícios 
comerciais e em altura, destinaram os projetos residenciais do 
escritório para coordenação de Wright, o que aconteceu até 
o ano de 1893, quando Frank Lloyd Wright desvinculou-se do 
escritório.

No ano de 1889 Frank Lloyd Wright casou-se com Ca-
therine e, no mesmo ano, projetou e construiu a sua primeira 
casa, FLW HOME & STUDIO, no Oak Park em Illinois. Com vinte 
anos de idade estava, ainda, trabalhando para Adler e Sulli-
van. Pode-se supor que, uma vez que foi construída para si, foi 
concebida como uma declaração de suas ideias e sua intenção 
arquitetônica.  Em 1898 essa casa sofreu acréscimos para am-
pliar o espaço do escritório. Frank Lloyd Wright viveu nela por 
cerca de 20 anos e foi onde fez inúmeras experimentações 
projetuais e construtivas.

Fig. 39: Família do arquiteto em frente da FLW Home & Studio, Oak Park, Illinois no verão 
de 1890. Da esquerda para a direita, o Tio Jenkin Lloyd Jones com sua esposa, tia Susan 
Lloyd Jones que está com a raquete nas mãos e sua irmã Jane; Catherine, a esposa, segu-
rando o Frank Lloyd Wright Jr; sua mãe Anna Wright; sua irmã Maginel; Wright e Mary, a 
filha de Jenkin e Susan. 

Fig. 38: FLW Home & Studio, Oak Park, 
Illinois (1889).
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Fig 40: plantas desenvolvidas pela autora considerando planta encontrada em: http://
lloydandalex.blogspot.com.br/2014/10/usa-32-frank-lloyd-wright-home-and.html

1889

41

42

Fig. 41 / Fig. 42: FLW HOME 
& STUDIO, Illinois.
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Fig 43: plantas desenvolvidas pela autora considerando planta encontrada em: http://
lloydandalex.blogspot.com.br/2014/10/usa-32-frank-lloyd-wright-home-and.html
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Coordenando o setor de projetos residenciais do escri-
tório de Adler & Sullivan por 6 anos, Frank Lloyd Wright pas-
sou por um período de amadurecimento. Nesses projetos, 
colocou as características de Sullivan, mas também propôs 
inovações. Ainda assim, foram projetos de casas com carac-
terísticas muito pitorescas que mesclavam estilos. Portanto, 
pode-se dizer que Wright, nesses anos, vagueou nos estilos de 
arquitetura, transitando do vernáculo ao pseudo-tudor, ou ao 
clássico acadêmico reto, perseguindo modelos que parecem 
ter pouco a ver uns com os outros, mas buscando encontrar 
os elementos e uma maneira nova de construir. 

Dessa maneira, ao olhar para o final das décadas de 
1880 e 1890, é possível perceber um período de eliminação 
de ornamentos tradicionais e desenvolvimento de uma ma-
neira diferente de lidar com o espaço interior, no qual ele pro-
duz projetos - “bootleg houses”45- no turno inverso ao traba-
lhado no escritório Adler & Sullivan e, portanto, na listagem 
abaixo não foi possível identificar em quais projetos não há 
interferência direta de Sullivan. 

45 Bootleg houses: é um termo usado para coisas contrabandeadas. Refere-se a produ-
ção de casas que Frank Lloyd Wright fez enquanto era empregado do escritório de Louis 
Sullivan.

Fig. 44: LOUIS SULLIVAN 
BUNGALOW, Mississipi.

Fig. 45: JAMES H. CARNLEY 
BANGALOW, Mississipi.

Fig. 46: WILLIAM STORRS 
MACHARG HOUSE, Illinois.

1890 1891

44

45 46
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Fig. 47: ALBERT SULLIVAN 
HOUSE, Illinois.

Fig. 48: DR ALISON W. HAR-
LAN HOUSE, Illinois. 

Fig. 49: GEORGE BLOSSOM 
HOUSE, Chicago.

Fig. 50: JAMES CHARNLEY 
HOUSE, Chicago.

Fig. 51: ROBERT P. PARKER 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 52: ROBERT G. EM-
MOND HOUSE, Illinois.

Fig. 53: THOMAS H. GALE 
HOUSE, Illinois.

Fig. 54: WARREN McARTHUR 
HOUSE, Chicago.

1892

47

49 52

50

53

54

48 51
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Fig. 55: FRANCIS J WOOLEY 
HOUSE, Illinois.

Fig. 56: PETER GOAN HOU-
SE, Illinois. 

Fig. 57:ROBERT M LAMP 
COTTAGE, Wisconsin.

Fig. 58: W IRVING CLARK 
HOUSE, Illinois.

Fig. 59: WALTER M GALE 
HOUSE, Illinois.

1893

55

56

57 59

58



FR
A

N
K 

LL
O

YD
 W

RI
G

H
T,

 B
IO

G
R

A
FI

A
 E

 P
R

O
JE

TO
S 

R
ES

ID
EN

C
IA

IS

105

Fig. 60: FREDERICK BAGLEY 
HOUSE, Illinois.

Fig. 61: H. W. BASSET HOUSE 
(REMODELING), Illinois. 

Fig. 62: HENRY AND LILY MIT-
CHELL HOUSE, Wisconsin.

ORRIN S GOAN HOUSE, Illi-
nois.

Fig. 63: WILLIAM HERMAN 
WINSLOW HOUSE, Illinois.

1894

60

61

62

63
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Fig. 64: CHAUNCEY L 
WILLIAMS HOUSE, Illinois.

Fig. 65: HARRISON P. YOU-
NG HOUSE (REMODELING), 
Illinois.

Fig. 66: NATHAN G MOORE 
(REMODELING), Illinois.

1895

64

65 66
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Fig. 67: CHARLES E ROBERTS 
(REMODELING), Illinois.

Fig. 68: GEORGE W SMITH 
HOUSE, Illinois.

Fig. 69: HARRY C GOODRICH 
HOUSE, Illinois.

Fig. 70: ISADORE HELLER 
HOUSE, Chicago.

1896

68 70

67 69
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Fig. 71: GEORGE FURBECK 
HOUSE, Illinois.

Fig. 72: ROLLIN FURBECK 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 73: JOSEPH AND HELEN 
HUSSER HOUSE, Illinois. 

1897 1899

71

72 73
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A casa, significando os valores dominantes da cultura 
norte-americana, era o tipo de construção mais característi-
co e significativo da sociedade naquele momento e foi a tipo-
logia mais trabalhada por Wright. Entendendo a casa como 
um monumento, Wright começou a conceber cada casa nova, 
primeiramente, em termos de sua semelhança com desenhos 
anteriores, e secundariamente em termos de diferença entre 
eles.46  

Depois de estabelecer-se em uma prática independen-
te em 1893, embora seu trabalho ainda tivesse vestígios da 
influência do Silsbee e Sullivan, Wright começou a desenvol-
ver e a concentrar-se em seus próprios princípios para uma 
nova arquitetura. O primeiro grande projeto na época de sua 
independência profissional veio de William Herman Winslow 
para uma nova casa em River Forest. Esse é o primeiro projeto 
de seu escritório e a primeira casa com características de seu 
novo esquema de configuração, dando início ao período das 
Casas de Planície, que mais tarde o consagraria.

No ano de 1900, Frank Lloyd Wright, então com 31 anos 
e trabalhando há 7 anos no seu próprio escritório, teve pu-
blicações no LADIES HOME JOURNAL. E confiante de que era 
capaz de transformar sua abordagem da arquitetura em edi-
fícios realizados, em 1901 Wright com mais de 40 projetos já 
construídos, deu uma palestra na celebrada Casa de Hull, em 
Chicago, chamada ‘The Art and Craft of the Machine’, na qual 
falava do papel importante que a nova tecnologia deveria de-
sempenhar em qualquer nova arquitetura para a América.

O cognome de Illinois é ‘The Prairie State’, que em por-
tuguês significa ‘O Estado das Pradarias’. O tipo de casa “A 
Home in a Praire Town”, divulgado no jornal, é um esquema 
de planta – Casas de Planície ou Casas de Pradaria - que foi de-
senvolvido por Frank Lloyd Wright. Este tipo caracteriza-se por 
um esquema em que as salas de estar e de jantar são amplia-
das e a conexão entre elas é alargada, sendo percebidas como 
uma unidade, esta é atravessada por uma lareira que separa, 
mas não divide os ambientes, existindo, assim, um certo grau 

46 Editor Robert McCARTER; FRAMPTON, Kenneth;GRAF, Otto; LIPMAN, Jonathan; MAC-
CORMAC, Richard; MACKENZIE, Archie; MACCARTER, Robert; PINNELL, Patrick; SELIG-
MANN, Werner.Frank	Lloyd	Wright	–	A	primer	on	Architectural	Principles. New York: 
Princeton Architectural Press, 1991. 308p. No texto Academic	tradition	and	the	indivi-
dual	talent. Similarity and difference in the formation of Frank lloyd Wright de Patrick 
Pinnell. Citação original pág 48: ‘The house, signifying the dominat values of American 
culture, was the society’s most characteristic and significant building type – by exact defi-
nition, a moment. Understanding the house as a monument, Wright began to conceive of 
each new house first it terms of its similarity to previous designs, and secondarily in terms 
of its difference from them. Not only his small houses, but all his houses and indeed his 
whole body of work, began to be produced on the premise of types. The galvanizing effect 
on Wright’s work was immediate.’ (Tradução da autora) 
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de privacidade. Não existe uma única parede divisória ou se-
paração e o espaço se estende em dois, ou mais ambientes e 
cada grande espaço tem acesso direto ao exterior. ‘Dezenas 
de portas desnecessárias desapareceram; é o fim da partição. 
Tanto os clientes como os funcionários gostaram da nova li-
berdade. A casa tornou-se mais livre como espaço e mais ha-
bitável também. O espaço interior começou a amanhecer’.47 
A cozinha e os alojamentos dos empregados eram colocados, 
geralmente, na parte traseira da casa. Existem mais de meia 
dúzia de versões deste esquema. Vale ressaltar que o plano, 
para Wright, era mais fundamental do que o material da casa; 
estuque, tijolo, pedra foram usados de forma intercambiável 
para alcançar, essencialmente, o mesmo esquema.

A beleza do conceito das Casas de Planície foi a sua 
adaptabilidade, segundo o livro de Maria Consentino. Poderia 
ser um plano simples ou complexo, mas era igualmente ade-
quado para os grandes espaços abertos das pradarias norte-
-americanas do Meio Oeste, como para os gramados de áreas 
suburbanas, onde, na verdade, eles foram construídos princi-
palmente.

Retomando as imagens de divulgação de modelos de 
casas à venda nos Estados Unidos no final do século XIX, que 
eram perspectivas de ambientes com a lareira, ou só mesmo a 
representação da lareira, demonstradas no segundo capítulo 
deste trabalho. E comparando-as com a reportagem escrita 
por Frank Lloyd Wright, percebe-se que a divulgação dessa 
nova ideia de habitação ocorre da mesma forma: os desenhos 
escolhidos para expressarem o novo modelo de habitação 
são uma perspectiva externa, as plantas dos dois pavimentos 
e um corte perspectivado, no qual há uma grande lareira no 
centro da habitação. Nesta linguagem, a produção de Frank 
Lloyd Wright foi extensa.

No ano de 1900 Frank Lloyd Wright executou o proje-
to da HICKOX BROWN HOUSE, modelo de projeto divulgado 
como ‘A Small House with “Lots of Room in it”’ em julho de 
1901 numa nova publicação no LADIES HOME JOURNAL. Se-
guindo a mesma lógica das publicações do final do século XIX 
e da sua publicação anterior, as imagens que explicam o proje-
to são a fachada em perspectiva, as plantas dos dois pavimen-
tos e, no cabeçalho da reportagem, um corte do ambiente 
social da habitação com a lareira no centro.

47 An American Architecture: Frank Lloyd Wright. In: Edgard Kaufmann (org). 1955. 
Pág.70. Citação Original: Scores of unnecessary doors disappeared and no end of parti-
tion. Both clientes and servants liked the new freedom. The house became more free as 
space and more livable too. Interior spaciousness began to dawn. (Tradução da autora)

Fig. 74: Capa da Revista LADIES JOURNAL 
HOME de Fevereiro de 1901.
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Fig. 75: Divulgação no LADIES JOURNAL HOME de Fevereiro de 1901 do esquema de 
plantas por Frank Lloyd Wright.
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Fig. 76: B. HARLEY BRADLEY 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 77: E. H. PITKIN HOUSE, 
Ontario. 

Fig. 78: EDWARD R HILLS 
(REMODELING), Illinois. 

Fig. 79: FRED B. JONES HOU-
SE, Wisconsin. 

Fig. 80: HENRY WALLIS COT-
TAGE, Wisconsin.

Fig. 81: HICKOX BROWN 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 82: STEPHEN A FOSTER 
HOUSE, Chicago. 

Fig. 83: WILLIAM AND JESSIE 
ADAMS HOUSE, Chicago.

1900

76

77

78

79

81

82

8380
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Fig. 86: E ARTHUR DA-
VENPORT HOUSE, Illinois.

Fig. 87: FB HENDERSON 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 88: FRANK W THOMAS 
HOUSE, Illinois.

Fig. 89: WARD W WILLITS 
HOUSE, Illinois.

Fig. 90: WILLIAM G FRICKE 
(REMODELING), Illinois.

1901

86

87

90
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88

Fig. 84: Divulgação no LADIES JOURNAL HOME de Julho de 1901 do esquema de plantas 
por Frank Lloyd Wright

Fig. 85: Capa da Revista LADIES JOURNAL 
HOME de Julho de 1901.

Ampliação da Fig. 84.
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Fig. 91: ARTHUR HEURTLEY 
HOUSE, Illinois.

Fig. 92: AW HEBERT HOUSE, 
Illinois. 

Fig. 93: CHARLES S. ROSS COT-
TAGE, Wisconsin. 

CHARLES S. ROSS HOUSE, 
Wisconsin.

EDWARD C. WALLER SUM-
MER HOUSE, Michigan.

EDWARD C. WALLER SUM-
MER #SCHEME, Michigan.

Fig. 94: FRANCIS W. AND 
MARY LITTLE HOUSE, Illinois.

Fig. 95: GEORGE W. SPENCER 
HOUSE, Wisconsin.

JOHN A. MOSHER HOUSE 
PROJECT.

Fig. 96: MRS GEORGE MARY 
GERTS HOUSE, BRIDGE COT-
TAGE, Michigan.

Fig. 97: SUZAN LAURENCE 
DANA HOUSE, Illinois. 

Fig. 98: WALTER GERTS COT-
TAGE, Michigan.

Fig. 99: WIILLIAM G. FRICKE 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 100: WILLIAM E. MARTIN 
HOUSE, Illinois. 

1902
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CHARLES E ROBERTS HOUSE, 
Illinois. 

Fig. 101: EDWIN H CHENEY 
HOUSE, Illinois.

Fig. 102: GEORGE BARTON 
HOUSE, New York. 

Fig. 103: JJ WALSER HOUSE, 
Chicago.

Fig. 104: ROBERT M. LAMP 
HOUSE, Wisconsin. 

Fig. 105: WARREN H. FREE-
MAN HOUSE, Illinois. 

1903
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Fig. 106: BURTON J. WEST-
COTT HOUSE, Ohio.

CHARLES BARNES HOUSE 
PROJECT, Nebraska.

Fig. 107: DARWIN D. MARTIN 
HOUSE, New York. 

Fig. 109: FERDINAND F. TO-
MEK HOUSE, Illinois.

HIRAM BALDWIN HOUSE, 
Illinois.

H. J. ULLMAN HOUSE PRO-
JECT, Illinois.

J. A. SCUDDER SUMMERLO-
DGE, Canadá.

Fig. 110: LAURA (MRS THO-
MAS) GALE HOUSE, Illinois.

ROBERT CLARK HOUSE, Illi-
nois.

Fig. 111: WILLIAM R HEATH 
HOUSE, New York.

1904
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Fig. 112: A.P. JOHNSON HOU-
SE, Wisconsin. 

Fig. 113: CHARLES A BROWN 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 114: DARWIN D. MARTIN 
GARDENER’S COTTAGE, New 
York. 

Fig. 115: HARVEY P. SUTTON 
HOUSE, Nebraska. 

HARVEY P SUTTON HOUSE 
#1, Nebraska.

HARVEY P SUTTON HOUSE 
#2, Nebraska.

Fig. 116: HIRAM BALDWIN 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 117: MARY MW ADAMS 
HOUSE, Illinois. 

MRS THOMAS GALE SUM-
MER COOTAGES, Illinois. 

T E GILPIN HOUSE, Illinois.

Fig. 118: THOMAS. P. HARDY 
HOUSE, Wisconsin. 

Fig. 119: WILLIAM A GLAS-
NER HOUSE, Illinois. 

1905
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Os anos entre 1905 e 1910 foram o auge da produção 
das Casas de Planície. A adaptabilidade desse tipo permitiu 
a Wright revisar continuamente suas abordagens, na medida 
em que é possível ver o mesmo tipo para uma casa constru-
ída com um orçamento muito limitado e usando técnicas e 
materiais de produção em massa; Casas de Planície de pre-
ço intermediário e de tamanho médio que responderam às 
necessidades da família norte-americana de classe média e 
Casas de Planície que, por causa de seu tamanho e qualidade, 
podem ser consideradas de luxo.

Para Sigfried Giedion, em ‘Espacio, Tiempo y Arquitec-
tura (el futuro de una nueva tradición)’, quando Wright deci-
diu trabalhar independentemente, ele não continuou fiel às 
tendências da Escola de Chicago, não se sentia inclinado aos 
novos materiais como as estruturas de ferro e as grandes su-
perfícies envidraçadas próprias dos edifícios comerciais para o 
uso na sua esfera de trabalho: a casa. Pelo contrário, era con-
servador, em alguns aspectos seguiu mais a Richardson que a 
Sullivan.

No ano de 1905 Wright viaja pela primeira vez ao Japão, 
ainda não a trabalho. Tem contato então com a cultura japo-
nesa e seu modo de construir, que se caracteriza por ter uma 
influência na abordagem elementar à forma da arquitetura, 
uma dependência fundamental da simetria, um planejamento 
axial e uma grade modular, uma sensibilidade aos materiais 
e um esforço para harmonizar-se com a natureza, princípios 
estes que foram uma inspiração e uma afirmação da ordem 
das ideias emergentes de Wright, segundo o livro ‘Frank Lloyd 
Wright a primer on architectural principles’.

Ele admirava profundamente a residência japonesa 
como o estudo supremo da simplicidade e da limpeza. Ele ad-
mitiu que foi a partir da cópia japonesa de blocos de madeira 
que ele aprendeu uma grande lição: a eliminação do insignifi-
cante e o uso natural dos materiais.48 

Em abril de 1907, Frank Lloyd Wright, já com bastante 
experiência e desenvolvimento do modelo das Casas de Planí-
cie e com certa influência da cultura japonesa pela expressão 
dos materiais e eliminação do insignificante, apresenta uma 
nova proposta de habitação no LADIES HOME JOURNAL, inti-
tulada ‘A Fireproof House for $5000’. Um modelo bem com-

48 PFEIFFER, Bruce Books. Frank	Lloyd	Wright	monograph. 1991. Citação Original: But he 
deeply admired the Japanese dwelling as the supreme study of simplicity and cleanliness. 
He addmitted that it was from the Japanese wood-block print that he learned one great 
lesson: the elimination of the insignificant. (Tradução da autora)
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pacto da habitação, de uma planta quadrada, muito foi pro-
duzido.

Fig. 121: Plantas dos dois níveis da casa “A Fire proof House for $5000” apresentadas no 
LADIES HOME JOURNAL de 1907.

Fig. 120: Título da reportagem no LADIES HOME JOURNAL de 1907 de um novo modelo 
de casa “A Fire proof House for $5000”.
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Fig. 122: AW GRIDLEY HOU-
SE, Illinois. 

C. THAXTER HOUSE (REMO-
DELING), Montreal. 

Fig. 123: FREDERICH D. NI-
CHOLS HOUSE, Illinois.

Fig. 124: GEORGE MADISON 
MILLARD HOUSE, Illinois. 

Fig. 125: GRACE FULLER 
HOUSE, Illinois.

HARRY E BROWN HOUSE #1 
PROJECT, Illinois. 

HARRY E BROWN HOUSE #2 
PROJECT, Illinois.

JOSEPH SEINDENBECHER 
HOUSE PROJECT, Illinois.

Fig. 126: K. C. DERHODES 
HOUSE, Indiana. 

MRS ALINE DEVIN COTTAGE 
PROJECT, Maine.

Fig. 127: PD HOYT HOUSE, 
Illinois. 

Fig. 128: PETER A BEACHY 
(REMODELING), Illinois. 

RICHARD BICK STUDIO RESI-
DENCE, Illinois.

WALTER GERTS HOUSE PRO-
JECT, Illinois.

1906
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Fig. 129: ANDREW T PORTER 
HOUSE, Wisconsin. 

Fig. 130: AVERY COONLEY 
HOUSE, Illinois.

Fig. 131: GEORGE FABYAN 
VILLA (REMODELING), Illi-
nois. 

Fig. 132: STEPHEN MB HUNT 
HOUSE, Illinois.

1907
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Fig. 133: EDWARD E. BOYN-
TON HOUSE, New York.

Fig. 134: EUGENE A. GILMO-
RE HOUSE. 

Fig. 135: FREDERICK C. RO-
BIE HOUSE, Chicago. 

Fig. 136: G.C. STOCKMAN 
HOUSE, Iowa. 

H. Mc. CORMICK HOUSE, 
Illinois.

Fig. 137: INGWALD MOE 
HOUSE, Indiana.

Fig. 138: ISABEL ROBERTS 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 139: L. K. HORNER HOU-
SE.

Fig. 140: MEYER MAY HOU-
SE, Michigan.

Fig. 141: ROBERT W. EVANS 
HOUSE, Chicago. 

Fig. 142: WALTER V. DAVID-
SON HOUSE, New York.

1908
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Fig. 143: EDWARD P. AND 
FLORENCE BERNICE IRVING 
HOUSE, Illinois. 

Fig. 144: EMILY AND GEOR-
GE S. STEWART SUMMER 
HOUSE, California.

Fig. 145: FRANK J. BAKER 
HOUSE, Illinois.

HERBERT C. ANGSTER HOU-
SE, Illinois.

Fig. 146: J. KIBBEN INGALLS 
HOUSE, Illinois.

Fig. 147: JESSIE R. ZIEGLER 
HOUSE, Frankfort.

Fig. 148: OSCAR STEFFENS 
HOUSE, Illinois.

Fig. 149: THOMAS H GALE 
COTTAGE 1, 2 AND 3. LAURA 
GALE.

Fig. 150: WILLIAM H CO-
PELAND HOUSE (REMODE-
LING).

1909
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FRANK J. BAKER HOUSE e HERBERT C. ANGSTER HOUSE 
são os dois últimos projetos do período das Casas das Prada-
rias e EDWARD P AND FLORENCE BERNICE IRVING HOUSE é 
a última casa construída antes de Frank Lloyd Wright, então 
com 40 anos, partir para a Europa no mês de outubro do ano 
de 1909, deixando abruptamente a família e o escritório. Esta 
partida deu-se pois Frank Lloyd Wright estava sofrendo uma 
tensão mental por uma dificuldade de orçar trabalhos e guar-
dar dinheiro, o que significava que ele estava constantemente 
com problemas financeiros e vinculado a isso uma discórdia 
em sua vida familiar. 

Na Europa, viveu de 1909 até 1911, ano em que retorna 
aos Estados Unidos. Não há registro de uma produção com 
caráter residencial nesse período em que esteve distante de 
Chicago.

Durante o verão de 1914, Wright, que já estava com a 
vida profissional novamente restabelecida, aos 45 anos de 
idade, e estava trabalhando em Chicago, quando Taliesin, sua 
morada e escritório após voltar da Europa, foi destruída: um 
cozinheiro enlouquecido ateou fogo ao edifício, destruindo 
documentos importantes e registros dos trabalhos de Wright, 
matando a maioria dos habitantes, incluindo a Sra. Cheney, 
sua então esposa.

Fig. 151: OSCAR B BALCH 
HOUSE, Illinois.

Fig. 152: SHERMAN BOOTH 
COTTAGE, Illinois.

Fig. 153: TALIESIN I HOUSE, 
Wisconsin.

WALTER GERTS HOUSE (RE-
MODELING), Illinois.

Fig. 154: FRANCIS W LITTLE 
HOUSE II, Minnesota.

Fig. 155: WILLIAM B GREENE 
HOUSE, Illinois.

1911 1912

151 154

152 155153
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Fig. 156: HARRY S ADAMS 
HOUSE, Illinois.

Fig. 157: WILBER WYNANT 
HOUSE, Indiana.

ARTHUR L. RICHARDS BUN-
GALOW, WISCONSIN.

TALIESIN II (REMODELING), 
Wisconsin.

1913 1914
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Fig. 158: ARTHUR L RI-
CHARDS SMALL HOUSE, 
Wisconsin.

Fig. 159: ARTHUR L RI-
CHARDS SYZTEM BUILT HO-
MES BANGALOW, Wisconsin.

Fig. 160: CHARLES R PERRY 
HOUSE, Illinois.

Fig. 161: CJ ELLIS HOUSE / 
WILLIAM F. KIER HOUSE, 
Illinois. 

Fig. 162: J.M. COMPTON 
HOUSE, Illinois.

Fig. 163: EDMUND F BRI-
GHAM HOUSE, Illinois.
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1915
Fig. 164: EMIL BACH HOUSE, 
Chicago.

Fig. 165: FRANK B.FINCH 
HOUSE, Illinois.

Fig. 166: GLENCOE R PERRY 
HOUSE, Illinois.

Fig. 167: LUTE F AND DANIEL 
KISSAM HOUSE, Illinois.

Fig. 168: SHERMAN BOOTH 
HOUSE, Illinois.

Fig. 169: SJ GILFILLAN HOU-
SE/ HOLLIS R. ROOT HOUSE, 
Illinois.

Fig. 170: STEPHEN M. B. 
HUNT HOUSE, Wisconsin

Fig. 171: WILLIAM F ROSS 
HOUSE, Illinois.

171
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Fig. 172: ERNEST VOSBURGH 
SUMMER HOUSE, Michigan. 

Fig. 173: FREDERICK C. BOGK 
HOUSE, Illinois.

Fig. 174: HANNEY & SON 
HOUSE / OSCAR A JOHN-
SON, Illinois.

Fig. 175: JJ O’CONNOR HOU-
SE, Illinois.

Fig. 176: JOSEPH J. BAGLEY 
HOUSE, Michigan.

W. S. CARR HOUSE, Michi-
gan.

WILLIAM J VANDERKLOOT 
BUNGALOW, Illinois.

1916
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Fig. 177: AISÀKU HAYASHI 
HOUSE, Tokyo.

Fig. 178: BURHANS-
-ELLINWOOD & CO MODEL 
HOUSE, Chicago. Foi o mo-
delo de casa construído para 
GUY C SMITH.

Fig. 179: CHARLES HEISEN 
HOUSE, Illinois.

Fig. 180: DELBERT W MEIER 
HOUSE, Iowa.

Fig. 181: GUY C SMITH HOU-
SE, Chicago. 

Fig. 182: H HOWARD HYDE 
HOUSE, Chicago.

Fig. 183: HENRY J ALLEN 
HOUSE.

STEPHEN M. B. HUNT HOU-
SE II, Wisconsin.

1917
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Neste momento da linha cronológica da vida profissio-
nal de Frank Lloyd Wright, da qual já se apresentaram os pri-
meiros projetos sem identidade específica, demonstrou-se a 
consolidação do esquema das Casas de Planície e o desenvol-
vimento do esquema das ‘Fireproof House’, é possível refletir 
que essa produção das casas apresentadas é explicada com 
a análise de Patrick Pinnell no texto ‘Academic tradition and 
the individual talent’, no qual o autor afirma que, a partir dos 
anos 1890, as casas de Wright dividiram-se em dois grupos:  
para projetos pequenos, ele quase sempre empregava uma 
variação do plano de quatro quadrados; sua própria casa- FLW 
HOME & STUDIO- de 1889 foi a primeira nesta variação. Nesse 
grupo de casas, a individualidade não veio tanto do arranjo 
do plano, mas dos tratamentos de fachada e do telhado e da 
presença de especificidades de cada projeto. E para projetos 
maiores da década de 1890, as casas grandes apresentavam 
um arranjo complexo e confuso. E esse sentimento de desor-
dem do plano, Wright parece ter percebido com a JOSEPH 
AND HELEN HUSSER HOUSE, que foi a raiz de sua confusão no 
design. HUSSER HOUSE tem progênies numerosas, grandes e 
pequenas, essa casa marca o início do tratamento de Wright 
de quase todos os seus planos como variantes de um número 
muito pequeno de tipos de planos.

Fig 184: Prancha XXXVII - House for Mrs. Helen W Husser, Lake ViewIII. 

Wright estava consciente da necessidade de melhoria 
do plano; indicação dessa intenção vem das publicações na-
cionais no LADIES HOME JOURNAL, já citadas anteriormente. 
E, diante da percepção da obrigação de clareza do esquema 
para as grandes casas, ele, num aprimoramento constante, 
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constrói sucessivamente inúmeros projetos já listados até 
aqui; que se comparados entre si, demonstram um esquema 
compositivo com dois planos-tipo. Esquema que funciona 
como um par lógico, mutuamente complementar, no qual a 
semelhança passa a dominar a diferença, como uma deriva-
ção do seu plano de quatro quadrados.

 Fig 185: Diagrama TIPO I e TIPO II segundo Patrick Pinnell no texto Academic tradition 
and the individual talent - Similarity and difference in the formation of Frank Lloyd Wright.

Os dois planos foram então utilizados como ferramenta 
de semelhança, por assim dizer, subjacente a toda a aparente 
diversidade na obra do período das Casas de Planície. Em se-
gundo lugar, pela primeira vez, Wright começou consistente-
mente a basear seus planos com uma grade quadrada regular, 
uma ferramenta básica pós-Durand na prática acadêmica. A 
concepção dos projetos com essa combinação de planos im-
plicou uma percepção do espaço como homogêneo e contí-
nuo, sem diferença entre o interior e o exterior e sem a neces-
sidade de considerar o limite da parede como o ato inicial de 
construção. Certamente, o uso dessa combinação de planos 
por Wright como um conceito normal, não foi apenas um dis-
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positivo de organização pragmático ou mecânico-simpático, 
era o ponto crítico para sua luta para “quebrar a caixa”.

Tendo compreendido que todas as casas podiam ser 
susceptíveis aos procedimentos que ele estava usando em 
seus pequenos projetos, voltou-se com concentração reno-
vada para a casa que ele tinha replicado mais vezes através 
dos anos 1890, a casa que ele sabia mais intimamente, a sua 
própria, descompactando suas possibilidades. 

Os tipos de planos surgiram como um par. Um plano – 
TIPO I, é basicamente centrípeto e estático e desenvolve-se a 
partir dos aspectos estáveis - a vida em linha entre as salas de 
estar e jantar com a lareira central. O outro plano – TIPO II, é 
centrado e dinâmico e desenvolvido a partir das implicações 
diagonais em espiral da casa de quatro quadrados de Wright 
em 1889.  Ambos diagramas (Fig. 185) podem ser extraídos 
da própria casa de Wright por uma série rápida de operações 
formais. Partindo da percepção de que, além de “a entrada e 
as salas de trabalho necessárias, há apenas três ambientes no 
piso térreo de qualquer casa, sala, sala de jantar e cozinha” - 
ou seja, um quadrado simples - o plano básico de diagramas é 
facilmente derivável. 

Começando a partir da casa de 1889 - FLW HOME & 
STUDIO, mas enfatizando, agora, um conjunto diferente de 
qualidades, o tipo TIPO II resulta de estender cada um dos 
quatro espaços principais do piso térreo em espiral, em se-
guida, deslizando a entrada e a sala de jantar parcialmente, 
mas nunca completamente, em alinhamento e, finalmente, 
os espaços de convívio e as áreas de serviço completamente 
em linha para dar a toda a composição um grau de estabili-
dade em torno da lareira nunca em movimento. (É como se 
nos planos de TIPO I que enfatizassem a estabilidade espacial, 
fosse seguro mover a lareira, mas no tipo de plano espacial 
dinâmico II, os planos de fazê-lo ameaçariam a coerência do 
todo, pois o espaço e a lareira são contrapesos para ações de 
cada um). Como planos de modelos TIPO I, pode-se discernir 
uma série de variantes de encarnações de TIPO II, com o tipo 
de plano estável abaixo de todos os caprichos ou reflexão, ro-
tação, material, tamanho e grau de elaboração. Entrada e sala 
de jantar sempre com seus eixos ligeiramente desalinhados, 
enquanto a ala de cozinha e sala de estar têm eixos invariavel-
mente alinhados.

A semelhança de cada projeto sucessivo tem precedên-
cia sobre a diferença. Por exemplo quando a sala de estar / 
sala de jantar têm uma lareira que não é girada (a partir de 
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sua posição original na casa de 1889), mas em vez disso é 
simplesmente deslizada para ocupar o eixo central - TIPO I, 
a casa tem o caráter modificado, mas a relação com o prece-
dente ocorre. Outro exemplo é o posicionamento do hall das 
casas, que é mais suscetível à variação de posição em relação 
às salas.  Existem inúmeras casas em que a variação do tipo 
implicou o deslizamento da entrada em torno do lado oposto 
do espaço de vida social da habitação – estar e jantar. Outras 
duas sub-variantes desse esquema ocorrem quando o outro 
personagem do drama interior, a lareira, assume dois locais 
diferentes - TIPO I.

Não é necessário sustentar que Wright passou exata-
mente por esses procedimentos formais para apresentar 
seus dois planos básicos; é preciso aceitar que os planos se 
relacionam estreitamente com a casa de 1889 - FLW HOME & 
STUDIO e, como sistemas formais, ambos se complementam 
e redefinem um espectro de caráter possível nos espaços de 
uma casa. Os tipos de planos não restringiam, mas, pelo con-
trário, deram uma base segura para sua inventividade fecun-
da. A reiteração da casa norte-americana no final do século, 
que muitos creditaram a Wright, foi possível graças ao uso de 
uma ferramenta, a ideia de tipo, emprestada da arquitetura 
clássica acadêmica. Wright não conseguiria ter aprimorado 
essa a ferramenta se não tivesse compreendido a casa como 
o monumento americano daquela época.

Esses esquemas de planos podem ser entendidos como 
um princípio de toda a produção de Frank Lloyd Wright que 
segue cronologicamente neste capítulo, incluindo os planos 
das Casas Usonianas que serão apresentadas a seguir, que 
podem ser entendidas como uma derivação dos TIPOS, com 
algumas subtrações, uma vez que geralmente se apresentam 
como uma planta em ‘L’. Em todos os planos, é claramente 
observável o posicionamento da lareira e sua implicação com 
a estruturação do espaço. Nesses diagramas não é possível in-
cluir, apenas, as casas do pós guerra em que ele trabalha com 
o plano a partir de um semicírculo.

Dando sequência aos fatos, em 1917 Wright mudou sua 
base de trabalho mais uma vez, transferindo-se de Chicago/
Taliesin II para Los Angeles. Quando ele estava ausente de Los 
Angeles, os projetos de Wright foram executados por seu fi-
lho, Lloyd Wright e um assistente, Rudolph Schindler (1887-
1953), um graduado da Academia de Belas Artes de Viena. 
Schindler, no entanto, como Wright tinha feito uma vez, apro-
veitou as ausências de Wright para iniciar sua própria prática 
profissional.
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Como Wright foi influenciado por Price, Richardson, Sil-
sbee, Sullivan, entre outros, também foi um referencial para 
muitos que passaram pelo seu escritório como Schindler ou, 
também, pelos seus projetos que passaram a ser conhecidos e 
disseminados na Europa. Para exemplificar tal alcance, Reyner 
Banham em ‘Teoria e projeto na primeira era da máquina’, 
demonstra que o exemplo mais notável de uma estrutura 
elementarista foi concebido e construído antes que a palavra 
existisse – a versão original da cadeira com braços de Gerrit 
Rietveld, cuja ilustração apareceu no de Stijl em 1919, mas 
que parece ter sido desenhada já em 1917.  De modo bastan-
te curioso, os germes dessa concepção devem ter vindo de 
Wright, tal como este foi apresentado a Gerrit Rietveld por 
Van t’Hoff. A forma da ‘Poltrona Red and Blue‘ (Fig. 186) com 
um alto espaldar de tábua e com o uso dos varões simples 
cortados à máquina, tais como os que Wright havia feito em 
seus próprios móveis (Fig. 187). Dessa maneira as influências 
de Wright iam-se espalhando-se pelo mundo. 

No ano de 1921, Wright fica afastado dos projetos nos 
Estados Unidos para a construção do Hotel Imperial de Tokyo; 
em 1922 retorna após a conclusão da obra. Nesses dois anos 
não foi identificado nenhum projeto residencial.

Fig. 186: A cadeira de alto espaldar (‘Red 
and Blue’) foi projetada por Gerrit Riet-
veld em 1917.

Fig. 187: A cadeira de alto espaldar 
(“Robie1”) foi projetada para a casa que  
Frank Lloyd Wright desenhou em 1908 
para  Frederick C. Robie.
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Fig. 188: ARINOBU FUKUHA-
RA HOUSE, Kanagawa-ken.

Fig. 189: ALINE BARNSDALL 
HOLLYHOCK HOUSE, Los 
Angeles.

Fig. 190: TAZAEMAN YAMA-
MURA HOUSE, Hyogoken.

1918 1920
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Fig. 194: SAMUEL FREEMAN 
HOUSE, Los Angeles.

Fig. 195: TALIESIN III HOUSE, 
Wisconsin.

Fig. 191: CHARLES ENNIS 
HOUSE, Los Angeles.

Fig. 192: G. M. MILLARD 
HOUSE, Pasadena.

Fig. 193: JOHN STORER 
HOUSE (Mrs Lowes Eagle 
Rock house), Los Angeles.

1924 19251923
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Fig. 196: ALEXANDER CHAN-
DLER HOUSE, Arizona.

Fig. 197: ISABEL MARTIM 
HOUSE, New York.

Fig. 198: OWEN D YOUNG 
HOUSE, Arizona.

Fig. 199: WELLINGTON AND 
RALPH CUDNEY HOUSE, 
Arizona.

1927
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197

199

196
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Fig. 200: MALCOLM H. E. 
WILLEY HOUSE, Minnesota.

Fig. 201: RICHARD LLOYD 
JONES HOUSE, Oklahoma.

1929

200 201
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A segunda fase significativa na carreira de Wright deu-
-se depois que terminou a última casa de blocos de concreto 
em Tulsa, Oklahoma em 1929. Ele deixou de produzir as casas 
com blocos de concreto devido ao Crack da Bolsa de valores.  
Nessa fase, também, Wright teve o primeiro projeto que ex-
plorou os limites e possibilidades das vigas de concreto e, se-
gundo Sigfried Giedion, isso deu-se só depois de 1930 quando 
os arquitetos europeus já estavam utilizando ao máximo as 
qualidades intrínsecas do concreto armado, ele o utilizou pela 
primeira vez em grande escala para uma de suas casas.

No ano de 1931, Wright viajou para conhecer o Brasil. 
No ano de 1932, participou da Exposição no Museu de Arte 
de Nova Iorque com uma maquete de um projeto ‘HOUSE ON 
THE MESA’ que seria para Oklahoma. Nos anos seguintes de 
1933, 1934 e 1935 não foram identificados projetos residen-
ciais.

Fig. 202: ‘HOUSE ON THE MESA’.

‘O cognome Usonia é o nome dado por Samuel Butler 
aos Estados Unidos da América’49 e é como Frank Lloyd Wright 
gostava de chamar o seu país. Com essa nomenclatura mais 
afetiva, ele desenvolveu um novo modelo de habitação. No 
ano de 1936, com 67 anos, construiu a primeira Casa Usonia-
na, modelo esse que foi aprimorado, de projeto a projeto, até 
a sua morte em 1959. Wright frequentemente elaborou sobre 
o tema Usoniano, que significava muito mais do que simples-
mente uma descrição de uma pequena casa de uma única his-
tória, para Wright era sinônimo de “orgânico”, democrático e 
demográfico. 

As Casas Usonianas ou casas de telhado plano foram 
projetadas para abrirem-se com vista para seus jardins pri-
vados através de portas envidraçadas. Eram construídas com 
tijolo, madeira e vidro, materiais usados tanto dentro quanto 
fora da edificação. Conforme o livro ‘An America Architecture: 
Frank Lloyd Wright’, as novas instalações tornaram desejável 

49 CONSTANTINO, Maria. Frank	Lloyd	Wright. 1991. Pag 67. Citação Original: Wright fre-
quently elaborated on the theme of the Usonian House. Nearly Always arranged around 
a tight, compact masonry core which often featured the fireplace (the secret heart) and 
the kitchen workspace, some of the houses were enlarged and spread out over their site, 
while others were detailed and designed so that the owners could build their own houses. 
(Tradução da autora)
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colocar de lado o salão provincial americano. Ao abolir com-
pletamente a sala de jantar em si, a dona de casa usoniana 
agora podia ver seus filhos brincando no lado de fora, entre-
ter os visitantes e cozinhar uma refeição ao mesmo tempo. 
Wright organizou o esquema da casa quase sempre em torno 
de um núcleo apertado, compacto de alvenaria que, muitas 
vezes, apresentava a lareira - o coração secreto50 e o espaço 
de trabalho da cozinha.

Durante uma de suas estadas no Japão, Frank Lloyd 
Wright, que abominava os radiadores que exigiam uma em-
baraçosa canalização, descobriu uma versão local do ‘roman 
hypocaust’51. Desde então, era um defensor ardente dos sis-
temas de aquecimento incorporados na laje do pavimento, 
tanto que, mais tarde considerou o que chamou “Calor de 
Gravidade” sua contribuição técnica mais importante para a 
arquitetura. 

Wright introduziu no modelo das Casas Usonianas o 
uso desse sistema - Calor de Gravidade- com os assoalhos le-
ves que carregaram o vapor e as tubulações de água quente 
para o aquecimento. Sua primeira experiência americana com 
isso foi na HEBERT and KATHERINE JACOBS I HOUSE, constru-
ída em 1936, em cujas fundações ele instalou tubos de água 
quente. Com este sistema incorporado à edificação, ele eli-
minou a área subutilizada do porão das Casas de Planície e 
forneceu o aquecimento contínuo sem radiadores, fazendo 
janelas do piso ao teto e as portas envidraçadas possíveis. O 
calor resultante - homogêneo, regular e totalmente invisível - 
fez um espaço termal inconfundivelmente moderno, mas Wri-
ght sentiu a necessidade de tornar visível de alguma forma 
essa regulação atmosférica, de tal modo que o centro da casa 
construiu uma volumosa lareira, funcionalmente redundante 
como simbolicamente indispensável: mais uma vez, o fogo ori-
ginal que habita o coração da arquitetura.52 

50 Roman hypocaust: Um hypocaust (hypocaustum latino) é um sistema de aquecimen-
to central em um edifício que produz e circula ar quente abaixo do chão de uma sala e 
também pode aquecer as paredes com uma série de tubos através dos quais o ar quente 
passa; Este ar também pode aquecer os andares superiores. [1] A palavra deriva do hipo 
grego antigo que significa “sob” e caust-, o que significa “queimado” (como em caustic). A 
primeira referência a tal sistema sugere que o templo de Ephesus em 350 aC foi aquecido 
desta maneira [2], embora Vitrúvio atribua sua invenção a Sergius Orata em 80 aC. [3] 
Sua invenção melhorou a higiene e as condições de vida dos cidadãos e foi um precursor 
do aquecimento central moderno. 

51 GALIANO, Luis Fernández. Fire	and	Memory	In	Architecture	and	Energy. 2000. Pág.250. 
Citação Original: The resulting warmth – homogeneous, regular, and totally invisible – made 
for na unmistakably modern termal space, yet Wright felt the need to make such atmosphe-
ric regulation visible in some way, soa t the center of the house rose a voluminous firepola-
ce, which was functionally redundant as it was symbolically indispensable: once again the 
original fire inhabiting the heart of the architecture. (Tradução da autora)

52 LIND, Carla. Frank	Lloyd	Wright’s	fireplaces. 1. Ed. San Francisco: Archetype Press. 
1995. Pág. 13. Citação Original: No matter how he simplified his residential designs throu-
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No interior da habitação, outra inovação foi a justapo-
sição proposta por Wright de uma cozinha com uma pequena 
área de jantar. Com uma planta zoneada, o espaço de servi-
ço da casa concentrou-se dentro dela e, nesse espaço, todas 
as dependências da construção de casa moderna: caldeira de 
óleo e tanques de combustível - compressor de ar, aquecimen-
to e unidades de condicionamento de ar, ventilação e fumaça.

A chaminé da lareira, oca  e alargada - cerca de 6 ou 8 
metros no chão – passou a ser acessível a partir do espaço de 
serviço e era utilizada para passagem de tubulações. A cen-
tralidade desse espaço de serviço permitia o menor percurso 
das canalizações até o banheiro e a cozinha,  e assim, o custo 
do lar habitual foi reduzido à  metade ou a um terço do custo 
que antes era orçado. ‘Não importa como ele simplificou seus 
projetos residenciais através dos setenta anos de sua carreira. 
Wright manteve uma lareira maciça como elemento central, 
tanto arquitetônica como espiritualmente. Wright nunca su-
geriu remover a lareira como um meio de reduzir o custo. Fa-
zer isso teria eliminado  a alma em um prédio.’53

O modelo da Casa Usoniana, inicialmente, foi concebido 
para clientes com orçamentos limitados, mas que apreciavam o 
design fino; muitas vezes os princípios dessas casas foram usados 
por Wright para seus clientes mais ricos. A criação de Casas Uso-
nianas dependia inteiramente, e paradoxalmente, dessa combina-
ção de arquiteto e cliente confiante. Eles eram clientes que com-
partilhavam a crença de Wright de que a boa arquitetura não era 
necessariamente somente para os ricos norte-americanos. Poste-
riormente, os clientes das casas usonianas permitiram que Wright 
demonstrasse o quão versátil era a forma usoniana: cada casa era 
única e poderia ter um orçamento estratificado. A grade modu-
lar poderia ser em forma de L, retangular, quadrada, triangular, ou 
mesmo um hexágono e o plano poderia ser variado, dependendo 
das necessidades do cliente e do terreno do edifício. Algumas das 
casas foram ampliadas e espalhadas sobre o seu terreno enquan-
to outras foram detalhadas e projetadas para que os proprietários 
pudessem construir de acordo com suas possibilidades.

gh the seventy years of his career. Wright retained a massive fireplace as central element, 
both architecturally and spiritually. In the 1930s, when he reassessed the design of the 
American house, eliminating all that was unnecessary, he kept the hearth despite the fact 
that is was essential for neither cooking nor heating. Wright never suggested removing 
the fireplace as a means to cut cost. To do so would have cut the soul out of a building. 
(Tradução da autora)

53 LIND, Carla. Frank Lloyd Wright’s fireplaces. 1. Ed. San Francisco: Archetype Press. 
1995. Pág. 13. Citação Original: No matter how he simplified his residential designs throu-
gh the seventy years of his career. Wright retained a massive fireplace as central element, 
both architecturally and spiritually. In the 1930s, when he reassessed the design of the 
American house, eliminating all that was unnecessary, he kept the hearth despite the fact 
that is was essential for neither cooking nor heating. Wright never suggested removing 
the fireplace as a means to cut cost. To do so would have cut the soul out of a building. 
(Tradução da autora)
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Diferentemente dos outros modelos de Frank Lloyd 
Wright, a Casa Usoniana só foi demonstrada como um mo-
delo no ano de 1953, não pelos jornais, mas por USONION 
EXHIBITION HOUSE em Nova Iorque. Diferentemente de tudo 
que foi concebendo nesse modelo até aquele ano, projetos 
que tinham a lareira geralmente centralizada junto ao setor 
de serviços e ao lado do espaço de jantar, no modelo apre-
sentado e construído para a exposição a casa tem a lareira 
posicionada num canto da sala.

Fig. 203: Sala da Casa Usoniana do exposição de 1953 em Nova Iorque. 

Outro grupo de esquemas de Casas Usonianas de Wri-
ght que surge no início da década de 1940 e passa a ser difun-
dido no pós período da Segunda Guerra Mundial é baseado 
em segmentos de um círculo. A forma-L original da Casa Uso-
niana é transformada em um arranjo forma-C, onde a área do 
centro da curva contém um pátio ao ar livre e o espaço de sa-
las. O desenho do círculo segmentado foi usado pela primeira 
vez por Wright em uma segunda casa para os HERBERT JACO-
BS HOUSE II em 1943 e é retomado de inúmeras maneiras em 
projetos que seguem após este primeiro. Além de todas as 
modificações inseridas na concepção do espaço da Casa Uso-
niana, em 1950 começou a incorporação do ar condicionado 
nas habitações, o que também atribuiu a qualidade termal do 
espaço.

Fig. 204: Planta da USONION EXHIBITION 
HOUSE desenvolvida pela autora. 
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Fig. 205: ABBY BEECHER RO-
BERTS HOUSE, Michigan.

Fig. 206: EDGAR KAUFMANN 
HOUSE, Pennsylvania.

Fig. 207: HEBERT and KA-
THERINE JACOBS I HOUSE, 
Wisconsin.

Fig. 208: JEANS AND PAUL R. 
HANNA HOUSE, California.
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Fig. 209: BEN REBHUHN 
HOUSE, Nova Iorque.

Fig. 210: HERBERT F. JOHN-
SON HOUSE, Wisconsin.

1937

209

210

Fig. 211: CHARLES L. MAN-
SON HOUSE, Wisconsin.

Fig. 212: HOUSE FOR ONE 
FAMILY LIFE.

1938
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Fig. 213: ANDREW F ARMS-
TRONG HOUSE, Indiana.

Fig. 214: BERNARD 
SCHWARTZ HOUSE, Wiscon-
sin.

Fig. 215: CLARENCE SON-
DERM HOUSE, Missouri.

Fig. 216: GEORGE. D. STUR-
GES HOUSE, California.

Fig. 217: K. WINCKLER e A. 
GOETSCH HOUSE, Okemos.

Fig. 218: LOREN B. POPE - 
LEIGHY HOUSE, Virginia.

Fig. 219: R. PAUSON HOUSE, 
Arizona.

Fig. 220: RALPH JESTER 
(MARTIN Pence) HOUSE, 
Hawai.

Fig. 221: S. ROSENBAUM 
HOUSE, Alabama.

Fig. 222: SIDNEY BAZETT 
HOUSE, California.

Fig. 223: SUNTOP HOUSE, 
Pennsylvania.
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Fig. 224: GREGOR S AND ELI-
ZABETH B AFFLECK HOUSE, 
Wisconsin.

Fig. 225: JAMES B CHRISTIE 
HOUSE, New Jersey.

Fig. 226: JOHN. C. PEW 
HOUSE, Wisconsin.

Fig. 227: JOSEPH EUCHT-
MAN. Maryland.

Fig. 228: LLOYD LEWIS HOU-
SE, Illinois.

Fig. 229: STEVENS HOUSE/
AULDBRASS, Carolina do Sul.

Fig. 230: STUART RICHARD-
SON HOUSE, New Jersey.

Fig. 231: THEODORE BAIRD 
HOUSE, Massachusetts.

1940
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Fig. 232: CARLTON D. AND 
MARGARET WALL HOUSE 
(Snowflake), Michigan.

Fig. 233: LOWELL AND AG-
NES WALTER HOUSE, Iowa.

Fig. 234: HERBERT JACOBS 
HOUSE II, Wisconsin.

Fig. 235: ARNOLD FRIED-
MAN VACATION LODGE, 
New Mexico.

1941 1943 1945
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Fig. 236: ALVIN MILLER 
HOUSE, Iowa.

Fig. 237: CHAUNCEY L AND 
JOHANNA GRIGGS HOUSE, 
Washington.

Fig. 238: DOUGLAS AND 
JACKIE GRANT HOUSE, Iowa.

MORRIS HOUSE, California.

Fig. 239: SARA AND MELVYN 
MAXWELL SMITH HOUSE, 
Michigan.

1946

237 239

236 238
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Fig. 240: AMY ALPAUGH 
STUDIO HOUSE, Michigan.

Fig. 241: DR. A. H. BULBU-
LIAN HOUSE, Minnesota.

Fig. 243: ALBERT (OLLIE AND 
EDIE) ADELMAN HOUSE, 
Wisconsin.

Fig. 244: CARROLL ALSOP 
HOUSE, Iowa.

Fig. 245: CHARLES E WELT-
ZHEIMER HOUSE, Ohio.

Fig. 246: DAVID I AND CHRIS-
TINE WEISBLAT HOUSE, 
Michigan.

Fig. 247: ERIC AND PRATT 
HOUSE, Michigan.

Fig. 248: ERLING P. AND KA-
THERINE BRAUNER HOUSE, 
Michigan.

Fig. 249: HERMAN T MOSS-
BERG HOUSE, Indiana.

Fig. 250: J. WILLIS HUGHES 
HOUSE, Mississipi.

Fig. 251: JACK LAMBERSON 
HOUSE, Iowa.

Fig. 252: KATHERINE Z. AND 
MAYNARD P. BUEHLER HOU-
SE, California.

Fig. 253: LILIAN AND CURTIS 
MEYER HOUSE, Michigan.

Fig. 254: MRS CLINTON 
WALKER HOUSE, California.

Fig. 255: ROBERT LEVIN 
HOUSE, Michigan.

Fig. 256: SAMUEL EPPSTEIN 
HOUSE, Michigan.

Fig. 257: SOL FRIEDMAN 
HOUSE, Pleasantville N.Y.

1947 1948
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Fig. 258: ANNE AND ERIC V. 
BROWN HOUSE, Michigan.

Fig. 259: EDWARD SERLIN 
HOUSE, New York.

Fig. 261: HELEN AND WARD 
MCCARTNEY HOUSE, Michi-
gan.

Fig. 262: HENRY J. NEILS 
HOUSE, Minnesota.

Fig. 263: HOWARD E. AND 
HELEN C ANTHONY HOUSE, 
Michigan.

Fig. 264: JAMES AND DO-
LORES EDWARDS HOUSE, 
Michigan.

Fig. 265: KENNETH AND 
PHYLLIS LAURENT HOUSE, 
Illinois.

Fig. 266: WARD MC. CART-
NEY, Michigan.

Fig. 267: ARTHUR C. MA-
THEWS HOUSE, California.

Fig. 268: BERENICE AND 
RICHARD SMITH HOUSE, Wis-
consin.

Fig. 269: DON AND MARY 
LOU SCHABERG HOUSE, Mi-
chigan.

Fig. 270: DR. R. BRADFORD 
AND INA MORRIS HARPER 
HOUSE, Michigan.

Fig. 271: DR. ISADORE 
AND LUCILLE HOUSE, New 
Hampshire.

Fig. 272: GLADYS AND DAVID 
WRIGHT HOUSE, Arizona.

Fig. 273: J. A. AND MURIEL 
SWEETON HOUSE, New Je-
rsey.

Fig. 274: JOHN A GILLIN HOU-
SE, Texas.

Fig. 275: JOHN HAYNES HOU-
SE, Indiana.

Fig. 276: JOHN O. CARR HOU-
SE, Illinois.

Fig. 277: KARL A. STALEY 
HOUSE, Ohio.

Fig. 278: RAYMOND CARLSON 
HOUSE, Arizona.

Fig. 279: ROBERT AND ELI-
ZABETH MUIRHEAD HOUSE, 
Hampshire.

Fig. 280: ROBERT AND GLO-
RIA BERGER HOUSE, Califor-
nia.

Fig. 281: ROBERT D. WINN 
HOUSE, Michigan.

Fig. 282: S. P. ELAM HOUSE, 
Minnesota.

Fig. 283: SEYMOUR AND GER-
TE HOUSE, Tennessee.

Fig. 284: THOMAS E. KEYS 
HOUSE, Minnesota.

Fig. 285: WILBUR C. PEARCE 
HOUSE, California.

Fig. 286: WILLIAM AND MARY 
PALMER HOUSE, Michigan.

1949 1950
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264
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266
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Fig. 287: A. K. CHAHROUDI 
COTTAGE, New York. 

Fig. 288: BENJAMIN ADEL-
MAN HOUSE, Arizona. 

Fig. 289: CHARLES F GLORE 
HOUSE, Illinois.

Fig. 290: GABRIELLE AND 
CHARLCY AUSTIN HOUSE, 
South Carolina.

Fig. 291: MARGARET AND 
PATRICK KINNEY HOUSE, 
Wisconsin.

Fig. 292: NATHAN AND 
JEANNE RUBIN HOUSE, 
Ohio.

Fig. 293: ROLAND AND 
RONNY REISLEY HOUSE, 
New York.

Fig. 294: RUSSEL W M AND 
RUTH KRAUS HOUSE, Mis-
souri.

1951
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Fig. 295: ARCHIE BOYD AND 
PATRICIA TEATER studio 
HOUSE, Idaho.

Fig. 296: ARTHUR PIEPER 
HOUSE, Arizona.

Fig. 297: CLIFTON AND 
GEORGE LEWIS HOUSE, 
Florida.

Fig. 298: FRANK S. SANDER 
HOUSE, Connecticut.

Fig. 299: LOUIS MARDEN 
HOUSE, Virginia.

Fig. 300: QUINTIN AND 
RUTH BLAIR HOUSE, Wyo-
ming.

Fig. 301: R. W. LINDHOLM 
HOUSE, Minnesota.

Fig. 302: RAY Z. BRANDES 
HOUSE, Washington.

Fig. 303: WELBIE L. FULLER 
HOUSE, Mississipi.

1952
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Fig. 304: ANDREW B. AND 
MAUDE COOKE HOUSE, 
Virginia.

Fig. 305: ELIZABETH AND 
ROBERT LLEWELLYN WRIGH 
HOUSE, Maryland.

Fig. 306: JOHN AND SYD 
DOBKINS HOUSE, Ohio.                 

Fig. 307:JORGINE BOOMER 
HOUSE, Arizona.

Fig. 308: LEWIS H GODDARD 
HOUSE, Michigan.

Fig. 309: LOUIS PENFIELD 
HOUSE, Ohio.

USONION EXHIBITION HOU-
SE, New York.

1953
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Fig. 310: ALICE AND ELLIS A. 
FEIMAN HOUSE, Ohio.

Fig. 311: E CLARK AND JULIA 
ARNOLD HOUSE, Wisconsin.

Fig. 312: GERALD B. 
TONKENS HOUSE, Ohio.

Fig. 313: GLORIA BACHMAN 
AND ABRAHAM WILSON 
HOUSE, New Jersey.

Fig. 314: JOHN E. AND CA-
THERINE CHRISTIAN HOUSE, 
Indiana.

Fig. 315: KAREN JOHNSON 
HOUSE, Wisconsin.

Fig. 316: LOUIS B. FREDERI-
CK HOUSE, Illinois.

Fig. 317: N. HAGAN HOUSE, 
Pensilvania.

Fig. 318: WILLIAM L. THAX-
TON HOUSE, Texas.

1954
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Fig. 319: DONALD AND VIR-
GÍNIA LOVNESS HOUSE, Min-
nesota. 

Fig. 320: DR. H AND DOROTHY 
H TURKEL HOUSE, Michigan.

Fig. 321: DR. TOUFIC AND 
MILDRED KALIL HOUSE, New 
Hampshire.

Fig. 322: ELIZABETH AND 
WILLIAM B TRACY HOUSE, 
Washington.

Fig. 323: HAROLD C. PRICE JR. 
HOUSE, Oklahoma.

Fig. 324: HARRIET AND RAN-
DALL FAWCETT HOUSE, Cali-
fornia.

Fig. 325: JOHN L. RAYWARD 
HOUSE, Connecticut.

Fig. 326: MAXIMILIAN HOF-
FMAN HOUSE, New York.

Fig. 327: ROBERT H. SUNDAY 
HOUSE, Iowa.

Fig. 328: THEODORE A. AND 
BETTE PAPPAS HOUSE, Mis-
souri.

WARREN SCOTT REMODELING 
OF ISABEL ROBERTS HOUSE, 
Illinois.

1955
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Fig. 329: CONRAD EDWARD 
AND EVELYN GORDON HOU-
SE, Oregon.

Fig. 330: DUDLEY SPENCER 
HOUSE, Delware.

Fig. 331: FRANK AND ELOISE 
BOTT HOUSE, Missouri.         

Fig. 332: JULIA AND DUEY 
WRIGHT HOUSE, Wisconsin.

Fig. 333: PAUL AND IDA 
TRIER HOUSE, Iowa.

1956
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Fig. 334: AL BORAH HOUSE, 
Illinois.

Fig. 335: CARL SCHULTZ 
HOUSE, Michigan.

Fig. 337: DOROTHY ANN 
AND STERLING KINNEY 
HOUSE, Texas.

Fig. 338: DR ROBERT G. AND 
MARY WALTON HOUSE, Ca-
lifornia.

Fig. 339: WILLIAM P 
BOSWELL HOUSE, Ohio.

1957
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Fig. 340: DONALD M. 
STROMQUIST HOUSE, Utah.

Fig. 341:DR GEORGE AND 
MILLIE ABLIN HOUSE, Cali-
fornia.

Fig. 342: DR PAUL AND 
HELEN OLFELT HOUSE, Min-
nesota.

Fig. 343: SETH CONDON 
PETERSON COTTAGE, Wis-
consin.

Fig. 344:  AIME AND NOR-
MAN LYKES HOUSE, Arizona.

Fig. 345: ALLEN FRIEDMAN 
HOUSE, Illinois.

FLW faleceu.

1958 1959
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Frank Lloyd Wright desenvolveu também dois planos 
de casas pré-fabricadas, que poderiam ser construídas com 
uma diversidade de materiais. Essas casas foram construídas 
a partir do ano de 1956 até 1961. O primeiro esquema de casa 
pré-fabricada é um plano mais alongado no qual o setor de 
serviços – cozinha e lareira, ocupa uma extremidade da plan-
ta, sendo esse setor geralmente construído em alvenaria de 
tijolos ou pedras. Tal esquema foi construído em maior núme-
ro. O segundo esquema é uma plano quadrado, com o setor 
de serviços com lareira mais centralizado- que não é nem geo-
métrico e nem exato em relação ao contexto de toda a habita-
ção e vinculado à circulação vertical da habitação, as escadas. 
Nesse modelo, foram edificadas duas casas, com mudanças 
sutis entre elas, referentes a um canteiro frontal vinculado à 
sala de estar.

Fig. 347: Planta esquemática da Casa Pré Fabricada ‘ERDMAN PLAN’  no esquema mais 
alongado no qual o setor de serviços e a lareira ocupam uma extremidade da casa,  de-
senhada pela autora.

Fig. 348: Planta esquemática da Casa Pré Fabricada ‘ERDMAN PLAN’  no esquema mais 
quadrado com o setor de serviços e a lareira mais centralizados,  desenhada pela autora.



FR
A

N
K 

LL
O

YD
 W

RI
G

H
T,

 B
IO

G
R

A
FI

A
 E

 P
R

O
JE

TO
S 

R
ES

ID
EN

C
IA

IS

161

Fig. 349: EUGENE VAN TA-
MELEN, Wisconsin.

Fig. 350: DR. ARNOLD AND 
LORA JACKSON HOUSE, Wis-
consin.

Fig. 351: ELIZABETH AND 
DON C DUNCAN HOUSE, 
Pensilvania.

Fig. 352: FRANK IBER HOU-
SE, Wisconsin.

Fig. 353: JAMES B. MCBEAN 
HOUSE, Wisconsin.

Fig. 354: MARY ELLEN AND 
WALTER RUDIN HOUSE, Wis-
consin.

1956 1957

349

354

353

350

351

352

Frank Lloyd Wright faleceu no ano de 1959 com 90 
anos. As referências bibliográficas apontam uma produção de 
aproximadamente 1000 projetos de diferentes tamanhos e 
escalas. Seu escritório seguiu dando continuidade à constru-
ção de seus projetos e a Fundação Taliesin seguiu promoven-
do a educação através da arquitetura de Frank Lloyd Wright. 
Com tudo que fez em vida e com ênfase na diferença entre a 
sua obra e qualquer outra que a precedeu, ou que a rodeou, 
isolam Wright e o tornam um arquiteto distinto em espécie, 
não apenas em qualidade.

Com a listagem cronológica construída e a exposição 
das fotos das casas apresentadas em conjuntos é possível per-
ceber com clareza as características de cada período da pro-
dução de Frank Lloyd Wright. Infelizmente, as fotografias não 
apresentam a mesma qualidade, mas contribuem para o en-
tendimento visual que aproxima e possibilita a identificação 
das semelhanças, revelando como a produção projetual con-
tínua desenvolveu-se como num acordo referencial entre as 
propostas divulgadas e os trabalhos que eram consequência 
de cada um daqueles modelos. 

Verificando as plantas de alguns dos 329 projetos lista-
dos que anunciaram novas possibilidades e períodos da pro-
dução de Frank Lloyd Wright foi possível identificar a posição 
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DR. EDWARD AND LAURA 
JANE LA FOND HOUSE, Min-
nesota. 

JOSEPH MOLLICA HOUSE, 
Wisconsin.

1958
WILLIAM AND CATHERINE 
CASS HOUSE, New York.

Fig. 355: CELESTE AND SO-
CRATES ZAFERIOU HOUSE, 
New York.

1959 1961

355

do elemento da lareira na planta de cada um deles. No projeto 
de sua própria casa de 1889 (A), a lareira assume o centro, 
está vinculada a uma parede que faz divisa com outro ambien-
te, a cozinha; No modelo de casa “A Home in a Praire Town”  
(B) apresentado no LADIES HOME JOURNAL de 1901, a lareira 
segue centralizada no contexto da planta e posicionada numa 
parede de um corredor de circulação; no mesmo ano e com 
outro modelo ‘A Small House with “Lots of Room in it”’ (C) a 
lareira permanece no centro e de costas para o hall de entrada 
principal da residência; no projeto de 1907 da casa econômica 
“Fireproof house” (D) a lareira está posicionada no centro da 
habitação e está vinculada a uma parede que limita o espaço 
de circulação no interior da casa; Nos primeiros projetos de 
Casas Usonianas (E) construídas, a lareira geralmente assume 
o centro e esse espaço vinculado ao setor de serviços, mas no 
modelo de Casa Usoniana de 1953 (F) em Nova Iorque a larei-
ra assume a posição no perímetro da habitação, vinculada a 
uma parede externa. Em todos os modelos a lareira está pre-
sente e o seu posicionamento no projeto residencial de Frank 
Lloyd Wright é o motivo deste estudo, sendo identificadas se-
melhanças na utilização do mesmo. 
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Fig 356: Plantas esquemáticas das residências, todas desenhadas na mesma escala pela autora. ( A: 1889 - Illinois -  FLW HOME & STUDIO I 
B: 1900 - Ladies Home Journal - “A Home in a Praire Town” I C: 1900 - Illinois - HICKOX BROWN HOUSE - ‘A Small House with “Lots of Room 
in it”’  I D:1905 - Ladies Home Journal -  FIREPROOF HOUSE I E:1956 - Wisconsin -  ERDMAN PLAN : EUGENE VAN TAMELEN I F:1953 - New 
York - USONION EXHIBITION HOUSE).

A:

B:

C:

D:

E:

F:
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Observando toda a cronologia, é possível afirmar, como 
fez Sigfried Giedion, que o segredo da obra de Frank Lloyd 
Wright é que ele soube ver na tradição da casa norte-ameri-
cana os elementos que podiam ser adotados como base para 
o futuro. A esses elementos, acrescentou outros, desenvol-
vendo assim, com toda a potência de sua genialidade, con-
cebeu um conjunto amplo, diverso e consistente de projetos 
residenciais com concepções únicas e influentes na produção 
mundial.  Como constou no início deste capítulo, a vida profis-
sional de Wright não tem como ser dissociada da vida pesso-
al do arquiteto. Foi como o crescimento de uma árvore, com 
movimentos orgânicos, sustentada pela formação e relações 
que teve, uma vida que se permitiu experimentações e que 
deixou ‘frutos’ que ainda causam surpresa pela multiplicidade 
de conhecimento que é possível derivar a partir desses pro-
jetos.



“O lugar do fogo deveria ser o lugar sobre o qual as pessoas se reúnem; 

mas a lareira da casa americana comum, sendo feia, 

é geralmente coberta de cortinas inflamáveis; 

o fogo é, em consequência, raramente aceso, 

e ninguém se interessa em sentar-se em torno de uma lareira sem fogo.”

(Edith Wharton and Ogden Codman – The Decoration of Houses in 1897: Tradução da autora)





A LAREIRA NOS PROJETOS 
DE FRANK LLOYD WRIGHT6. 
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‘A lareira? O coração do todo e do próprio edifício.’154 

Essa citação do próprio Wright determina o significado da la-
reira na concepção arquitetônica dele. 

Dos 329 projetos identificados e já listados nesse tra-
balho, de 138 conseguiu-se algumas fotografias que mostram 
a lareira nos interiores dessas habitações. E a simples apro-
ximação visual e cronológica entre essas imagens evidencia 
características da sua produção, e do elemento lareira, pro-
priamente dito, características essas que estão associadas 
diretamente a cada um de seus períodos: “bootleg houses”, 
Casas de Planície e Casas Usonianas, ou ainda, de projetos es-
pecíficos como das casas de blocos de concreto texturizados 
ou das casas pré-fabricadas dos seus últimos anos. “Nenhuma 
casa de Wright é sem lareira, não porque precisa de calor, mas 
por causa desses valores psicológicos intangíveis - calor, con-
forto, proteção e unidade familiar”.255

A característica que permeia toda a produção de suas 
casas foi a presença	dominante de uma lareira no ambiente 
social da habitação, o coração da casa. Segundo Carla Lind, 
Frank Lloyd Wright projetou mais de mil lareiras, tanto para 
projetos residenciais como para outros programas como ho-
téis, escritórios, etc, e dentre essas nenhuma é igual. Para si 
próprio, ele projetou 44 lareiras nas três casas em que viveu, 
de modo que pudesse estar constantemente cercado pelo bri-
lho do fogo. Mesmo depois de fornos e fogões fornecerem 
calor suficiente para as suas casas, “a lareira manteve sua po-
sição simbólica como sinal de conforto e proteção”.356

A lareira de Frank Lloyd Wright é um elemento estru-
tural do ambiente, como também um elemento de desenho 
digno de celebração, trazendo em si as características de toda 
a edificação em forma e materialidade. Se olharmos a ima-
gem de uma de suas lareiras é possível identificar nela a que 
período pertence, já que aparecem geralmente com forma si-
métrica nos primeiros anos (fig. 357) e de regra construídas 
com tijolos; e com forma assimétrica mais tardiamente (fig. 

54 LIND, Carla. The Frank Lloyd Wright’s fireplaces Citação Original: ‘OUR WONDERMENT 
INCREASES AS WE SEE THE LIVING ROOM... HOW BROAD IT IS – AND QUIET... THE BROAD 
SUNLIUT WINDOWS. THE DIVANS UNDERNEATH. WITH BROAD RESTFUL BACKS AND SEA-
TS. THE FIREPLACE? THE HEART OF THE WHOLE AND OF THE BUILDING ITSELF.’ (Tradução 
da autora)

55 LIND, Carla. The Frank Lloyd Wright’s fireplaces Citação Original: No Wright house is 
without a fireplace, not because need for heat but because of these intangible psycho-
logical values- warmth, comfort, protection and family unity. H Allen Brooks; The Pope 
– Leighey house 1969.  (Tradução da autora)

56 LIND, Carla. The Frank Lloyd Wright’s fireplaces. Pag 09. Citação Original: “…the fi-
replace retained its symbolic position as sign of confort and protection”. (Tradução da 
autora)
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358) construídas, também, com outros materiais como pe-
dras, blocos de concreto, concreto armado, blocos cerâmicos, 
etc. As lareiras de Wright marcam sua mudança na orientação 
da formalidade da era vitoriana para a informalidade da era 
industrial. Carla Lind expõe, ainda, que com uma revisão das 
primeiras casas de Wright é possível demonstrar que ele bus-
cava seu próprio estilo, experimentando várias técnicas, inclu-
sive para lidar com a lareira que ainda não sabia aceitar como 
uma massa estrutural. 

Fig. 357: GEORGE MADISON MILLARD HOUSE (1906).

Fig. 358: WILLIAM L. THAXTON HOUSE (1954).

Nos seus primeiros projetos Wright utilizou-se do ele-
mento da lareira como uma ‘mantel’, num recorte de parede 
abria o espaço do fogo e colocava uma moldura (fig. 359 e fig. 
360). O que evoluiu para um acabamento do recorte do fogo 
como um grande arco semicircular que pode ser visto na la-
reira de sua própria casa e em outros projetos do mesmo pe-
ríodo (fig. 361, 362 e 363). Esse espaço do fogo nos primeiros 
projetos, geralmente, caracterizou-se por ser um ‘inglenook’ 
espaço dentro da habitação composto por bancos acoplados 
e característico das casas inglesas, já apresentadas nesse tra-
balho. Nesses projetos a identificação do espaço da lareira é 
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possível de ser percebido em planta, não aparecendo como 
um volume saliente no ambiente, pois não excedia os limites 
das paredes, sendo concebido como um espaço de recolhi-
mento.

Fig. 361: FLW HOME & STUDIO (1889).

Fig. 362: ARTHUR HEURTLEY HOUSE (1902).

Fig. 363: DARWIN. D. MARTIN HOUSE (1904).

Com o passar dos anos e da contínua experiência proje-

Fig. 359: JAMES CHARNLEY HOUSE (1892).

Fig. 360: GEORGE BLOSSOM HOUSE 
(1892).
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tual, alguns elementos menores vão sendo acrescidos ao ele-
mento lareira e estabelecem-se como presença constante na 
concepção do volume, como: bancos fixos e baixos em pedra 
ou concreto na base com uma parte que avança para o inte-
rior do espaço do fogo, nos primeiros anos em número de dois 
e com o passar dos anos geralmente um só (fig. 364 e 365); 
diferenciação do tipo de revestimento do piso frontal, e ainda 
ora com rebaixo criando um degrau, ora sem ele (fig. 366, 367 
e 368); desenvolvimento de estruturas internas de ferro para 
aquecer água, para pendurar utensílios e para apoiar as lenhas 
em brasa (fig. 369 e 370); fechamentos frontais com cortinas 
de aço para proteção de fagulhas (fig. 371, 372 e 373). Esses 
elementos menores nunca são iguais, apenas reaplicados com 
a mesma função em cada uma das lareiras projetadas e nem 
sempre estão presentes, não é possível afirmar se há uma 
única lareira que contenha todos esses elementos menores 
reunidos em um único volume.

 Fig. 366: WALTER V. DAVIDSON HOUSE (1908).

Fig. 367: FREDERICK C. ROBIE HOUSE (1908).

Fig. 364: AVERY COONLEY HOUSE (1907).

Fig. 365: DR GEORGE AND MILLIE ABLIN 
HOUSE (1958).
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Fig. 368: RAY BRANDES HOUSE (1952).

Fig. 371: KENNETH AND PHYLLIS LAURENT HOUSE (1949).

Fig. 372:  A. K. CHAHROUDI COTTAGE (1951).

Fig. 369: E. KAUFMANN HOUSE  (1936).

Fig. 370: JEAN S. AND PAUL R. HANNA 
HOUSE (1936).
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Fig. 373: JOHN L. RAYWARD HOUSE (1955).

Também como característica predominante ao ver as 
fotografias das lareiras e suas respectivas casas, é possível 
afirmar que o material com o qual FLW reveste e/ou constrói 
cada lareira, criando uma ornamentação é o mesmo material 
construtivo que aparece em outras estruturas da edificação, 
por exemplo: tijolos, pedras, blocos de concreto, blocos cerâ-
micos, etc. (fig. 374, 375 e 376). É como se materialidade do 
todo fosse anunciada em sua essência no elemento lareira.  A 
expressão vertical da lareira e seus acabamentos sempre têm 
relação direta com o restante da edificação, a lareira se apre-
senta como uma síntese formal do todo, por exemplo, a par-
tir dos projetos das Casas Usonianas, o formato da lareira em 
planta assume a forma da grade modular do plano gerador de 
toda edificação (fig. 377, 378 e 379).

Fig. 374: G. M. MILLARD HOUSE (1923).
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Fig. 375: G. D. STURGES HOUSE (1939).

Fig. 376: ANNE AND ERIC V. BROWN HOUSE (1949).

Fig. 377: SIDNEY BAZETT HOUSE (1939).
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Fig. 378: RUSSEL W M AND RUTH KRAUS HOUSE (1951).
 

Fig. 379: JOHN AND SYD DOBKINS HOUSE (1953).

Fig. 380: D. D. MARTIN  HOUSE (1904). 

Algumas outras características projetuais que aconte-
cem mais raramente, e que são vinculadas com a excepcio-
nalidade de cada projeto podem conformar grupos e/ou ex-

Fig. 381:  C. ENNIS HOUSE (1923).

Fig. 382: BENJAMIN  ADELMAN HOUSE (1951).

Fig. 383: J. WILLIS HUGHES HOUSE (1948).
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ceções de um mesmo tema, como: mosaicos (fig. 380, 381 
e 382), claraboias (fig. 383), espelhos d’água junto do fogo e 
nichos com estátuas.

Todos são recursos formais que se sucedem um ao ou-
tro, como um aprimoramento contínuo da expressão do ele-
mento lareira e apresentação da massa desse volume no am-
biente, com o construir cada um dos projetos, essas diretrizes 
tornam-se permanentes como, por exemplo, o aumento do 
tamanho da abertura do fogo, tanto em largura quanto em 
altura. Em alguns casos como - GREGOR S AND ELIZABETH B 
AFFLECK HOUSE,  a observação da imagem é possível sugerir 
através das linhas de tijolos e rejuntes que a altura da boca 
da lareira é de 1,80 metros, é como se o habitante pudesse 
entrar inteiro no fogo (fig. 384, 385 e 386), tão distinto das 
aberturas do fogo nas lareiras dos primeiros anos. 

Fig. 384: ISABEL MARTIM HOUSE (1927).

 As lareiras que FLW construiu para si (fig. 388, 389 e 
390) em Taliesin são como uma mistura de muitas intenções 
e experimentos. “Wright olhou para Taliesin como um acrés-
cimo de tempo, como uma bola de neve rolando reunindo a 
história ao longo do caminho”.457 Por não existir nenhuma la-
reira idêntica dentre os 329 projetos listados e pelo fato de 
cada uma das casas estudadas apresentarem característica 
muito especificas é possível sugerir que o projeto do elemen-
to lareira se dá, também, como um trabalho artístico, a lareira 
como uma ‘escultura incendiável’, que foi variando de forma, 
tamanho e ornamentação de acordo com mudanças projetu-
ais assertivas do arquiteto no decorrer dos anos.

57 “Wright looked at Taliesin as na accretion of time , like a rolling snowball gathering 
history along the way” – Robert Burley in 1994

Fig. 385: R. PAUSON HOUSE (1939).

Fig. 386:  GREGOR S. AND ELIZABETH B .  
AFFLECK HOUSE (1940). 

Fig. 387: DOUGLAS AND JACKIE GRANT 
HOUSE (1946).
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“A realidade do edifício não consiste nas quatro pare-
des e no telhado, mas no espaço interior para ser vivido.”558 

Essa citação de Lao Tzu escrita quinhentos anos antes de Je-
sus, Frank Lloyd Wright encontrou num livro, ‘O Livro do Chá’ 
escrito por Okakura Kakuzo, que havia ganho do embaixador 
na América do Japão. Como nunca a havia lido ficou impres-
sionado e reflexivo, pois acreditava que tudo que havia pro-
duzido até aquele momento era esse espaço interior para ser 
vivido. Assim, as palavras de Lao Tzu foram esculpidas sobre 
uma lareira em Taliesin (não se sabe o ano e nem em qual dos 
estágios de Taliesin), e nesse sentido Wright criou as formas 
e os espaços mais notáveis da era moderna. Suas obras fo-
ram desenvolvidas como transformações precisamente arti-
culadas dos princípios de ordenação universal, e se tomadas 
em conjunto, as obras constituem um sistema arquitetônico 
rico e abrangente. Com a análise do posicionamento da larei-
ra nas plantas das casas de Wright é possível perceber este 
aprimoramento contínuo do espaço da habitação no qual o 
fogo, primeiro elemento arquitetônico segundo Semper, esta-
belece o espaço para ser vivido, defendido por Lao Tzu, fogo 
e espaço intimamente vinculados manifestam o significado da 
arquitetura de Wright. Na sua própria casa de 1889 (fig. 391) 
fez uma gravação no ‘mantel’ da lareira, estabelecendo o fogo 
como lugar sagrado: “VERDADE É VIDA. BOM AMIGO, ALRE-
DOR DESTE CORAÇÃO DE PEDRA NÃO FALE MAL DE NENHU-
MA CRIATURA”.659

Fig. 391: Ambiente da lareira da sua própria casa e escritório, HOUSE and STUDIO em 
OAK Park.

58 MACCARTER, Robert. Abstract Essence: drawing Wright from the obvious. In: MAC-
CARTER, Robert (org). Frank Lloyd Wright – A primer on Architectural Principles. 1991. 
Pag 15. Citação Original: “The reality of the building does not consit in the four walls and 
the roof but in the space within to be lived in.” (Tradução da autora)

59 ‘Truth is life. Good friend around these hearth stones speak no evil word of any crea-
ture’ ( texto copiado da fotografia da lareira FLW HOME & STUDIO - Tradução da autora)

Fig. 388, 389 e 390: lareiras de distintos 
ambientes de Taliesin.
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Buscando compreender como acontece a articulação 
do espaço do fogo simbólico no contexto da habitação Wrigh-
tiana percebeu-se a aplicação de seis tipologias de implanta-
ção da lareira no esquema da casa, as quais apresentam um 
primoroso desenvolvimento do espaço social da habitação, o 
que traz implícito os modelos da tradição norte - americana 
e as características da própria personalidade de Frank Lloyd 
Wright.

O plano era de importância preeminente no trabalho 
de Wright - o plano veio primeiro e determinou o desenvol-
vimento do projeto. Cada edifício foi concebido como sendo 
gerado a partir do plano - deu forma e ordem ao espaço inte-
rior para ser vivido dentro. O plano era a solução e a elevação 
era a expressão de um todo orgânico. Até mesmo a ornamen-
tação era frequentemente gerada em relação com o plano. 
As análises que seguirão neste capítulo buscam demonstrar 
o posicionamento da lareira no plano de solução do espaço, 
e as fotografias expressam a elevação da lareira nesse plano. 
A lareira ocupa o espaço de convívio familiar; ao analisar as 
plantas, percebe-se que as habitações são desenvolvidas ao 
redor desse local do fogo como é enunciado por Giedion, mas 
vale reforçar que este centro raramente é o eixo geométrico 
e exato do todo, é ‘um centro formal e moral da habitação’.760

Pelo plano ser o mais importante no início do projeto 
de FLW e por a intenção deste trabalho ser demonstrar a po-
sição da lareira no contexto da habitação, será com o redese-
nho das plantas de seis habitações que se demonstrará as seis 
tipologias identificadas. Vale aqui registrar que o redesenho 
dos projetos das casas apresentadas nesse trabalho foi feito 
considerando escalas gráficas encontradas na bibliografia uti-
lizada e também escalas por relação entre projetos, podendo 
assim haver alguma divergência entre medidas reais e de re-
presentação, o que não compromete o entendimento do que 
se propõe a análise. Da mesma forma é possível observar so-
bre a qualidade das fotografias dos ambientes internos, ora 
ambientados, ora fotos de época e outros alterados pelo uso e 
pelo tempo. Sem acesso às plantas originais de cada projeto e 
sem encontrar detalhamento específico de uma única lareira 
o trabalho consiste em apontamentos feitos através de obser-
vação, análise crítica, revisão teórica e redesenho.

As seis casas que apresentaremos para apontar as ques-

60 COSTANTINO, Maria. FRANK LLOYD WRIGHT Crescent Books. 1991. Citação origi-
nal: For Wright the hearth in the home was the moral and spititual center while in the 
workplace, by the use well placed inscriptions (like the one in the entrance to the Larkin 
Building which read: ‘honets labor needs no master, simple justice needs slaves’), the 
‘sacred’ could be project into it. (Tradução da autora)
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tões desse trabalho ainda estão em bom estado de conser-
vação; foram construídas em quatro estados norte – ameri-
canos (Michigan, Ohio, Wisconsin e Illinois), em diferentes 
tamanhos e com diferentes materiais construtivos, havendo 
casas com um pavimento e casas com dois pavimentos, ou 
seja, são diferentes em materialidade, localidade, tamanho, 
período de produção do arquiteto, mas todas têm a lareira 
como protagonista do ambiente social da habitação. Das seis 
casas, encontraram-se plantas e fotografias internas na bi-
bliografia referencial, e vale salientar que as áreas quadradas 
totais consideradas para o trabalho contemplam os terraços.

Assim esse capítulo último - A	lareira	nos	projetos	Frank	
Lloyd	Wright, encerra com a apresentação da descrição das 
tipologias identificadas que determinam a posição da lareira, 
condicionando os limites dos espaços circundantes. 
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T1 

ELEMENTO LAREIRA NO CENTRO DA HABITAÇÃO EM FRENTE À 
PORTA DO HALL DE ENTRADA

WILLIAM HERMAN WINSLOW HOUSE, Illinois – 1894

V5QC+FH River Forest, Township, Illinois, EUA

Fig. 392: Fotografia fachada atual WILLIAM HERMAN WINSLOW HOUSE.

Fig. 393: Planta esquemática WILLIAM HERMAN WINSLOW HOUSE desenhada pela au-
tora.

A casa construída em Illinois em 1894, em área urbana 
num bairro com habitações isoladas no terreno e com amplas 
áreas de jardim, tem a área do primeiro pavimento aproxi-
madamente de 90m², com planta de base quadrada apresen-
tando medidas próximas de 10,6 metros por 12,00 metros de 
extensão e com o programa dividido dois pavimentos.

O ambiente criado para ficar junto ao fogo fica exata-
mente em frente à porta de acesso principal da habitação e 
tem medidas aproximadas em planta de 2,50 metros por 1,00 
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metro. A lareira fica, assim, num espaço reservado de recolhi-
mento, o qual é delimitado por arcos e pilastras em madeira e 
em ambos lados da lareira há bancos fixos com estofamento 
de modo a garantir o ambiente de estar junto ao fogo. Nos 
dois lados desse recinto com bancos e lareira há portas que 
dão acesso às circulações secundárias da habitação, o que es-
tabelece uma simetria de todo volume visto desde o acesso.

O recorte na alvenaria (fig. 394) de tijolos para abertura 
do local do fogo segue ainda as características dos primeiros 
anos da produção de Frank Lloyd Wright. Uma vez que o vo-
lume não se expressa no ambiente, a lareira se dá como uma 
abertura na alvenaria e tem seu local reconhecido pelo recin-
to criado no entorno desse fogo. O pé direito desse espaço 
é mais baixo e para acessar o local desde o hall de entrada 
sobe-se três degraus (fig. 395). É como que FLW colocasse o 
fogo no local mais importante da casa naquele momento, logo 
no acesso e, desse modo, mostrasse a quem adentrasse os 
valores daquela família. 

Fig. 395: Fotografia do Hall de entrada e dos degraus de acesso ao recinto que está a 
lareira.

Seguindo os planos geradores de Patrick Pinnell (fig. 
396) apresentados no capítulo anterior, pode-se dizer que 
WINSLOW HOUSE enquadra-se numa fase primitiva do TIPO I, 
uma vez que segue uma planta de base quadrada, ainda sem 
deslocamento dos quadrantes, mesma base da primeira casa 
de Wright, mas diferenciando-se de FLW HOME & STUDIO por 
apresentar o posicionamento da lareira em frente à porta no 
hall de entrada.

Fig. 394: Recorte do buraco da lareira. 
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Fig. 396: TIPO I de Patrick Pinnell com demarcação do plano gerador de WINSLOW HOU-
SE.

O espaço da lareira em planta assume o eixo geomé-
trico, posicionado exatamente em frente à porta de entrada. 
Mas mesmo estando a lareira no eixo de acesso, ao observar 
sua localização é possível dizer que ocupa apenas dois qua-
drantes de toda planta da habitação. O mesmo volume central 
da lareira é utilizado no ambiente da sala de jantar, com aber-
turas para o fogo no lado oposto ao acesso da casa.

Fig. 398: Vestíbulo de entrada, átrio e escada: sínteses dos espaços. Frank Lloyd Wright, 
Casa William Herman Winslow de 1889.

Nessa tipologia em que o elemento lareira pode ser 
visto pelo usuário logo ao acessar a casa, no hall de entrada, 
podemos dizer que é constante nos primeiros anos de pro-
dução de FLW, ainda em um aprimoramento de uma identi-
dade arquitetônica. Considerando que é a primeira casa do 
período das Casas das Pradarias, essa tipologia pode ser vista, 
também, nos seguintes projetos: JAMES CHARNLEY HOUSE, 
GEORGE BLOSSOM HOUSE, DR ALISON W HARLAN HOUSE, 
NATHAN G MOORE HOUSE e GEORGE FURBECK HOUSE, todos 
antes de 1900. 

Fig. 397: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
quadrada dividida em quadrantes, com 
o posicionamento da lareira em relação 
aos eixos, desenhado pela autora. 
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T2 

ELEMENTO	LAREIRA	VINCULADO	A	PAREDES	DE	CIRCULAÇÕES	
OU ESCADAS INTERNAS

JOHN C. PEW HOUSE, Wisconsin – 1940

3GJV+JH Shorewood Hills, Wisconsin, EUA

Fig. 399: Fotografia fachada atual JOHN C. PEW HOUSE.

Fig. 400: Planta esquemática JOHN C. PEW HOUSE desenhada pela autora.

A casa foi construída em Wisconsin no ano 1940, em 
área urbana, na região do Lago Mendota num bairro com ha-
bitações isoladas nos terrenos e com densa vegetação. Essa 
casa, construída em madeira e pedra, tem a área do primeiro 
pavimento aproximadamente de 192 m², com planta em ‘L’ 
com grade modular quadrada do plano gerador de 1,20 X 1,20 
metros. A edificação apresenta medidas totais próximas de 
23,00 metros por 11,00 metros de extensão e tem o programa 
dividido em dois pavimentos.

A lareira assume uma posição mais centralizada da 
planta da edificação e está vinculada a um eixo de circula-
ção que, nesse projeto, é a escada que dá acesso ao segundo 
pavimento e, pela sua posição, determina outros dois eixos 
de circulação: o de acesso ao ambiente da sala de estar para 
quem acessa a casa, como se determinasse um corredor con-
tínuo até a varanda externa; e outro eixo de circulação que é o 
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acesso à sala de jantar, para quem está na sala de estar. Nesse 
projeto, como em outros tantos de FLW, há a eliminação das 
paredes internas delimitadoras de ambientes, e o posiciona-
mento da lareira determina o que acontece nos ambientes ao 
seu redor. 

O volume da lareira em pedra tem medidas totais em 
planta aproximadas de 3,40 metros por 0,90 metro, apresen-
ta–se de uma maneira assimétrica, toda em pedra, apresen-
tando uma fatia de pedra maior num formato mais orgânico, 
centralizado na boca de abertura do fogo (fig. 401). Quanto 
ao desenho esquemático da planta da edificação – orienta-
do pela bibliografia, há um detalhamento da demarcação do 
espaço do fogo no piso, o qual foi executado de maneira di-
ferente, de modo a estender o mesmo piso de pedra até a 
circulação de acesso e cozinha (fig. 402). O elemento de um 
banco em pedra, posicionado em um dos lados e adentrando 
para o espaço do fogo, está presente nesse volume. O forro de 
madeira na frente na lareira é rebaixado em relação às alturas 
do forro do restante da sala. A abertura do local do fogo é um 
pouco mais alta e está direcionada apenas para a sala de estar 
da habitação e o volume da lareira está descentralizado em 
relação ao eixo desse ambiente. Há uma expressão total desse 
volume no ambiente, ao olhar para o fogo o usuário volta-se 
para o interior da habitação, ficando de costas para todo o 
exterior amplo e verde.

Fig. 401: Fotografia frontal da lareira. 

 Seguindo os planos geradores de Patrick Pinnell (fig. 
403), pode-se dizer que JOHN C. PEW HOUSE enquadra-se ao 
TIPO I, uma vez que segue uma planta de base em ‘L’, que teve 
o deslocamento de dois quadrantes. É possivel acrescentar 
ainda, além do TIPO I, que a planta teve algumas ampliações 
laterais, no caso o terraço. Ao analisar o esquema do diagra-
ma da lareira, vinculada à escada, pode-se dizer que ela ocu-
pa quase que integralmente um dos quadrantes criados entre 
os dois eixos, e o pequeno deslocamento em relação ao eixo 

Fig. 402: Fotografia lateral da lareira, 
sentido de acesso a sala de estra e deta-
lhe da diferenciação do piso.
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longitudinal contribui para que a lareira configure a transição 
entre os ambientes: sala de estar e jantar. Dessa maneira es-
tabelece com o ‘rompimento da caixa’ o aumento na perme-
abilidade entre espaços contíguos permitindo uma integração 
efetiva do espaço aberto circundante e, principalmente, a in-
terpenetração dos recintos, sem perder a clareza da configu-
ração das unidades espaciais. Ocasionando uma composição 
centrífuga, na qual as circulações se dão de maneira helicoi-
dal no entorno do volume da lareira de pedra que traz na sua 
plasticidade a rusticidade quase vernacular do elemento sem 
ser aleatória.

Fig. 403: TIPO I de Patrick Pinnell com demarcação do plano gerador de JOHN C. PEW 
HOUSE.

Fig. 405: Sala de estar com lareira.

Essa tipologia em que o elemento lareira está vinculado 
a paredes de circulações ou escadas internas pode ser vista, 
também, nos seguintes projetos: plano de 1900 ‘A HOME IN 
PRARIE TOWN’, FIREPROOF HOUSE, FREDERICK C. ROBIE HOU-
SE, nesse projeto, especificamente, a lareira também é vincu-
lada a escadas, tendo um óculo sobre o elemento que conecta 
os espaços visualmente e em THOMAS P. HARDY HOUSE.

Fig. 404: Diagrama esquemático com po-
sicionamento da lareira e a planta em ‘L’ 
dividida em quadrantes, com o posicio-
namento da lareira em relação aos eixos, 
desenhado pela autora.
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T3 

ELEMENTO LAREIRA DE COSTAS PARA A ENTRADA DA EDIFICA-
ÇÃO

CHARLES E WELTZHEIMER HOUSE, Ohio – 1948

7QQ7+FF Oberlin, Ohio, EUA

Fig. 406: Fotografia fachada atual CHARLES E. WELTZHEIMER HOUSE.

Fig. 407: Planta esquemática CHARLES E. WELTZHEIMER HOUSE desenhada pela autora.

A casa foi construída em Ohio no ano 1948, pertence 
ao período das Casas Usonianas e está localizada em área ur-
bana. É uma habitação isolada no terreno e tem uma grande 
área de ajardinamento. Essa casa, construída em alvenaria de 
tijolos e, também, fechamentos em madeira tem a área to-
tal de aproximadamente 242 m². A sua planta em ‘T’ possui 
grade modular retangular de 1,20 X 0,60 metros como plano 
gerador, o qual pode ser identificado nas linhas do piso de cor 
terracota. A edificação apresenta medidas totais próximas de 
29,5 metros por 16,5 metros de extensão e tem o programa 
resolvido em um único pavimento.

A lareira toda executada em tijolos dá as costas para o 
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hall de entrada, configurando os limites desse espaço. O posi-
cionamento da lareira se dá também como uma delimitação 
entre a suíte principal e a sala, sendo utilizada com abertura 
de fogo para ambos ambientes. A disposição lateralizada do 
elemento da lareira em relação ao ambiente da sala de estar 
determina a zona de circulação e a região de estar, embora o 
volume esteja descentralizado em relação ao todo do ambien-
te, a abertura do fogo está centralizada ao eixo do espaço. 
Considerando esta tipologia em que a lareira fica de costas 
para o espaço de acesso da casa e não mostra o fogo a quem 
adentra a habitação, há uma estratégia de projeto do arquite-
to que elimina parcialmente parte do fechamento lateral de 
um dos lados do espaço do fogo (fig. 408), como se quisesse 
deixar ‘pistas’ das chamas para quem está no hall de entrada.

A lareira nesse projeto configura o ambiente de estar 
que se desenvolve para o exterior numa área pavimentada e 
coberta, interno e externo delimitados por janelas de correr, 
como grandes panos de vidro. Em planta as medidas da lareira 
são de 4,30 metros por 1,10 metros. O volume da lareira apre-
senta-se assimétrico, mas tem uma paginação de tijolos bem 
regular, o que permite supormos pelas 16 fiadas de assenta-
mento que a abertura para o fogo tem aproximadamente 1,12 
metros de altura (fig. 409). O forro do ambiente é todo de 
uma mesma altura, e dos elementos menores apresentados 
no início desse capítulo e que, geralmente, são acrescidos ao 
volume das lareiras de FLW só se faz presente nesse projeto a 
diferenciação no acabamento de piso mantendo o mesmo ní-
vel do restante, essa diferenciação feita, também, com tijolos 
tem formato retangular com medidas de 2,00 de largura por 
0,90 de profundidade.

Fig. 408 e 409: Detalhes da lareira. 

Seguindo os planos geradores de Patrick Pinnell (fig. 
410), pode-se dizer que CHARLES E WELTZHEIMER HOUSE en-
quadra-se ao TIPO I, uma vez que segue uma planta de base 
em ‘T’ que tem uma faixa mais alongada por onde se dá o 
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acesso e uma área menor na qual ficam as salas e cozinha. 
A planta tem a lareira como elemento articulador das duas 
partes, podemos dizer que há uma diferenciação do TIPO I de 
Pinnell, pois as ampliações de cobertura seguem o mesmo 
sentido do eixo da faixa maior. E, ainda, observando o diagra-
ma esquemático desenhado pela autora (fig. 411) pode-se di-
zer que a lareira ocupa apenas um quadrante do cruzamento 
dos dois eixos, e sua função está subordinada ao ambiente 
que ocupa o quadrante frontal. A posição da lareira separa 
funções distintas da casa além de determinar o ponto de co-
nexão entre as partes distintas da planta, a lareira é um ponto 
de tensão formal do projeto.

Fig. 410: TIPO I de Patrick Pinnell com demarcação do plano gerador de CHARLES E WELT-
ZHEIMER HOUSE.

Fig. 412: Sala de estar com lareira.

Essa tipologia em que o elemento lareira está de costas 
para a entrada da edificação pode ser observada nos seguin-
tes projetos como exemplos dessa maneira de inserir a lareira: 
HICKOX BROWN HOUSE e em KENNETH AND PHYLLUS LAU-
RENT HOUSE.

Fig. 411: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
quadrada dividida em quadrantes, com 
o posicionamento da lareira em relação 
aos eixos, desenhado pela autora.
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T4

ELEMENTO LAREIRA ÚNICO NO CENTRO DO AMBIENTE E DES-
VINCULADO	DO	PERÍMETRO	DA	HABITAÇÃO;

HERBERT F. JOHNSON HOUSE, Wisconsin – 1937

Q6JH+5P Wind Point, Wisconsin, EUA

 

Fig. 413: Fotografia área que mostra a conformação especial de HERBERT F. JOHNSON 
HOUSE.

Fig. 414: Planta esquemática HERBERT F. JOHNSON HOUSE desenhada pela autora.
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A casa foi construída em Wisconsin no ano 1937, tam-
bém é conhecida como WINSGSPREAD HOUSE por ter forma 
de um cata-vento em que cada asa assume uma função: dor-
mitórios dos funcionários e serviços; dormitórios filhos e sala 
de brinquedos; garagem e dormitório hóspedes; suítes prin-
cipais e no centro do cruzamento das asas está a área social 
da habitação. Embora esteja construída em área urbana, tem 
características de um bairro menos densificado, o qual con-
templa muitas áreas verdes e o terreno está localizado nas 
proximidades do Lago Michigan. A casa não chegou a ser utili-
zada como habitação, pois logo após sua construção passou a 
ser a Fundação Johnson. 

Essa casa construída em alvenaria de tijolos tem a área 
total de aproximadamente 1598 m². A sua planta em cruz pos-
sui grade modular quadrada do plano gerador de 1,20 X 1,20 
metros na área central onde está o volume da lareira, o que 
pode ser identificado nas fotografias internas pela demarca-
ção da modulação do piso em cor terracota. A edificação apre-
senta medidas de extensão linear total de aproximadamente 
de 86,00 metros por 70,5 metros e tem o programa resolvido 
em um único pavimento com alterações de níveis internos e, 
ainda um mezanino.

A lareira assume uma posição central da planta da edi-
ficação e também do ambiente social; pelo seu posiciona-
mento, determina os espaços circundantes como: sala de es-
tar, biblioteca, sala de jantar, circulações e mezanino. Outras 
estratégias projetuais como patamares, degraus e diferença 
na altura do forro, além do posicionamento de mobiliário fixo 
de marcenaria influem diretamente na configuração dos am-
bientes menores nesse grande espaço social da habitação. O 
vínculo visual é livre entre ambientes, porém o percurso entre 
eles é determinado por tais condicionantes, fazendo o ocu-
pante consciente das diferenças entre as experiências do olho 
e as do corpo. Toda vez que o usuário voltar-se para o fogo 
fica de costas para o espaço exterior, o ambiente social dessa 
habitação acontece no entorno da lareira e tem uma relação 
com o céu através das claraboias criadas em toda cobertura 
do ambiente.

O volume da lareira executada em tijolos tem medidas 
totais em planta aproximadas de 7,00 metros por 1,70 metro, 
o qual se apresenta com uma regularidade formal no volume 
de secção retangular e extremidades semicirculares e, ainda, 
apresenta uma assimetria pelas cinco diferentes aberturas 
para o fogo que esse único elemento lareira contempla. Cada 
abertura tem sua especificidade dentro dos elementos trata-
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dos no início deste capítulo.

A abertura do fogo no mezanino (fig. 415) é bastante 
alta e estreita, chegando a 2,20 metros de altura. Sua base é 
elevada em formato hexagonal e sobre essa base de concreto 
há ainda uma estrutura metálica para apoiar a lenha

As outras quatro aberturas para o fogo acontecem no 
mesmo nível de piso, possuem alturas diversas, as quatro 
possuem algum banco em concreto que avança para dentro 
do espaço do fogo como, também, estruturas metálicas para 
apoio da lenha. A abertura maior, que fica na extremidade do 
volume, tem altura de 1,50 metro de altura e, nessa abertu-
ra há recipiente em formato de uma bola de ferro (fig. 418) 
para manter água aquecida. Nas cinco aberturas para o fogo 
há uma delimitação horizontal executada em concreto de ma-
neira a arrematar a abertura e dar suporte para os tijolos su-
periores. 

Fig. 416, 417 e 418: Três aberturas do fogo em cada um dos lados da lareira.

Seguindo os planos geradores de Patrick Pinnell (fig. 
419), pode-se dizer que HERBERT F. JOHNSON HOUSE enqua-
dra-se ao TIPO II, uma vez que segue uma planta em cruz em 
que as quatro asas partem de um ponto central. A planta tem 
a lareira como elemento articulador das quatro partes e po-

Fig. 415: Lareira no nivel do mezanino.
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demos dizer que há um avanço tipológico em relação ao TIPO 
II de Pinnell, pois como estratégia formal as partes da planta 
articulam-se no entorno do elemento da lareira, porém no 
contexto de toda a planta, esse elemento passa a não ser o 
eixo geométrico. Assim, observando o diagrama esquemático, 
desenhado pela autora (fig. 420), pode-se dizer que a lareira 
ocupa apenas um quadrante do cruzamento dos dois eixos. 
A lareira como um ponto de tensão formal do projeto deter-
mina as circulações e o uso do espaço dos outros quadrantes 
que configuram o mesmo ambiente social da habitação. 

Fig. 419: TIPO II de Patrick Pinnell com demarcação do plano gerador de HERBERT F. 
JOHNSON HOUSE.

Fig. 420: Diagrama esquemático com posicionamento da lareira e a planta em cruz dividida em 
quadrantes, com o posicionamento da lareira em relação aos eixos, desenhado pela autora.



A
 L

A
RE

IR
A

 N
O

S 
PR

O
JE

TO
S 

D
E 

FR
A

N
K 

LL
O

YD
 W

RI
G

H
T

194

Fig. 421: Fotografia com vista geral da lareira, na qual aparece o mezanino onde tem uma 
das aberturas do fogo.

Essa tipologia em que o elemento lareira é único no 
centro do ambiente e desvinculado do perímetro da habita-
ção pode ser dizer que é uma tipologia utilizada por Wright 
desde 1901 no projeto WARD W WILLITS HOUSE, tipologia de 
inserção que seguiu em aperfeiçoamento para diferentes es-
calas de habitação, geralmente usada em projetos de habita-
ções maiores. Pode-se observar, também, nos projetos de D 
MARTIN HOUSE e GLADYS AND DAVID WHIGHT HOUSE. 
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T5

ELEMENTO	LAREIRA	VINCULADO	AO	NÚCLEO	DA	COZINHA	E	
MESA DE JANTAR

K. WINCKLER e A. GOETSCH HOUSE, Okemos/ Michigan – 1939

PH56+57 Meridian Charter Township, Michigan, EUA

Fig. 422: Fotografia fachada atual K. WINCKLER e A. GOETSCH HOUSE.  

Fig. 423: Planta esquemática K. WINCKLER e A. GOETSCH HOUSE desenhada pela autora.

A casa foi construída no Michigan no ano 1939, perten-
ce ao período das Casas Usonianas e está localizada em área 
urbana, mas em um bairro com características de cidade jar-
dim, havendo vegetação densa no entorno do terreno e da 
edificação, é uma habitação isolada no terreno. Essa casa foi 
construída em madeira e com alvenaria de tijolos e tem a área 
total de aproximadamente 213 m². A sua planta tem confi-
guração em ‘T’ e possui grade modular quadrada de 1,20 X 
1,20 metros como plano gerador, o qual pode ser identifica-
do nas linhas do piso. A edificação apresenta medidas totais 
próximas de 32,30 metros de extensão por 11,80 e resolve o 
enxuto programa em um único pavimento.

É uma casa com configuração bem compacta e possui 
o elemento lareira todo executado com tijolos, o volume da 
lareira está contíguo ao ambiente da cozinha e conectado a 
mesa de jantar, nesse mesmo volume encontram-se os equi-
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pamentos de aquecimento da casa, que tem acesso desde a 
cozinha. Embora seja uma planta em que os ambientes estão 
conectados visualmente e sem divisões internas, o posiciona-
mento da lareira se dá também como uma delimitação entre 
o espaço da cozinha e o ambiente social da habitação.  A dis-
posição do elemento da lareira em relação ao ambiente social 
da habitação é lateralizada, vinculando a essa lateralidade da 
abertura do fogo no volume há o rebaixo do forro de madei-
ra, esses alinhamentos determinam a espacialidade do local 
do fogo como um ambiente de estar bem mais introspectivo, 
como uma alcova. 

A lareira além de ser esse volume que tem mais de uma 
função e ser o elemento configurador dos limites entre sala e 
cozinha, está de costas para o acesso da edificação e a estra-
tégia de assimetria utilizada por Wright e já apresentada em 
tipologia anterior é de eliminar parcialmente parte do fecha-
mento lateral de um dos lados do espaço do fogo como se 
quisesse convidar o usuário para aproximar-se desse espaço 
de recolhimento criado, mais fechado e interiorizado.

Fig. 424: Fotografia do ambiente mostrando o volume da lareira entre cozinha e ambien-
te social. 

Fig. 425: Ambiente social da habitação com forro rebaixado.
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Em planta as medidas da lareira são de 5,50 metros por 
0,80 metros. O volume da lareira apresenta-se assimétrico, mas 
tem uma paginação de tijolos bem regular, o que permite su-
pormos pelas 14 fiadas de assentamento que a abertura para 
o fogo tem aproximadamente 1,00 metro de altura, o que es-
tabelece uma relação com a conexão da mesa jantar que fica 
mais baixa em relação a esse espaço do fogo. Há ainda nesse 
projeto a diferenciação no acabamento de piso feita com tijolos 
que mantém o mesmo nível do restante em formato retangular 
com medidas de 4,70 de largura por 0,80 de profundidade.

Seguindo os planos geradores de Patrick Pinnell (fig. 
426), pode-se dizer que K. WINCKLER e A. GOETSCH HOUSE 
enquadra-se ao TIPO I, uma vez que segue uma planta de base 
em ‘T’ que tem uma faixa mais alongada por onde se dá o 
acesso e uma área menor na qual ficam as salas e a varanda. 
A planta tem a lareira como elemento delimitador de dois am-
bientes, podemos dizer que há uma diferenciação do TIPO I 
de Pinnell, pois as ampliações de cobertura seguem o mesmo 
sentido do eixo da faixa maior e, ainda, a lareira proposta por 
ele não está girada e nem lateralizada e ainda as coberturas 
e terraços assumem outro sentido de extensão que não estão 
considerados por ele. Desse modo observando o diagrama es-
quemático desenhado pela autora (fig. 427) pode-se dizer que 
a lareira ocupa apenas um quadrante do cruzamento dos dois 
eixos principais da habitação. E sua função está subordinada 
ao ambiente que ocupa o quadrante frontal. A posição da la-
reira separa funções distintas da casa além de determinar o 
ponto de conexão entre as partes distintas da planta.

Fig. 426: TIPO I de Patrick Pinnell com demarcação do plano gerador de K. WINCKLER e 
A. GOETSCH HOUSE. 

Fig. 427: Diagrama esquemático com po-
sicionamento da lareira e a planta em ‘T’ 
dividida em quadrantes, com o posicio-
namento da lareira em relação aos eixos, 
desenhado pela autora.
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Fig. 428: Fotografia da lareira K. WINCKLER e A. GOETSCH HOUSE.

Essa tipologia em que o elemento lareira está vinculado 
ao núcleo da cozinha e mesa de jantar foi uma tipologia muito 
explorada por Wright geralmente usada nas Casas Usonianas 
e com diferentes estruturas modulares, podendo ser obser-
vada, por exemplo em projetos como G. D. STURGES HOU-
SE, HERBERT JACOBS HOUSE I e DR PAUL AND HELEN OLFELT 
HOUSE.
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T6

ELEMENTO	LAREIRA	POSICIONADO	NUMA	PAREDE	EXTERNA	
QUANDO PERTENCENTE APENAS À SALA DE ESTAR

MEYER MAY HOUSE, Michigan – 1908

X83R+MG Grand Rapids, Michigan, EUA

Fig. 429: Fachada atual MEYER MAY HOUSE.

Fig. 430: Planta esquemática MEYER MAY HOUSE desenhada pela autora.

A casa foi construída no Michigan no ano 1908, em área 
urbana em um terreno de esquina. Essa casa ainda do período 
das Casas de Planície foi construída alvenaria de tijolos e tem 
a área do primeiro pavimento aproximadamente de 296 m², 
com planta em ‘T’ a edificação apresenta medidas totais pró-
ximas de 34,00 metros por 17,00 metros de extensão e tem o 
programa dividido em dois pavimentos.

A lareira assume a posição junto a uma parede do pe-
rímetro da edificação sendo, assim, o volume exposto na fa-
chada principal. O volume da lareira dedicado apenas à sala 
de estar tem revestimento de tijolos acinzentados e tem me-
didas totais em planta aproximadamente de 3,40 metros por 
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0,85 metro. A lareira se apresenta simétrica e com acentuação 
das linhas horizontais, apresentando entre fiadas dos tijolos 
filetes com características metálicas e brilhosos, são faixas de 
vidro com chumbo colocadas na faixa da argamassa de assen-
tamento (fig. 432). 

O volume da lareira se expressa tanto na fachada quan-
to no interior do ambiente, apresentando reentrâncias e sali-
ências e ainda complementação de marcenaria assimétrica e 
fixa em ambos lados do volume. A abertura do fogo embora 
alargada segue com baixa altura, não sendo possível precisar 
a altura da abertura do fogo, pois há um embasamento de 
concreto em todo o volume o que não nos permite saber me-
didas referenciais e possui em ambas laterais dois pequenos 
bancos fixos em concreto. Há uma diferenciação do ́ piso fron-
tal’, determinante do espaço do fogo, que mantém o mesmo 
nível do piso restante e tem medidas próximas de 2,20 X 1,00. 
O local do fogo conta, ainda, com uma estrutura metálica para 
apoio da lenha.

Fig. 431:  Lareira da sala de estar da MEYER MAY HOUSE.

Fig. 433: Fotografia com a diferenciação do piso do espaço do fogo, bancos laterais e 
estrutura metálica. 

Fig. 432: Fotografia com detalhe das li-
nhas de vidro com chumbo entre as fia-
das de tijolos. 
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Seguindo os planos geradores de Patrick Pinnell (fig. 
434), pode-se dizer que MEYER MAY HOUSE enquadra-se no 
TIPO I, uma vez que segue uma planta de base em ‘T’ que tem 
uma faixa mais alongada por onde se dá o acesso e uma área 
menor na qual ficam a sala de jantar, circulação e uma varan-
da aberta e coberta. A planta tem a lareira apenas no ambien-
te da sala de estar, junto à parede do perímetro da edificação, 
porém podemos dizer que há uma diferenciação do TIPO I de 
Pinnell, pois em um dos sentidos não há a ocupação em plan-
ta, não chegando a conformar-se com planta em cruz. Desse 
modo observando o diagrama esquemático desenhado pela 
autora (fig. 435) pode-se dizer que a lareira ocupa apenas um 
quadrante do cruzamento dos dois eixos principais da habi-
tação e sua função está subordinada ao ambiente do mesmo 
quadrante em que está localizada. 

Fig. 434: TIPO I de Patrick Pinnell com demarcação do plano gerador de MEYER MAY 
HOUSE.

Fig. 436: Fotografia com vista geral da lareira na sala de estar.

Fig. 435: Diagrama esquemático com po-
sicionamento da lareira e a planta em ‘T’ 
dividida em quadrantes, com o posicio-
namento da lareira em relação aos eixos, 
desenhado pela autora.
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Essa tipologia em que o elemento lareira está posicio-
nado numa parede externa quando pertencente apenas à sala 
de estar foi uma tipologia muito explorada por Wright tanto 
nas Casas de Planície quanto das Casas Usonianas, podendo 
ser observada, também, em projetos como WILLIAN A GLAS-
NER HOUSE, K. C. DERHODES HOUSE, L.K. HORNER HOUSE, 
SHERMAN BOOTH HOUSE, MALCOLN H. E. WILLEY HOUSE e 
STUART RICHARDSON HOUSE.

Por fim as seis tipologias apresentadas foram identifi-
cadas através da observação e comparação das plantas, e no 
término dessas análises é possível dizer que pode haver so-
breposição de tipologias num único projeto ou, ainda, virem a 
ser identificadas outras maneiras de inserir o elemento lareira 
no interior da habitação wrightiana. 

Esse trabalho não conseguiu abarcar em completude 
todas as possibilidades, uma vez que não existem projetos re-
petidos e nem soluções idênticas, sendo cada projeto muito 
específico o que exigiria o estudo dos 329 projetos separada-
mente. Contudo, com a identificação das tipologias apontadas 
é possível afirmar que a tipologia - (1) no centro da habitação 
em frente à porta no hall de entrada - foi utilizada predomi-
nantemente nos primeiros anos da produção de FLW; que a 
tipologia - (5) vinculado ao núcleo da cozinha e mesa de jan-
tar- é característica do período das Casas Usonianas; e que as 
outras 4 tipologias - 2) vinculado a paredes de circulações ou 
escadas internas; (3) de costas para a entrada da edificação; 
(4) elemento único no centro do ambiente e desvinculado do 
perímetro da habitação; (6) posicionado numa parede exter-
na quando pertencente apenas à sala de estar, foram usadas  
de maneira diversa no decorrer dos anos  não existindo uma 
predominância da utilização de uma sobre a outra. O uso da 
tipologia de inserção do elemento lareira está desassociado 
da cronologia da produção arquitetônica de Frank Lloyd Wri-
ght.

Também com o estudo da posição da lareira em cada 
projeto consegue-se dizer que há exploração visual na facha-
da do elemento da chaminé, não como um elemento exube-
rante ou predominante, mas se faz presente e aparente em 
todos os casos.

Nenhum desenho técnico ou croqui de alguma lareira 
foi identificado, os esboços (fig. 437) esquemáticos desenvol-
vidos pela autora foram desenvolvidos com observação nas 
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fotografias encontradas e com as medidas retiradas dos rede-
senhos esquemáticos apresentados nesse trabalho.

Pode-se ainda afirmar que tomando por base os princí-
pios de derivações tipológicas – TIPO I e TIPO II - propostos por 
Patrick Pinnell, existem outras possibilidades de configuração 
espacial nas quais a lareira assume outras posições além das 
que foram propostas por ele. Os planos propostos não des-
consideram as casas do período Usoniano que contemplam 
formas mais orgânicas: semi circulares, circulares ou ainda as 
casas que tenham com plano gerador hexagonal ou triangular.

Com o esquema dos seis projetos estudados (fig. 438) 
vemos que embora a lareira seja o elemento conformador do 
espaço de convívio familiar, ela nunca está no eixo geométrico 
e exato da planta, sua posição ocupa um quadrante conforma-
dor do todo e ora o elemento serve ao quadrante em que está 
localizado, ora ao quadrante frontal.

Nos projetos residenciais de Frank Lloyd Wright a la-
reira é um elemento indissociável da concepção do edifício, 
como centro formal e conector das atividades domésticas e 
que condiciona a ambiência dos espaços circundantes, onde 
o espaço do fogo estabelece uma domesticidade particular no 
todo. ‘A lareira não precisa estar com fogo para ser a conso-
lidação física de um centro organizador da atividade social, 
convocador da periferia, gerador de relações da composição 
arquitetônica’861, desse modo para Wright a sala era um inten-
to pré-histórico da arquitetura e para conformar a sala se fazia 
necessário a lareira, como elemento de arquitetura, com ou 
sem as chamas do fogo ardendo na própria alvenaria.

Não é possível afirmar como se dá o início do desen-
volvimento do projeto residencial de Frank Lloyd Wright, nem 
qual seria o seu ponto de partida para a concepção do espaço, 
mas como em todas as casas listadas existe e contempla o es-
paço do fogo, é possível perguntar-se: 

- Como seria uma casa de Wright sem a lareira? 

61 SOGBE, Erica. El lugar del fuego em la arquitectura de Marcel Breuer. 2012. Citação 
original: La chimenea no tendrá que estar encendida para ser la consolidación física de 
un  centro organizador de la actividad social; convocador de la periferia; generador de 
relaciones y estabilizador de la composición arquitectónica’ (Tradução da autora)
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Fig. 437: Esboços dos volumes das larei-
ras das seis residências estudadas, feitos 
pela autora.

Fig. 438: Diagrama esquemático com posicionamento da lareira e a planta em ‘T’ dividida 
em quadrantes, com o posicionamento da lareira em relação aos eixos, desenhado pela 
autora. 



“a melhor forma de prever é olhar para trás”

(Lúcio Costa)





CONSIDERAÇÕES 
FINAIS7. 





1889
FLW HOME & 
STUDIO
Illinois (A)

1892
JAMES CHARNLEY 
HOUSE
Chicago (B)

GEORGE BLOSSOM 
HOUSE
Chicago (C)

DR. ALISON W. 
HARLAN HOUSE
Illinois

1894
WILLIAM HERMAN 
WINSLOW HOUSE
Illinois (D)

1895
NATAN G. MOORE 
HOUSE (REMODELING)
Illinois

1897
GEORGE FURBECK 
HOUSE
Illinois (E)

1900
LADIES HOME JOURNAL 
“A Home in a Praire 
Town”

1901
WARD W. WILLITS 
HOUSE
Illinois (F)

1905
Ladies Home Journal
FIREPROOF HOUSE

HICKOX BROWN 
HOUSE
‘A Small House with 
“Lots of Room in it”’
Illinois

1939
K. WINCKLER e A. 
GOETSCH HOUSE
Okemos (J) 

1940
JOHN. C. PEW HOUSE
Wisconsin (K)

1949
KENNETH AND PHYLLIS 
LAURENT HOUSE
Illinois (N)

1953
USONION EXHIBITION 
HOUSE 
New York (O)

1948
CHARLES E. WELTZHEI-
MER HOUSE
Ohio (M)

1943
HEBERT JACOBS 
HOUSE II
Wisconsin (L)

1908
MEYER MAY HOUSE
Michigan (G)

FREDERICK  C. ROBIE 
HOUSE
Chicago (H)

1937
HERBERT F. JOHN-
SON HOUSE
Wisconsin (I)

1956
ERDMAN PLAN EUGENE 
VAN TAMELEN HOUSE
Wisconsin (P)

ERDMAN PLAN
Wisconsin (Q)

1958
DR. PAUL AND HELEN 
OLFET HOUSE
Minnesota

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R)

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T2

T6

T2

T4

T5

T2

T6

T3

T3

T6

T5

T5

T5
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Ao chegar ao final deste trabalho e revisar tudo o que 
a pesquisa se propôs e realizou até este momento, é possível 
afirmar que o longo processo de construir a estrutura desse 
texto fez do aprendizado como um amadurecimento teórico 
que possibilitou a expansão de relações entre conceitos, os 
quais agora sustentam, balizam e esclarecem os temas que 
abrangem esta dissertação. Esse longo processo determinou 
um distanciamento entre primeiro projeto de pesquisa, da 
banca de qualificação e, por fim, do resultado deste trabalho. 

 ‘Um passo importante rumo ao topo foi a domesticação 
do fogo. Já há 800 mil anos atrás, os Homo erectus, os nean-
dertais e os antepassados do Homo sapiens, usavam o fogo 
diariamente. Os humanos agora tinham uma fonte confiável 
de luz e de calor e uma arma letal contra os leões à espreita.  
Não muito tempo depois, os humanos podem até ter come-
çado deliberadamente a fazer queimadas em suas áreas. Um 
fogo cuidadosamente manejado podia transformar bosques 
cerrados intransponíveis em campos cheios de animais de 
caça. Além disso quando o fogo se apagava, os empreendedo-
res da Idade da Pedra podiam caminhar pelos restos fumegan-
tes e coletar animais, nozes e tubérculos carbonizados. Mas a 
melhor coisa que o fogo possibilitou foi o hábito de cozinhar.

(...)

O advento do hábito de cozinhar possibilitou aos hu-
manos comer mais tipos de comida, dedicar menos tempo à 
alimentação e se virar com dentes menores e intestino mais 
curto. Alguns estudiosos acreditam que existe uma relação di-
reta entre o advento do hábito de cozinhar, o encurtamento do 
trato intestinal e o crescimento do cérebro humano. Conside-
rando que tanto o intestino longo quanto um cérebro grande 
consomem muita energia, é difícil ter os dois ao mesmo tem-
po. Ao encurtar o intestino e reduzir o consumo de energia, 
o hábito de cozinhar inadvertidamente abriu caminho para o 
cérebro enorme dos neandertais e dos sapiens.’162

Para tornar esclarecedora a relação de socialização e 
evolução humana através do uso consciente do fogo foi ne-
cessário fazer uma revisão histórica que elucidasse sua impor-
tância no desenvolvimento da sociedade, como está exempli-
ficado nos parágrafos acima. E, junto a isso, o entendimento 
de como o fogo assumiu protagonismo estruturante nas ha-
bitações no decorrer dos tempos, sendo considerado um or-
denador do espaço por ser o elemento inaugural do projeto. 

62 HARARI, Yuval Noah. Tradução Janaína Marcoantonio. SAPIENS - Uma breve história 
da humanidade. Porto Alegre, RS: L&PM, 2018.
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A busca pelo entendimento da relação homem versus fogo e 
versus casa foi o princípio desse estudo. 

Pela prática profissional da autora estar vinculada ao 
desenvolvimento de projetos residenciais e por entender 
que ‘a casa é muitas vezes a única ocasião para o profissio-
nal experimentar’ e considerando, ainda, que ‘a casa deve ser 
entendida como uma cidade’ com suas inúmeras relações e 
funções interligadas, foi de interesse deste trabalho a com-
preensão das estruturas formais do espaço residencial mo-
derno e suas relações com os elementos fixos da edificação 
e indissociáveis do projeto.  Desse modo, tendo a clareza de 
que o espaço residencial moderno seria motivo da pesquisa, e 
por considerar a teoria de Semper a qual coloca ‘o fogo como 
o primeiro elemento da arquitetura’ se estabeleceu como o 
objetivo geral do estudo a inserção do elemento fixo - lareira 
como configurador do espaço social da habitação - a sala. 

Com esta delimitação da pesquisa instituída foi impres-
cindível conhecer a produção residencial de Frank Lloyd Wri-
ght, o qual se refere à ‘casa como um monumento’ e à ‘sala 
como um intento pré-histórico da arquitetura’ e afirma ain-
da que a lareira é ‘o coração do todo e do próprio edifício’. A 
partir destas afirmações é possível concluir que para Wright 
só é imaginável conformar a sala através da inserção de uma 
lareira, ou seja, para o reconhecimento do espaço social da 
habitação é preciso o local do fogo.

A construção inicial de uma tabela cronológica com to-
dos os 329 projetos identificados que este trabalho aponta foi 
de fundamental importância por mostrar a quantidade e di-
versidade material a ser considerado. Foi com ela que se deli-
mitou o objetivo específico desta dissertação: a	lareira	do	am-
biente	social	dos	projetos	residenciais	de	Frank	Lloyd	Wright.

Essa estrutura deste trabalho, ao longo da qual se cons-
trói as relações entre o	fogo,	a	casa	moderna,	o	espaço	do-
méstico,	 a	 lareira	 e	 Frank	 Lloyd	Wright é resultado de um 
fazer instigante, solitário e até duvidoso, pois construir este 
texto foi um exercício contínuo de vasculhar o desconhecido 
para, então, apropriar-me do elemento lareira, do fazer arqui-
tetônico e, principalmente, dos espaços residenciais concebi-
dos por Frank Lloyd Wright, mesmo sem nunca ter visitado 
nenhum deles. 

Reconhecer os projetos, desvendar-lhes os detalhes, en-
contrar material sem ter o acesso a arquivos primários (nem 
plantas, nem croquis de projeto; muito menos ter encontrado 
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algum detalhamento de lareira) foi uma pesquisa vasta, uma 
coleta de material que, também, exigia pausa e compreensão 
do que já estava posto. Foi com o redesenho de alguns proje-
tos que se conseguiu o entendimento das plantas das casas, 
das dimensões reais de cada edificação, das estratégias e re-
cursos formais adotados; padrões e exceções entre os proje-
tos estudados. Com isso, deu-se a apreensão dos períodos da 
história profissional de FLW, o que gerou admiração com fases 
da produção do arquiteto e, assim foi ‘impossível analisar a 
arquitetura de Frank Lloyd Wright desapaixonadamente’.

A seleção de plantas e fotografias, a observação desse 
material e a reconstrução de seus desenhos permitiu a identi-
ficação de seis tipologias de inserção do elemento lareira, que 
condicionam os limites dos espaços circundantes na planta 
residencial wrigthiana e que são apontadas como resultado 
conclusivo deste trabalho: (1) no centro da habitação em fren-
te à porta no hall de entrada; (2) vinculado a paredes de cir-
culações ou escadas internas; (3) de costas para a entrada da 
edificação; (4) elemento único no centro do ambiente e des-
vinculado do perímetro da habitação; (5) vinculado ao núcleo 
da cozinha e mesa de jantar; (6) posicionado numa parede 
externa quando pertencente apenas à sala de estar. 

Ao olhar o conjunto de plantas apresentado no início da 
última parte da pesquisa, o qual reúne 24 projetos redesenha-
dos com mesma representação e escala, é possível observar 
a diversidade de implantações residenciais e que em todas 
elas o elemento lareira está no ambiente social da habitação. 
Se, então, nos ativermos a etimologia das palavras lareira e 
fogo, observamos que este nicho maciço de calor em planta 
se apresenta como o ‘foco do lar’ dos projetos de Wright, es-
tabelecendo-se como centro formal, o próprio coração do edi-
fício, determinando a atmosfera do ambiente, visto que para 
FLW a casa foi o ‘problema’ a ser resolvido na sua vida e es-
tabelecer a casa como um abrigo e como um lugar acolhedor 
foi sua contínua busca profissional. Toda a vez que o habitante 
volta-se para o local do fogo numa casa de Wright ele dá as 
costas para o exterior da habitação, ele recolhe-se no centro 
‘moral’ do espaço.

Ainda, ao observar as plantas e diagramas criados pela 
autora, é possível afirmar que o posicionamento da lareira 
de Frank Lloyd Wright evita o centro geométrico, é colocado 
como um núcleo que gera uma tensão formal e determina 
uma circulação centrífuga em todo o contexto da habitação. 
Wright utiliza-se do deslizamento do elemento lareira no pla-
no e estabelece, dessa maneira, uma distinção na qualidade 
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do espaço da casa. Os espaços nunca estão totalmente fecha-
dos nem totalmente abertos, sempre há uma permeabilidade 
entre os ambientes contíguos, sem perder a clareza formal 
das unidades espaciais. A arbitrariedade compositiva e geo-
métrica que opera com o posicionamento do elemento larei-
ra - rígido e fixo, determina a flexibilidade do espaço da casa 
moderna, ou seja, o espaço concebido por Wright depende da 
tensão formal estabelecida através desse elemento.

‘O uso de sistemas formais em projetos de arquitetura 
revela uma característica fascinante da nossa profissão. Cada 
projeto é como um jogo, com regras bem definidas que regu-
lam as relações entre suas partes e entre o artefato e o seu 
contexto. Apenas em alguns casos quando somos obrigados 
a inventar, essas regras não são definidas a priori e se tornam 
claras apenas no final do processo, momento em que podem 
ser finalmente percebidas como estruturas formais ou siste-
mas ordenadores’’263

Reconhecer o sistema ordenador dos projetos de Frank 
Lloyd Wright se deu no final do processo desta pesquisa e, 
como autora desta dissertação não posso ignorar sua incom-
pletude, pois há um ponto de partida para a identificação das 
estruturas formais de Wright que são os TIPOS estabelecidos 
por Patrick Pinnell, mas com o redesenho dos projetos foi pos-
sível identificar que existem mais diferenciações na concepção 
dos planos de FLW, o que seria possível expor através da conti-
nuidade desta pesquisa. Além disso, para o estudo do elemento 
lareira de Frank Lloyd Wright seria necessário a análise especí-
fica de cada uma das 329 lareiras, pois cada uma carrega em si 
‘tatilidade dos materiais naturais, à emolduração da paisagem 
e à evocação abstrata da tenda e do lar’ 64, o que torna cada 
lareira como uma escultura incendiável especifica e única dian-
te de toda a produção. Sendo assim, a contribuição deste tra-
balho se dá com uma listagem cronológica organizada da pro-
dução residencial de FLW, que permitirá ser agora ampliada e 
ser ponto partida para pesquisas futuras. O trabalho contribui, 
também, para elucidar e demonstrar com a as tipologias identi-
ficadas o quão intrínseco está o espaço do fogo na arquitetura 
residencial de Frank Lloyd Wright, não sendo possível afirmar 
se o projeto de Wright começava pelo posicionamento do fogo, 
mas é possível supor que esse lugar nunca foi negligenciado e 

63 MAHFUZ, Edson da Cunha. Banalidade ou correção: dois modos de ensinar arquitetu-
ra e suas consequências. Revista Projetar: projeto e percepção do ambiente, dez 2016, 
p 8-25.

64 COMAS, Carlos Eduardo. Precisões brasileiras: sobre um estado passado da arquitetu-
ra e urbanismo modernos: a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, 
MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45. Volume I e II. Tese.  Univer-
sidade de Paris 8, Paris 2002
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até no período da construção da edificação era o que primeiro 
se apresentava (fig. 439) como início de tudo. 

Fig. 439: Fotografia da construção da LOUIS PENFIELD HOUSE com a lareira. 

Alberti, Vitruvio, Scully, Beecher, Semper, Neufert, Ba-
nham, Bonet, todos de diferentes maneiras demonstraram a 
importância do desenvolver da vida doméstica ao redor do 
fogo, o qual tem uma ação psicológica na dinâmica da vida 
e na construção da ambiência do lar, dando uma qualidade 
termal e ‘espiritual da vida diária’. Desse modo não há dúvida 
que a lareira, por ser simbolicamente indispensável, é um ele-
mento indissociável da habitação de Frank Lloyd Wright, que 
teve uma contínua experimentação projetual e estabeleceu 
uma significativa mudança na maneira de conceber o espaço 
interno da habitação moderna, mantendo a relação do usuá-
rio com o fogo no seu modo mais primitivo. 

A casa é o resultado dos esforços de inúmeras gerações 
e a arquitetura é um potente dispositivo que impõe e mantém 
certos gestos e ritos sociais. Portanto o legado da obra de FLW, 
com certeza, influenciou direta ou indiretamente na produ-
ção de outros arquitetos modernos como Mies, Breuer, Kahn, 
Schindler, Neutra, Robert Stern, Paul Rudolph, John Sargent, 
dentre outros que seguiram utilizando o elemento lareira no 
espaço social da habitação. Entende-se, com a estrutura des-
te trabalho, que a arquitetura se coloca como suporte para a 
memória do uso do fogo através do elemento lareira e, evoca 
as memórias do ambiente vernáculo no qual as famílias reu-
niam-se para se aquecer, conversar e conviver ao redor das 
chamas que emanavam calor e luz. Com tudo o que foi visto 
nos fica a pergunta: a lareira é um elemento arquitetônico re-
sidencial moderno?

Fig. 440: Ambiente social PENFIELD 
HOUSE com a lareira já ambientado.
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Fig. 75: Divulgação no LADIES 
JOURNAL HOME de Fevereiro de 
1901 do esquema de plantas por 
Frank Lloyd Wright. FONTE: http://
www.steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/PhRtS106.htm Pg.:111.

Fig. 76: B. HARLEY BRADLEY HOUSE. 
FONTE: https://dami817.wordpress.
com/2012/07/10/springfield-2/  
Pg.: 112.

Fig. 77: E. H. PITKIN HOUSE. 
FONTE: https://flwright.org/
researchexplore/wrightbuildings/
pitkinsummerlodge Pg.: 112.

Fig. 78: EDWARD R HILLS 
(REMODELING). FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/Edward_R._
Hills_House Pg.: 112.

Fig. 79: FRED B. JONES HOUSE. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/731060951987471252/?lp=true 
Pg.: 112.

Fig. 80: HENRY WALLIS COTTAGE. 
FONTE: https://flwright.org/
researchexplore/wrightbuildings/
henrywallissummercottage Pg.: 112.

Fig. 81: HICKOX BROWN HOUSE.  
FONTE: https://br.pinterest.com/
robynsmith7/flw-hickoxbrown-
house/?lp=true Pg.: 112.

Fig. 82: STEPHEN A FOSTER HOUSE. 
FONTE: https://en.wikipedia.org/
wiki/S._A._Foster_House_and_
Stable Pg.: 112.

Fig. 83: WILLIAM AND JESSIE ADAMS 
HOUSE. FONTE: http://www.
prairieschooltraveler.com/html/il/
chicago/wright/adams.html Pg.: 112.

Fig. 84: Divulgação no LADIES 
JOURNAL HOME de Julho de 1901 
do esquema de plantas por Frank 
Lloyd Wright. FONTE: http://www.
steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/PhRtS106.htm Pg.: 113.

Fig. 85: Capa da Revista LADIES 
JOURNAL HOME de Julho de 1901. 
FONTE: http://www.steinerag.com/
flw/Periodicals/LHJ.htm Pg.: 113.

Fig. 86: E ARTHUR DAVENPORT 
HOUSE. FONTE:  https://www.
planetclaire.tv/fllw/eadavenport.
html Pg.: 113.

Fig. 87: FB HENDERSON HOUSE. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/58546863880427299/visual-
search/?x=16&y=7&w=530&h=220 
Pg.: 113.

Fig. 88: FRANK W THOMAS HOUSE. 
FONTE: http://mcnees.org/

architecture/flw_architecture_
home.htm Pg.: 113.

Fig. 89: WARD W WILLITS HOUSE. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/28288303882194289/visual-
search/?x=16&y=8&w=507&h=256 
Pg.: 113.

Fig. 90: WILLIAM G FRICKE 
(REMODELING). FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/18788523420113234/visual-
search/?x=16&y=9&w=530&h=288 
Pg.: 113.

Fig. 91: ARTHUR HEURTLEY HOUSE. 
FONTE: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/3/34/
Oak_Park_Il_Heurtley_House5.jpg 
Pg.: 114.

Fig. 92: AW HEBERT HOUSE. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/175992297911874001/ Pg.: 114.

Fig. 93: CHARLES S. ROSS COTTAGE. 
Pg.: 114.

Fig. 94: FRANCIS W. AND MARY 
LITTLE HOUSE. FONTE: http://
www.mcnees.org/travelsite/trips/
Chicago/arch-flw-little_house-02.jpg 
Pg.: 114.

Fig. 95: GEORGE W. SPENCER 
HOUSE. FONTE: http://architecture.
tips.fm/frank-lloyd-wright-
architecture-the-george-w-spencer-
house.php Pg.: 114.

Fig. 96: MRS. GEORGE MARY GERTS 
HOUSE, BRIDGE COTTAGE. Pg.: 114.

Fig. 97: SUZAN LAURENCE 
DANA HOUSE. FONTE: http://
www.ontarioarchitecture.com/
ClassAmerican.htm Pg.: 114.

Fig. 98: WALTER GERTS COTTAGE. 
FONTE: http://www.flwright.us/
FLW077.htm Pg.: 114.

Fig. 99: WIILLIAM G. FRICKE 
HOUSE. FONTE: http://www.
prairieschooltraveler.com/html/il/
oakpark/wright/fricke.html Pg.: 114.

Fig. 100: WILLIAM E. 
MARTIN HOUSE. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/251497960410693081/visual-
search/?x=16&y=10&w=530&h=319 
Pg.: 114.

Fig. 101: EDWIN H CHENEY 
HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/Edwin_H._
Cheney_House Pg.: 115.

Fig. 102: GEORGE BARTONHOUSE. 
FONTE: http://galenfrysinger.com/
buffalo_george_barton_house.htm 
Pg.: 115.

Fig. 103: JJ WALSER HOUSE. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/180847741257225556/visual-

search/?x=16&y=12&w=530&h=397 
Pg.: 115.

Fig. 104: ROBERT M. LAMP HOUSE. 
FONTE: htps://www.flickr.com/
photos/andrewzuhlke/14989025836 
Pg.: 115.

Fig. 105: WARREN H FREEMAN 
HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?filename=CustomPage41.x 
Pg.: 115.

Fig. 106: BURTON J. WESTCOTT 
HOUSE. FONTE: https://flwright.org/
researchexplore/wrightbuildings/
westcotthouse Pg.: 116.

Fig. 107: DARWIN D. MARTIN 
HOUSE. FONTE: https://
paththroughhistory.iloveny.com/
listings/Frank-Lloyd-Wright-s-
Darwin-Martin-House/32421/#.
XMBOzehKiUk Pg.: 116.

Fig. 109: FERDINAND F. TOMEK 
HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/F._F._Tomek_
House Pg.: 116.

Fig. 110: LAURA (MRS THOMAS) 
GALE HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?FileName=CustomPage18.x 
Pg.: 116.

Fig. 111: WILLIAM R HEATH HOUSE. 
FONTE: https://flwright.org/
researchexplore/wrightbuildings/
williamheathhouse Pg.: 116.

Fig. 112: A.P. JOHNSON HOUSE. 
FONTE: https://ipfs.io/ipfs/ 
QmXoypizjW3WnFiJnKLwHCnLve 
dxjQkDDPmXWo6co/ wiki/A._P._
Johnson_House.htm Pg.: 117.

Fig. 113: CHARLES A BROWN 
HOUSE. FONTE: http://www.
franklloydwrightinfo.com/xfllw.html 
Pg.: 117.

Fig. 114: DARWIN D. MARTIN 
GARDENER’S COTTAGE. 
FONTE: https://flwright.org/
researchexplore/wrightbuildings/
darwinmartingardenerscottage 
Pg.: 117.

Fig. 115: HARVEY P. SUTTON 
HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/Harvey_P._
Sutton_House Pg.: 117.

Fig. 116: HIRAM BALDWIN HOUSE. 
FONTE: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Hiram_Baldwin_
House_(8622554156).jpg Pg.: 117.

Fig. 117: MARY MW ADAMS HOUSE. 
FONTE: https://www.tumblr.com/
search/highland%20park%20il Pg.: 117.

Fig. 118: THOMAS. P. HARDY HOUSE. 
FONTE: https://wrightinracine.
wordpress.com/2014/02/17/hardy-
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house-restoration/ Pg.: 117.

Fig. 119: WILLIAM A GLASNER 
HOUSE. FONTE:  http://www.
prairiestyles.com/wright_comm.htm 
Pg.: 117.

Fig. 120: Título da reportagem no 
LADIES HOME JOURNAL de 1907 
de um novo modelo de casa “A Fire 
proof House for $5000”. ” FONTE: 
http://www.antiquehomestyle.com/
plans/lhj/1907/flw0407-fireproof.
htm Pg.: 119.

Fig. 121: Plantas dos dois níveis 
da casa “A Fire proof House for 
$5000” apresentadas no LADIES 
HOME JOURNAL de 1907. FONTE: 
http://www.antiquehomestyle.
com/plans/lhj/1907/flw0407-
fireproof.htm Pg.: 119.

Fig. 122: AW GRIDLEY HOUSE. FONTE: 
htps://www.gettyimages.co.uk/
photos/ a.w.-gridley-house?sort=mostp
opular&mediatypephotography&phras
e=a.w.%20gridley%20house Pg.: 120.

Fig. 123: FREDERICH D. NICHOLS 
HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?filename=CustomPage100.x 
Pg.: 120.

Fig. 124: GEORGE 
MADISONMILLARD HOUSE. FONTE: 
http://trianglemodernisthouses.
com/?f Pg.: 120.

Fig. 125: GRACE FULLER HOUSE. 
FONTE: https://socalarchhistory.
blogspot.com/2015/12/ Pg.: 120.

Fig. 126: K. C. DERHODES 
HOUSE. FONTE: http://
transformationsandwhispers.
blogspot.com/2012/09/i-have-rest-
in-my-soul-because-i-go-to.html 
Pg.: 120.

Fig. 127: PD HOYT HOUSE. FONTE: 
http://www.prairieschooltraveler.com/
html/il/geneva/hoyt.html Pg.: 120.

Fig. 128: PETER A BEACHY 
(REMODELING). FONTE: https://
mapio.net/pic/p-59258737/ Pg.: 120.

Fig. 129: ANDREW T PORTER 
HOUSE. FONTE: https://
www.findingmrwright.com/
residential/1905-1909/tan-y-deri/ 
Pg.: 121.

Fig. 130: AVERY COONLEY HOUSE. 
FONTE: https://culturanipon.
blogspot.com/2016/05/constantes-
en-la-arquitectura-japonesa.html 
Pg.: 121.

Fig. 131: GEORGE FABYAN VILLA 
(REMODELING). FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/Fabyan_Villa 
Pg.: 121.

Fig. 132: STEPHEN MB HUNT 

HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?filename=CustomPage94.x 
Pg.: 121.

Fig. 133: EDWARD E. BOYNTON 
HOUSE. FONTE: http://www.
rochestermyhome.com/Frank_
Lloyd_Wright.html Pg.: 122.

Fig. 134: EUGENE A. GILMORE 
HOUSE. FONTE: https://www.
bluffton.edu/homepages/facstaff/
sullivanm/wisconsin/madison/
wrightgilmore/gilmore.html Pg.: 122.

Fig. 135: FREDERICK C. ROBIE 
HOUSE. FONTE: http://www.
steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/PCRobieHouse.htm Pg.: 122.

Fig. 136: G.C. STOCKMAN HOUSE. 
FONTE: https://en.wikipedia.org/
wiki/Dr._G.C._Stockman_House 
Pg.: 122.

Fig. 137: INGWALD MOE 
HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?filename=CustomPage78.x 
Pg.: 122.

Fig. 138: ISABEL ROBERTS 
HOUSE. FONTE: http://www.
flickriver.com/photos/ihynz/
sets/72157625507946377/ Pg.: 122.

Fig. 139: L. K. HORNER HOUSE. 
FONTE: https://quod.lib.umich.
edu/u/ummu2ic/x-LS002564/
LS002564 Pg.: 122.

Fig. 140: MEYER MAY HOUSE. 
FONTE: https://tonyarrasmith.
zenfolio.com/blog/2012/11/
thanksgiving-at-the-meyer-may-
house Pg.: 122.

Fig. 141: ROBERT W. EVANS HOUSE. 
FONTE: http://chicagopatterns.com/
beverly-hills-chicago/ Pg.: 122.

Fig. 142: WALTER V. DAVIDSON 
HOUSE. FONTE: http://www.
thecraftsmanbungalow.com/ Pg.: 122.

Fig. 143: EDWARD P. AND 
FLORENCE BERNICE IRVING HOUSE. 
FONTE: https://flwright.org/
researchexplore/wrightbuildings/
irvinghouse Pg.: 123.

Fig. 144: EMILY AND GEORGE S. 
STEWART SUMMER HOUSE. FONTE: 
https://www.tripsavvy.com/george-
c-stewart-house-4123884 Pg.: 123.

Fig. 145: FRANK J. BAKER HOUSE. 
FONTE: https://thaa2.wordpress.
com/2009/07/24/frank-lloyd-wright-
e-as-prairie-houses/ Pg.: 123.

Fig. 146: J. KIBBEN INGALLS HOUSE. 
FONTE: https://flwright.org/
researchexplore/wrightbuildings/
jameskibbeningallshouse Pg.: 123.

Fig. 147: JESSIE R. ZIEGLER HOUSE. 

FONTE: http://kdl.kyvl.org/catalog/
xt7d513tw53v_1520_1 Pg.: 123.

Fig. 148: OSCAR STEFFENS HOUSE. 
FONTE: http://www.steinerag.com/
flw/Artifact%20Pages/Steffens.htm 
Pg.: 123.

Fig. 149: THOMAS H GALE COTTAGE 
1,2 E 3 / LAURA GALE HOUSE. Pg.: 123.

Fig. 150: WILLIAM H COPELAND 
HOUSE (REMODELING). FONTE: 
https://www.gettyimages.co.uk/
photos/william-h.-copeland-house?
sort=mostpopular&mediatype=pho
tography&phrase=william%20h.%20
copeland%20house Pg.: 123.

Fig. 151: OSCAR B BALCH HOUSE. 
FONTE: https://www.houzz.com/
photos/oscar-b-balch-house-wright-
1911-craftsman-exterior-chicago-
phvw-vp~945802 Pg.: 124.

Fig. 152: SHERMAN 
BOOTH COTTAGE. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/293156256985026239/visual-
search/?x=16&y=9&w=530&h=282 
Pg.: 124.

Fig. 153: TALIESIN I HOUSE. FONTE: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/
Taliesin_East Pg.: 124.

Fig. 154: FRANCIS W LITTLE HOUSE 
II. FONTE: https://www.mprnews.
org/story/2012/06/26/mpr_news_
presents Pg.: 124.

Fig. 155: WILLIAM B GREENE 
HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?filename=CustomPage84.x 
Pg.: 124.

Fig. 156: HARRY S ADAMS HOUSE. 
FONTE: https://hif.wikipedia.org/
wiki/file:Harry_S_Adams_House_
Oblique_Front.jpg Pg.: 125.

Fig. 157: WILBER WYNANT HOUSE. 
FONTE: http://www.chameyer.
net/600fillmore.html Pg.: 125.

Fig. 158: ARTHUR L RICHARDS 
SMALL HOUSE. FONTE: https://
www.dwell.com/article/a-look-at-
frank-lloyd-wrights-little-known-
prefabs-956e7026 Pg.: 126.

Fig. 159: ARTHUR L RICHARDS 
SYZTEM BUILT HOMES BANGALOW. 
FONTE: https://www.gettyimages.
co.uk/detail/news-photo/the-arthur-
l-richards-bungalow-built-in-1915-
and-designed-news-photo Pg.: 126.

Fig. 160: CHARLES R PERRY 
HOUSE. FONTE: https://www.
chicagomag.com/Radar/Deal-Estate/
March-2012/Setting-it-Wright-in-
Glencoe/ Pg.: 126.

Fig. 161: CJ ELLIS HOUSE / WILLIAM 
F. KIER HOUSE. Pg.: 126.
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Fig. 162: J.M. COMPTON HOUSE. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/355995545514331572/visual-
search/?x=16&y=12&w=530&h=397 
Pg.: 126.

Fig. 163: EDMUND F BRIGHAM 
HOUSE. Pg.: 126.

Fig. 164: EMIL BACH HOUSE. 
FONTE: https://chicago.eater.
com/2014/5/2/6230773/emil-
bach-house-restoration-new-logan-
square-sro-more Pg.: 126.

Fig. 165: FRANK B.FINCH HOUSE. 
FONTE: http://www.prairiestyles.
com/wright_comm.htm Pg.: 126.

Fig. 166: GLENCOE R PERRY HOUSE. 
FONTE: https://www.wowhaus.
co.uk/2011/06/26/frank-lloyd-
wright-on-the-cheap-charles-r-perry-
house-house-in-east-glencoe-illinois-
usa/ Pg.: 126.

Fig. 167: LUTE F AND DANIEL KISSAM 
HOUSE. FONTE: http://www.flwright.
us/FLW192.htm Pg.: 126.

Fig. 168: SHERMAN BOOTH HOUSE. 
FONTE: https://architectureforsale.
com/address/1121/ Pg.: 126.

Fig. 169: SJ GILFILLAN HOUSE/ 
HOLLIS R. ROOT HOUSE. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/412783122068057533/visual-
search/?x=16&y=12&w=530&h=396 
Pg.: 126.

Fig. 170: STEPHEN M. B. HUNT 
HOUSE. FONTE: https://www.
flickr.com/photos/royal_
broil/6657400017 Pg.: 126.

Fig. 171: WILLIAM F ROSS HOUSE. 
FONTE: htps://www.flickr.com/
photos/royal_broil/6657400017  
Pg.: 126.

Fig. 172: ERNEST VOSBURGH 
SUMMER HOUSE. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/56154326579395041/visual-
search/?x=16&y=11&w=530&h=353 
Pg.: 127.

Fig. 173: FREDERICK C. BOGK 
HOUSE. FONTE: http://
roadsidetrailmix.blogspot.
com/2010/11/frederick-c-bogk-
house.html Pg.: 127.

Fig. 174: HANNEY & SON HOUSE 
/ OSCAR A JOHNSON. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/143552306848884090/visual-
search/?x=16&y=12&w=530&h=397 
Pg.: 127.

Fig. 175: JJ O’CONNOR HOUSE. 
FONTE: https://hif.wikipedia.org/
wiki/file:Lewis_E._Burleigh_House_
(J.J._O%27Connor_House).jpg Pg.: 127.

Fig. 176: JOSEPH J. BAGLEY HOUSE. 

FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/313140980321670757/visual-
search/?x=16&y=12&w=530&h=397 
Pg.: 127.

Fig. 177: AISÀKU HAYASHI HOUSE. 
FONTE: https://www.houzz.com/
magazine/how-frank-lloyd-wright-
influenced-japanese-architecture-
stsetivw-vs~69000371 Pg.: 128.

Fig. 178: BURHANS- -ELLINWOOD 
& CO MODEL HOUSE. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/28288303884238576/visual-
search/?x=16&y=12&w=530&h=397 
Pg.: 128.

Fig. 179: CHARLES HEISEN 
HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?filename=CustomPage82.x 
Pg.: 128.

Fig. 180: DELBERT W MEIER HOUSE. 
FONTE: http://thisamericanhouse.
com/category/history/ Pg.: 128.

Fig. 181: GUY C SMITH HOUSE. 
FONTE: https://hif.wikipedia.org/
wiki/file:Guy_C_Smith_House_
Front.jpg Pg.: 128.

Fig. 182: H HOWARD HYDE 
HOUSE. FONTE: http://ww1.
thefranklloydwrighttour.com/ Pg.: 128.

Fig. 183: HENRY J ALLEN HOUSE. 
FONTE: https://en.wikipedia.org/
wiki/Allen%E2%80%93Lambe_
House Pg.: 128.

Fig 184: Prancha XXXVII - House for 
Mrs. Helen W Husser, Lake ViewIII. 
FONTE: http://www.steinerag.com/
flw/Artifact%20Pages/PhRtS046.htm 
Pg.: 129.

Fig 185: Diagrama TIPO I e TIPO 
II segundo Patrick Pinnell no 
texto Academic tradition and the 
individual talent - Similarity and 
difference in the formation of 
Frank Lloyd Wright. FONTE: Editor 
Robert McCARTER; FRAMPTON, 
Kenneth;GRAF, Otto; LIPMAN, 
Jonathan; MACCORMAC, Richard; 
MACKENZIE, Archie; MACCARTER, 
Robert; PINNELL, Patrick; 
SELIGMANN, Werner. Frank Lloyd 
Wright – A primer on Architectural 
Principles. New York: Princeton 
Architectural Press, 1991. 308p. 
Pg.: 130.

Fig. 186: A cadeira de alto espaldar 
(‘Red and Blue’) foi projetada por 
Gerrit Rietveld em 1917. FONTE: 
https://www.holland.com/global/
tourism/holland-stories/mondrian-
de-stijl/gerrit-rietveld.htm Pg.: 133.

Fig. 187: A cadeira de alto espaldar 
(“Robie1”) foi projetada para a casa 
que Frank Lloyd Wright desenhou 
em 1908 para Frederick C. Robie. . 
FONTE: https://www.italyclassics.

com/en/frank-lloyd-wright-robie-1-
flw107 Pg.: 133.

Fig. 188: ARINOBU FUKUHARA 
HOUSE. FONTE: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Arinobu_
Fukuhara_House,_full_view.jpg 
Pg.: 134.

Fig. 189: ALINE BARNSDALL 
HOLLYHOCK HOUSE. FONTE: https://
www.dezeen.com/2017/06/06/
hollyhock-house-frank-lloyd-wright-
los-angeles-california-mayan-revival-
architecture/ Pg.: 134.

Fig. 190: TAZAEMAN YAMAMURA 
HOUSE. FONTE: https://br.pinterest.
com/pin/28288303886387111/visual-
search/?x=16&y=11&w=530&h=352 
Pg.: 134.

Fig. 191: CHARLES ENNIS HOUSE. 
FONTE: https://en.wikiarquitectura.
com/building/ennis-house/ Pg.: 135.

Fig. 192: G. M. MILLARD HOUSE. 
FONTE: http://www.home-designing.
com/2013/03/frank-lloyd-wrights-
millard-house-for-sale Pg.: 135.

Fig. 193: JOHN STORER HOUSE 
/ Mrs Lowes Eagle Rock house. . 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/561401909795536813/visual-
search/?x=14&y=9&w=459&h=296 
Pg.: 135.

Fig. 194: SAMUEL FREEMAN HOUSE. 
FONTE: https://www.gazetadopovo.
com.br/haus/estilo-cultura/a-
arquitetura-apocaliptica-de-blade-
runner-2049/ Pg.: 135.

Fig. 195: TALIESIN III HOUSE. FONTE: 
https://franklloydwright.org/site/
taliesin-hillside/ Pg.: 135.

Fig. 196: ALEXANDER CHANDLER 
HOUSE. FONTE: HITCHCOCK, Henry-
Russel. Frank Lloyd Wright: obras 
1887-1941. Barcelona: Gg 1978 
428p. : il., fot. Pg.: 136.

Fig. 197: ISABEL MARTIM 
HOUSE. FONTE: https://www.
visitbuffaloniagara.com/businesses/
frank-lloyd-wrights-graycliff/ Pg.: 136.

Fig. 198: OWEN D YOUNG HOUSE. 
FONTE: https://www.loc.gov/
exhibits/flw/flw06.html Pg.: 136.

Fig. 199: WELLINGTON AND RALPH 
CUDNEY HOUSE. FONTE: https://
www.loc.gov/exhibits/flw/flw06.
html Pg.: 136.

Fig. 200: MALCOLM H. E. WILLEY 
HOUSE. FONTE: http://www.
thewilleyhouse.com/ Pg.: 137.

Fig. 201: RICHARD LLOYD JONES 
HOUSE. FONTE: http://wrightsociety.
com/issues/134 Pg.: 137.

Fig. 202: ‘HOUSE ON THE MESA’. 
FONTE: HITCHCOCK, Henry-Russel. 
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Frank Lloyd Wright: obras 1887-
1941. Barcelona: Gg 1978 428p. : il., 
fot. Pg.: 138.

Fig. 203: Sala da Casa Usoniana da 
exposição de 1953 em Nova Iorque. 
FONTE: http://www.steinerag.com/
flw/Artifact%20Pages/PhRtS398ny.
htm Pg.: 141.

Fig. 204: Planta da USONION 
EXHIBITION HOUSE desenvolvida 
pela autora com base de plantas 
encontradas em http://www.
steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/PhRtS398ny.htm Pg.: 141.

Fig. 205: ABBY BEECHER 
ROBERTS HOUSE. FONTE: 
https://www.flickr.com/photos/
yooperann/6228898906 Pg.: 142.

Fig. 206: EDGAR KAUFMANN 
HOUSE. FONTE: http://pixdaus.com/
built-in-1937-by-fl-wright-for-edgar-
kaufmann-and-his-family/items/
view/561202/ Pg.: 142.

Fig. 207: HEBERT and KATHERINE 
JACOBS I HOUSE. FONTE: https://
franklloydwrightsites.com/
wisconsin/madison/jacobs1/
jacobs1.htm Pg.: 142.

Fig. 208: JEAN S AND PAUL R. 
HANNA HOUSE. FONTE: https://
hannahousetours.stanford.edu/ 
Pg.: 142.

Fig. 209: BEN REBHUHN 
HOUSE. FONTE: http://
wrightchatsavewrightorg/viewtopic.
php=57855&sid=0e1f19bb9f9b5 
0dc4e3f6ece266f9e44 Pg.: 143.

Fig. 210: HERBERT F. JOHNSON 
HOUSE. FONTE: https://www.
scjohnson.com/en/a-family-
company/architecture-and-tours/
frank-lloyd-wright/wingspread-frank-
lloyd-wrights-largest-prairie-style-
house-was-home-to-the-johnsons 
Pg.: 143.

Fig. 211: CHARLES L. MANSON 
HOUSE. FONTE: http://www.
wikiwand.com/en/Charles_L._
Manson_House Pg.: 143.

Fig. 212: HOUSE FOR ONE FAMILY 
LIFE. FONTE: HITCHCOCK, Henry-
Russel. Frank Lloyd Wright: obras 
1887-1941. Barcelona: Gg 1978 
428p. Pg.: 143.

Fig. 213: ANDREW F 
ARMSTRONG HOUSE. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/310044755587576880/visual-
search/?x=16&y=8&w=530&h=265 
Pg.: 144.

Fig. 214: BERNARD SCHWARTZ 
HOUSE. FONTE: http://
wrightinwisconsin.org/schwartz-
house Pg.: 144.

Fig. 215: CLARENCE SONDERM 
HOUSE. FONTE: https://www.
historickansascity.org/event/high-
lands-coleman-roanokes-brick-
streets/ Pg.: 144.

Fig. 216: GEORGE. D. STURGES 
HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/George_
Sturges_House Pg.: 144.

Fig. 217: K. WINCKLER e A. GOETSCH 
HOUSE. FONTE: https://www.
savewright.org/case-study/quick-
action-saves-goetsch-winckler-
house/ Pg.: 144.

Fig. 218: LOREN B. POPE - LEIGHY 
HOUSE. FONTE: https://www.
thehistorygirl.com/2014/08/frank-
lloyd-wright-pope-leighey-virginia.
html Pg.: 144.

Fig. 219: R. PAUSON HOUSE. FONTE: 
http://mlmrarquitectos.com/rose-
pawson-house-1942/ Pg.: 144.

Fig. 220: RALPH JESTER (MARTIN 
Pence) HOUSE. FONTE: HITCHCOCK, 
Henry-Russel. Frank Lloyd Wright: 
obras 1887-1941. Barcelona: Gg 
1978 428p. : il., fot. Pg.: 144.

Fig. 221: S. ROSENBAUM HOUSE. 
FONTE: http://alabamaliving.coop/
article/frank-lloyd-wrights-alabama-
legacy/ Pg.: 144.

Fig. 222: SIDNEY BAZETT HOUSE. 
FONTE: https://mid2mod.blogspot.
com/2016/10/the-frank-lloyd-
wright-joseph-eichler_26.html?m=1 
Pg.: 144.

Fig. 223: SUNTOP HOUSE. FONTE: 
https://www.oldhouseonline.com/
house-tours/restoring-frank-lloyd-
wright-suntop Pg.: 144.

Fig. 224: GREGOR S AND ELIZABETH 
B AFFLECK HOUSE. FONTE: http://
www.michiganmodern.org/
buildings/gregor-s-and-elizabeth-b-
affleck-house Pg.: 145.

Fig. 225: JAMES B CHRISTIE HOUSE. 
FONTE: https://www.6sqft.com/
new-jerseys-oldest-and-largest-
frank-lloyd-wright-house-listed-for-
2-2m/ Pg.: 145.

Fig. 226: JOHN. C. PEW HOUSE. 
FONTE: htps://www.flickr.com/photos/
thompsonphotography1/3607260461 
Pg.: 145.

Fig. 227: JOSEPH EUCHTMAN. FONTE: 
http://wrightchat.savew right.org  
Pg.: 145.

Fig. 228: LLOYD LEWIS HOUSE. 
FONTE: http://www.steinerag.com/
flw/Books/houses.htm Pg.: 145.

Fig. 229: STEVENS HOUSE. FONTE: 
https://www.savewright.org/case-
study/auldbrass-rebirth-nurtures-

formative-days-of-conservancy/ 
Pg.: 145.

Fig. 230: STUART RICHARDSON 
HOUSE. Pg.: 145.

Fig. 231: THEODORE BAIRD HOUSE. 
FONTE: http://artsfuse.org/130294/
fuse-visual-arts-feature-visiting-the-
only-frank-lloyd-wright-building-in-
ma/ Pg.: 145.

Fig. 232: CARLTON D. AND 
MARGARET WALL HOUSE. FONTE: 
http://www.michiganmodern.org/
buildings/carlton-d-and-margaret-
wall-house Pg.: 146.

Fig. 233: LOWELL AND AGNES 
WALTER HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/Cedar_Rock_
State_Park Pg.: 146.

Fig. 234: HERBERT JACOBS HOUSE 
II. FONTE: http://wikimapia.
org/20678738/Herbert-and-
Katherine-Jacobs-Second-House#/
photo/1802333 Pg.: 146.

Fig. 235: ARNOLD FRIEDMAN 
VACATION LODGE. FONTE: http://
architectuul.com/architecture/view_
image/fir-tree-house/8571 Pg.: 146.

Fig. 236: ALVIN MILLER HOUSE. 
Pg.: 147.

Fig. 237: CHAUNCEY L AND 
JOHANNA GRIGGS HOUSE. FONTE: 
http://blog.buildllc.com/2012/10/
northwest-usonian-part-iii-wright-
griggs/ Pg.: 147.

Fig. 238: DOUGLAS AND 
JACKIE GRANT HOUSE. FONTE:  
https://br.pinterest.com/
pin/28288303882446347/visual-
search/?x=9&y=6&w=282&h=205 
Pg.: 147.

Fig. 239: SARA AND MELVYN 
MAXWELL SMITH HOUSE. 
FONTE: htps://www.flickr.
com/photos/126916432@
N08/20602315113/ Pg.: 147.

Fig. 240: AMY ALPAUGH STUDIO 
HOUSE. FONTE: https://www.
traverseticker.com/news/frank-lloyd-
wright-in-northern-michigan/ Pg.: 148.

Fig. 241: DR. A. H. BULBULIAN 
HOUSE. FONTE: http://www.
waymarking.com/gallery/image.
aspx?f=1&guid=2822fd21-8ad0-
47e3-90ed-2421722c1c26 Pg.: 148.

Fig. 243: ALBERT (OLLIE AND EDIE) 
ADELMAN HOUSE. FONTE: https://
www.architecturaldigest.com/story/
familys-frank-lloyd-wright-house-
wisconsin Pg.: 149.

Fig. 244: CARROLL ALSOP HOUSE. 
FONTE: https://en.wikipedia.org/
wiki/Carroll_Alsop_House Pg.: 149. 
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Fig. 245: CHARLES E WELTZHEIMER 
HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/Weltzheimer/
Johnson_House Pg.: 149.

Fig. 246: DAVID I AND CHRISTINE 
WEISBLAT HOUSE. FONTE: https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Weisblat_house_west_
elevation.jpg Pg.: 149.

Fig. 247: ERIC AND PRATT 
HOUSE. FONTE: http://www.
michiganmodern.org/buildings/eric-
and-pat-pratt-house Pg.: 149.

Fig. 248: ERLING P. AND KATHERINE 
BRAUNER HOUSE. FONTE: https://
scholarworks.uni.edu/flw_
images/285/ Pg.: 149.

Fig. 249: HERMAN T MOSSBERG 
HOUSE. FONTE: https://
scholarworks.uni.edu/flw_
images/275/ Pg.: 149.

Fig. 250: J. WILLIS HUGHES 
HOUSE. FONTE: https://www.
apps.mdah.ms.gov/Public/prop.
aspx?id=13672&view=facts&y=1176 
Pg.: 149.

Fig. 251: JACK LAMBERSON 
HOUSE. FONTE: https://
docublogger.typepad.com/
midcentury/2009/06/frank-lloyd-
wrights-jack-lamberson-house-in-
oskaloosa-iowa.html Pg.: 149.

Fig. 252: KATHERINE Z. 
AND MAYNARD P. BUEHLER 
HOUSE. FONTE: https://www.
facebook.com/pg/Buehler-
House-104163599741273/posts/ 
Pg.: 149.

Fig. 253: LILIAN AND CURTIS 
MEYER HOUSE. FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/673147475524504267/visual-
search/?x=16&y=9&w=530&h=294 
Pg.: 149.

Fig. 254: MRS CLINTON 
WALKER HOUSE. FONTE: http://
carmelbytheseaca.blogspot.
com/2012/07/carmel-house-and-
garden-tour-2012-frank.html  
Pg.: 149.

Fig. 255: ROBERT LEVIN HOUSE. 
FONTE: http://www.mcnees.org/
architecture/flw_architecture_
michigan.htm Pg.: 149.

Fig. 256: SAMUEL EPPSTEIN HOUSE. 
FONTE: http://mentalfloss.com/
article/79764/michigan-home-
cheapest-frank-lloyd-wright-design-
market Pg.: 149.

Fig. 257: SOL FRIEDMAN HOUSE. 
FONTE: https://mapio.net/
pic/p-49782996/ Pg.: 149.

Fig. 258: ANNE AND ERIC V. 
BROWN HOUSE. FONTE: https://

parkwynvillage.com/history.html 
Pg.: 150.

Fig. 259: EDWARD SERLINHOUSE. 
FONTE: https://dami817.wordpress.
com/2012/05/18/11-edward-serlin-
residence-1949-pleasantville/ Pg.: 150.

Fig. 261: HELEN AND WARD 
MCCARTNEY HOUSE. FONTE: 
http://www.michiganmodern.
org/buildings/ward-b-and-helen-
mccartney-house Pg.: 150.

Fig. 262: HENRY J. NEILS HOUSE. 
Pg.: 150.

Fig. 263: HOWARD E. AND HELEN 
C ANTHONY HOUSE. FONTE: 
https://www.findingmrwright.com/
residential/1940s/anthony/  
Pg.: 150.

Fig. 264: JAMES AND DOLORES 
EDWARDS HOUSE. FONTE: 
https://www.archinform.net/
projekte/13276.htm Pg.: 150.

Fig. 265: KENNETH AND PHYLLIS 
LAURENT HOUSE. FONTE: https://
www.wallpaper.com/gallery/
architecture/kenneth-laurent-house-
by-frank-lloyd-wright Pg.: 150.

Fig. 266: WARD MC. CARTNEY. FONTE: 
http://www.michiganmodern.
org/buildings/ward-b-and-helen-
mccartney-house Pg.: 150.

Fig. 267: ARTHUR C. MATHEWS 
HOUSE. FONTE: http://usmodernist.
org/wright.htm Pg.: 151.

Fig. 268: BERENICE AND RICHARD 
SMITH HOUSE. FONTE: http://
landmarkhunter.com/151807-
richard-smith-house/ Pg.: 151.

Fig. 269: DON AND MARY LOU 
SCHABERG HOUSE. FONTE: http://
www.miarttours.com/home/
schaberg-house Pg.: 151.

Fig. 270: DR. R. BRADFORD AND 
INA MORRIS HARPERHOUSE. 
FONTE: https://dami817.wordpress.
com/2012/06/20/dr-r-bradford-and-
ina-morris-harper-residence/ Pg.: 151.

Fig. 271: DR. ISADORE AND 
LUCILLE HOUSE. FONTE: https://
franklloydwright.org/site/
zimmerman-house/ Pg.: 151.

Fig. 272: GLADYS AND DAVID 
WRIGHT HOUSE. FONTE: https://
www.archdaily.com/310541/
anonymous-benefactor-saves-the-
david-and-gladys-wright-house/
david-wright-by-scott-jarson-high-res 
Pg.: 151.

Fig. 273: J. A. AND MURIEL 
SWEETON HOUSE. FONTE: 
https://www.pinterest.nz/
pin/205969382936177424/ Pg.: 151.

Fig. 274: JOHN A GILLIN HOUSE. 

FONTE: https://en.wikipedia.org/
wiki/John_Gillin_Residence Pg.: 151.

Fig. 275: JOHN HAYNES HOUSE. 
FONTE: http://wikimapia.
org/19749473/John-D-Haynes-
House Pg.: 151.

Fig. 276: JOHN O. CARR 
HOUSE. FONTE: https://
www.chicagobusiness.
com/article/20140701/
CRED0701/140639971/frank-lloyd-
wright-house-in-glenview-to-go-on-
the-market Pg.: 151.

Fig. 277: KARL A. STALEY HOUSE. 
FONTE: https://dami817.wordpress.
com/2012/06/13/38-karl-a-staley-
residence-1950/ Pg.: 151.

Fig. 278: RAYMOND CARLSON HOUSE. 
FONTE: http://modernphoenix.net/
hometour/2013/carlson.html Pg.: 151.

Fig. 279: ROBERT AND ELIZABETH 
MUIRHEAD HOUSE. FONTE: 
https://franklloydwright.org/site/
muirhead-farmhouse-bed-and-
breakfast/ Pg.: 151.

Fig. 280: ROBERT AND GLORIA 
BERGER HOUSE. FONTE: https://
www.realtor.com/news/unique-
homes/frank-lloyd-wright-designed-
berger-house-lists-in-san-anselmo-
ca-2-5-million-photos/ Pg.: 151.

Fig. 281: ROBERT D. WINN HOUSE. 
FONTE: https://dami817.files.
wordpress.com/2012/08/dsc_0078.
jpg Pg.: 151.

Fig. 282: S. P. ELAM HOUSE. FONTE: 
http://theelamhouse.com/ Pg.: 151.

Fig. 283: SEYMOUR AND GERTE 
HOUSE. FONTE: http://nataliasavio.
blogspot.com/2008/10/casa-
seamour-e-gerte-shavin-1950.
html?m=1 Pg.: 151.

Fig. 284: THOMAS E. KEYS HOUSE. 
Pg.: 151.

Fig. 285: WILBUR C. PEARCE HOUSE. 
FONTE: https://www.tripsavvy.
com/pearce-house-by-frank-lloyd-
wright-4123877 Pg.: 151.

Fig. 286: WILLIAM AND MARY 
PALMER HOUSE. FONTE: https://
traverse360.wordpress.com/tag/
frank-lloyd-wright/ Pg.: 151.

Fig. 287: A. K. CHAHROUDI 
COTTAGE. FONTE: https://www.
chronogram.com/hudsonvalley/
living-wright-in-lake-mahopac/
Content?oid=2128566 Pg.: 152.

Fig. 288: BENJAMIN ADELMAN 
HOUSE. FONTE: http://www.
modernphoenix.net/hometour/2012/
adelman.htm Pg.: 152.

Fig. 289: CHARLES F GLORE HOUSE. 
Pg.: 152.
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Fig. 290: GABRIELLE AND 
CHARLCY AUSTIN HOUSE. FONTE: 
https://www.pinterest.co.uk/
pin/511510470150822450/ Pg.: 152.

Fig. 291: MARGARET AND PATRICK 
KINNEY HOUSE. Pg.: 152.

Fig. 292: NATHAN AND JEANNE RUBIN 
HOUSE. FONTE: https://dami817.
wordpress.com/2012/06/12/37-
nathan-and-jeanne-rubin-
residence-1951/ Pg.: 152.

Fig. 293: ROLAND AND RONNY REISLEY 
HOUSE. FONTE: https://paddle8.
com/work/frank-lloyd-wright/18400-
dinner-for-six-at-the-roland-reisley-
house-19511956 Pg.: 152.

Fig. 294: RUSSEL W M AND 
RUTH KRAUS HOUSE. FONTE: 
htps://www.flickr.com/photos/
ioensis/163222919 Pg.: 152.

Fig. 295: ARCHIE BOYD AND 
PATRICIA TEATER studio HOUSE. 
FONTE: http://www.steinerag.com/
flw/Artifact%20Pages/PhRtS352.
htm Pg.: 153.

Fig. 296: ARTHUR PIEPER 
HOUSE. FONTE: htps://
www.flickr.com/potos/
thompsonphotography1/782486406 
Pg.: 153.

Fig. 297: CLIFTON AND GEORGE 
LEWIS HOUSE. FONTE: http://
kenjijones.com/project/spring-
house-frank-lloyd-wright/ Pg.: 153.

Fig. 298: FRANK S. SANDER HOUSE. 
FONTE: http://www.dsoderblog.
com/springbough/ Pg.: 153.

Fig. 299: LOUIS MARDEN HOUSE. 
FONTE: https://franklloydwright.
org/frank-lloyd-wrights-marden-
house-for-sale/ Pg.: 153.

Fig. 300: QUINTIN AND RUTH 
BLAIR HOUSE. FONTE: http://www.
steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/PhRtS351ext09.htm Pg.: 153.

Fig. 301: R. W. LINDHOLM 
HOUSE. FONTE: https://www.
duluthnewstribune.com/
news/4062492-cloquets-frank-lloyd-
wright-designed-house-has-new-
home-%E2%80%94-pennsylvania 
Pg.: 153.

Fig. 302: RAY Z. BRANDES HOUSE. 
FONTE: http://2.16.internist-dr-
horn.de/wright_brandes_house.
php Pg.: 153.

Fig. 303: WELBIE L. FULLER 
HOUSE. FONTE: https://www.
thesimsresource.com/downloads/
details/category/sims3-lots-
residential/title/em3-flw-welbie-
fuller-house/id/1076790/ Pg.: 153.

Fig. 304: ANDREW B. AND MAUDE 

COOKE HOUSE. FONTE: http://www.
midcenturyhome.com/frank-lloyd-
wright-cooke-house/ Pg.: 154.

Fig. 305: ELIZABETH AND ROBERT 
LLEWELLYN WRIGH HOUSE. FONTE: 
https://dami817.wordpress.
com/2012/06/01/28-elizabeth-
and-robert-llewellyn-wright-
residence-1953/ Pg.: 154.

Fig. 306: JOHN AND SYD 
DOBKINS HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/John_and_
Syd_Dobkins_House#/media/
File:John_and_Syd_Dobkins_House.
jpg Pg.: 154.

Fig. 307: JORGINE BOOMER HOUSE. 
FONTE: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Phoenix-Jorgine_
Boomer_House-1956.JPG Pg.: 154.

Fig. 308: LEWIS H GODDARD HOUSE. 
FONTE: https://quod.lib.umich.
edu/u/ummu/x-07-06624/07_06624 
Pg.: 154.

Fig. 309: LOUIS PENFIELD HOUSE. 
FONTE: https://www.ideastream.org/
news/frank-lloyd-wright-house-still-
for-sale-in-willoughby-hills Pg.: 154.

Fig. 310: ALICE AND ELLIS A. 
FEIMAN HOUSE. FONTE: http://
www.anthonymccune.net/
search?updated-max=2010-
11-24T18:25:00-05:00&max-
results=7&start=285&by-date=false 
Pg.: 155.

Fig. 311: E CLARK AND JULIA 
ARNOLD HOUSE. FONTE: https://
en.wikipedia.org/wiki/E._Clarke_
and_Julia_Arnold_House Pg.: 155.

Fig. 312: GERALD B.  TONKENS 
HOUSE. FONTE: http://www.
franklloydwrightinfo.com/
restoration.html Pg.: 155.

Fig. 313: GLORIA BACHMAN AND 
ABRAHAM WILSON HOUSE. FONTE: 
http://trendsupdates.com/the-
tarantino%E2%80%99s-preserve-
wright%E2%80%99s-bachman-
wilson-house/ Pg.: 155.

Fig. 314: JOHN E. AND CATHERINE 
CHRISTIAN HOUSE. FONTE: https://
pt.airbnb.com/things-to-do/
places/887303?s=3 Pg.: 155.

Fig. 315: KAREN JOHNSON HOUSE. 
FONTE: http://www.waymarking.
com/waymarks/WM2GXQ_Keland_
House Pg.: 155.

Fig. 316: LOUIS B. FREDERICK 
HOUSE. FONTE: https://www.
wowhaus.co.uk/2016/05/18/on-the-
market-1950s-frank-lloyd-wright-
designed-louis-b-frederick-house-in-
barrington-hills-illinois-usa/ Pg.: 155.

Fig. 317: N. HAGAN HOUSE. FONTE: 
https://en.wikipedia.org/wiki/

Kentuck_Knob Pg.: 155.

Fig. 318: WILLIAM L. THAXTON 
HOUSE. FONTE: https://www.chron.
com/homes/article/Houston-home-
designed-by-Frank-Lloyd-Wright-
on-6321148.php Pg.: 155.

Fig. 319: DONALD AND VIRGÍNIA 
LOVNESS HOUSE. FONTE: https://
historichomesofminnesota.com/
frank-lloyd-wright-home-in-
stillwater/ Pg.: 156.

Fig. 320: DR. H AND DOROTHY 
H TURKEL HOUSE. FONTE: 
https://dami817.wordpress.
com/2012/06/17/47-dr-h-and-
dorothy-h-turkel-residence-1955/ 
Pg.: 156.

Fig. 321: DR. TOUFIC AND 
MILDRED KALIL HOUSE. FONTE: 
https://www.flickr.com/
potos/38039613N08/5876193657 
Pg.: 156.

Fig. 322: ELIZABETH AND WILLIAM 
B TRACY HOUSE. FONTE: http://
www.steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/PhRtS389.htm Pg.: 156.

Fig. 323: HAROLD C. PRICE 
JR. HOUSE. FONTE: https://
franklloydwrightok.fandom.com/
wiki/Haroldpriceresidence Pg.: 156.

Fig. 324: HARRIET AND RANDALL 
FAWCETT HOUSE. FONTE: https://
br.pinterest.com/lilher777/randall-
and-harriet-fawcett-house/?lp=true 
Pg.: 156.

Fig. 325: JOHN L. RAYWARD HOUSE. 
FONTE: https://www.curbed.
com/2017/1/13/14267798/frank-
lloyd-wright-tiranna-house-new-
canaan-ct-homes-for-sale Pg.: 156.

Fig. 326: MAXIMILIAN HOFFMAN 
HOUSE. FONTE: https://www.
guerrerophoto.com/portfolio/
hoffman/ Pg.: 156.

Fig. 327: ROBERT H. SUNDAY HOUSE. 
Pg.: 156.

Fig. 328: THEODORE A. AND BETTE 
PAPPAS HOUSE. Pg.: 156.

Fig. 329: CONRAD EDWARD AND 
EVELYN GORDON HOUSE. FONTE: 
https://franklloydwrightsites.com/
oregon/gordonhouse.html Pg.: 157.

Fig. 330: DUDLEY SPENCER HOUSE. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
lilher777/dudley-spencer-house-
frank-lloyd-wright/?lp=true Pg.: 157.

Fig. 331: FRANK AND ELOISE BOTT 
HOUSE. FONTE: https://www.kansascity.
com/spaces/featured-homes/
article224382290.html Pg.: 157.

Fig. 332: JULIA AND DUEY WRIGHT 
HOUSE. FONTE: https://www.
wisconsinhistory.org/Records/



LI
ST

A
 D

E 
IM

A
G

EN
S

228

NationalRegister/NR1657 Pg.: 157.

Fig. 333: PAUL AND IDA TRIER 
HOUSE. FONTE: http://www.
steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/PhRtS398.htm Pg.: 157.

Fig. 334: AL BORAH HOUSE. FONTE: 
HEINZ, Thomas. The Vision of Frank 
Lloyd Wright. A complete Guide 
to the designs of an architectural 
genius.  Prospero Books. China. 
2000. 447p. Pg.: 158.

Fig. 335: CARL SCHULTZ HOUSE. FONTE: 
http://www.tkwa.com/blog/tkwa-at-the-
frank-lloyd-wright-building-conservancy-
annual-conference/ Pg.: 158.

Fig. 337: DOROTHY ANN AND 
STERLING KINNEY HOUSE. FONTE: 
https://photobucket.com/
gallery/user/RDShaw_Ca/media/
bWVkaWFJZDo1MjIxNTQw/?ref= 
Pg.: 158.

Fig. 338: DR. ROBERT G. AND MARY 
WALTON HOUSE. FONTE: https://
www.tripsavvy.com/walton-house-by-
frank-lloyd-wright-4123874 Pg.: 158.

Fig. 339: WILLIAM P. BOSWELL 
HOUSE. FONTE: https://
hookedonhouses.net/2008/01/21/
frank-lloyd-wrights-william-p-
boswell-house/ Pg.: 158.

Fig. 340: DONALD M. STROMQUIST 
HOUSE. FONTE: http://www.
archutah.com/built_project/don-m-
stromquist-house/ Pg.: 159.

Fig. 341: DR GEORGE AND 
MILLIE ABLIN HOUSE. FONTE: 
https://esotericsurvey.blogspot.
com/2014/01/frank-lloyd-wright-
albin-house.html Pg.: 159.

 Fig. 342: DR PAUL AND HELEN 
OLFELT HOUSE. FONTE: https://
homesmsp.com/2017/07/tour-
exquisite-olfeltfrank-lloyd-wright-
house-st-louis-park.html Pg.: 159.

Fig. 343: SETH CONDON PETERSON 
COTTAGE. FONTE: http://www.
naturalbuildingblog.com/the-
creative-mind-the-secret-of-frank-
lloyd-wrights-success/ Pg.: 159.

Fig. 344: AIME AND NORMAN 
LYKES HOUSE. FONTE: https://
autrecarnetdejimidi.wordpress.
com/2016/03/15/norman-lykes-
house-frank-lloyd-wright/ Pg.: 159.

Fig. 345: ALLEN FRIEDMAN 
HOUSE. FONTE: https://www.
appraisercitywide.com/content.
aspx?FileName=CustomPage141.x 
Pg.: 159.

Fig. 347: Planta esquemática da 
Casa Pré Fabricada ‘ERDMAN PLAN’ 
no esquema mais alongado no 
qual o setor de serviços e a lareira 
ocupam uma extremidade da casa, 

desenhada pela autora. Pg.: 160.

Fig. 348: Planta esquemática da 
Casa Pré Fabricada ‘ERDMAN PLAN’ 
no esquema mais quadrado com 
o setor de serviços e a lareira mais 
centralizados, desenhada pela 
autora. Pg.: 160.

Fig. 349: EUGENE VAN TAMELEN. 
FONTE: https://dami817.files.
wordpress.com/2012/07/17.jpg 
Pg.: 161.

Fig. 350: DR. ARNOLD AND LORA 
JACKSON HOUSE. FONTE: HEINZ, 
Thomas. The Vision of Frank Lloyd 
Wright. A complete Guide to the 
designs of an architectural genius.  
Prospero Books. China. 2000. 447p. 
Pg.: 161.

Fig. 351: ELIZABETH AND DON C 
DUNCAN HOUSE. FONTE: https://
uncoveringpa.com/duncan-house-
at-polymath-park Pg.: 161.

Fig. 352: FRANK IBER HOUSE. 
FONTE: https://www.diomedia.
com/stock-photo-frank-iber-house-
stevens-point-wisconsin-1956-an-l-
plan-no-1-pattern-marshall-erdman-
company-prefab-frank-lloyd-wright-
image11659572.html Pg.: 161.

Fig. 353: JAMES B. MCBEAN HOUSE. 
FONTE http://reneefan.net/frank-
lloyd-wright-type-house-plans/
frank-lloyd-wright-type-house-plans-
awesome-james-mcbean-house-
usonian-style-frank-lloyd-wright-
rochester/ Pg.: 161.

Fig. 354: MARY ELLEN AND WALTER 
RUDIN HOUSE. FONTE: https://www.
facebook.com/pages/Walter-Rudin-
House/114768515284042 Pg.: 161.

Fig. 355: CELESTE AND SOCRATES 
ZAFERIOU HOUSE. FONTE: https://
nyacknewsandviews.com/2014/08/
franklloydwright_blauvelt/ Pg.: 162.

Fig. 356: Plantas esquemáticas 
das residências, todas desenhadas 
na mesma escala pela autora. 
(A: 1889 - Illinois - FLW HOME & 
STUDIO I B: 1900 - Ladies Home 
Journal - “A Home in a Praire Town” 
I C: 1900 - Illinois - HICKOX BROWN 
HOUSE - ‘A Small House with “Lots 
of Room in it”’ I D:1905 - Ladies 
Home Journal - FIREPROOF HOUSE I 
E:1956 - Wisconsin - ERDMAN PLAN 
: EUGENE VAN TAMELEN I F:1953 
- New York - USONION EXHIBITION 
HOUSE).  Pg.: 163.

Fig. 357: GEORGE MADISON 
MILLARD HOUSE (1906). FONTE: 
https://www.realtor.com/news/
unique-homes/lloyd-wright-illinois-
millard-house-for-sale-photos-3/ 
Pg.: 170.

Fig. 358: WILLIAM L. THAXTON 
HOUSE (1954). FONTE: https://www.

zillow.com/blog/frank-lloyd-wright-
houston-157407/ Pg.: 170.

Fig. 359: JAMES CHARNLEY 
HOUSE (1892). FONTE: https://
www.peninsula.com/en/chicago/
our-city/staff-favorites/an-
architectural-artifact-charnley-
persky-house Pg.: 171.

Fig. 360: GEORGE BLOSSOM 
HOUSE (1892). FONTE: 
https://br.pinterest.com/
pin/170503535862747546/visual-
search/?x=14&y=14&w=451&h=571 
Pg.: 171.

Fig. 361: FLW HOME & STUDIO 
(1889). FONTE: https://en.wikipedia.
org/wiki/Frank_Lloyd_Wright_
Home_and_Studio Pg.: 171.

Fig. 362: ARTHUR HEURTLEY HOUSE 
(1902). FONTE: https://www.
dailyherald.com/article/20170409/
entlife/170409064/ Pg.: 171.

Fig. 363: DARWIN. D. MARTIN 
HOUSE (1904). FONTE: https://
paththroughhistory.iloveny.com/
listings/Frank-Lloyd-Wright-s-
Darwin-Martin-House/32421/#.
XMNTnuhKiUl Pg.: 171.

 Fig. 364: AVERY COONLEY HOUSE 
(1907). FONTE: http://www.
steinerag.com/flw/Artifact%20
Pages/Coonley.htm Pg.: 172.

Fig. 365: DR GEORGE AND MILLIE 
ABLIN HOUSE (1958). Pg.: 172.

Fig. 366: WALTER V. DAVIDSON 
HOUSE (1908). FONTE: http://pikony.
com/media/399061216958142666 
Pg.: 172.

Fig. 367: FREDERICK C. ROBIE HOUSE 
(1908). Pg.: 172.

Fig. 368: RAY BRANDES HOUSE 
(1952). FONTE: https://www.
seattlepi.com/realestate/
article/Frank-Lloyd-Wright-
homes-around-Seattle-6840611.
php#photo-3540962 Pg.: 173.

Fig. 369: E. KAUFMANN HOUSE 
(1936). FONTE: http://4.bp.blogspot.
com/_74ti7r7CCe0/TEC8Ft8_qeI/
AAAAAAAABIE/iFO5_vF5H3A/
s1600/Fallingwater+Fireplace.jpg 
Pg.: 173.

Fig. 370: JEAN S. AND PAUL R. 
HANNA HOUSE (1936). FONTE: LIND, 
Carla. Frank Lloyd Wright’s fireplaces. 
1. Ed. San Francisco: Archetype Press. 
1995. 56p. Pg.: 173.

Fig. 371: KENNETH AND PHYLLIS 
LAURENT HOUSE (1949). 
FONTE: https://www.rrstar.com/
x1722270459/Family-shares-
memories-of-life-in-Frank-Lloyd-
Wright-home Pg.: 173.
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Fig. 372: A. K. CHAHROUDI COTTAGE 
(1951). FONTE: https://www.dwell.
com/article/a-home-on-a-private-
island-thats-based-on-a-frank-lloyd-
wright-design-is-on-the-market-for-
dollar14.9m-42278708 Pg.: 173.

Fig. 373: JOHN L. RAYWARD HOUSE 
(1955). FONTE: https://www.6sqft.
com/own-frank-lloyd-wrights-
horseshoe-shaped-tirranna-home-
in-new-canaan-ct-for-8m/ Pg.: 174.

Fig. 374: G. M. MILLARD HOUSE (1923). 
FONTE: http://www.home-designing.
com/2013/03/frank-lloyd-wrights-
millard-house-for-sale Pg.: 174.

Fig. 375: G. D. STURGES HOUSE 
(1939). Pg.: 175.

Fig. 376: ANNE AND ERIC V. BROWN 
HOUSE (1949). FONTE: https://
br.pinterest.com/hdhughes1457/h-
is-for-hearth/?lp=true Pg.: 175.

Fig. 377: SIDNEY BAZETT HOUSE 
(1939). FONTE: https://www.
flickr.com/photos/14287804@
N07/1522518212/ Pg.: 175.

Fig. 378: RUSSEL W M AND RUTH 
KRAUS HOUSE (1951). FONTE: 
http://modernmag.com/open-
house/ Pg.: 176.

Fig. 379: JOHN AND SYD DOBKINS 
HOUSE (1953). FONTE: http://
pikde.com/hashtag/triangular%20
architecture%20plan%20frank%20
lloyd%20wright/ Pg.: 176.

Fig. 380: DARWIN D. MARTIN 
HOUSE (1904). FONTE: http://www.
martinhouse.org/news_details.
cfm?itemid=62037 Pg.: 176.

Fig. 381: C. ENNIS HOUSE (1923). 
FONTE: htps://www.npr.org/  
Pg.: 176.

Fig. 382: BENJAMIN ADELMAN 
HOUSE (1951). FONTE: http://
content.cdlib.org Pg.: 176.

Fig. 383: J. WILLIS HUGHES HOUSE 
(1948). FONTE: https://br.pinterest.
com/jbutler12009/ Pg.: 176.

Fig. 384: ISABEL MARTIM HOUSE 
(1927). FONTE: http://www.
galenfrysinger.com/buffalo_graycliff.
htm Pg.: 177.

Fig. 385: R. PAUSON HOUSE (1939). 
FONTE: https://www.guerrerophoto.
com/portfolio/pauson/ Pg.: 177.

Fig. 386: GREGOR S. AND ELIZABETH 
B. AFFLECK HOUSE (1940). FONTE: 
https://www.flickr.com/photos/
gustine Pg.: 177.

Fig. 387: DOUGLAS AND 
JACKIE GRANT HOUSE (1946). 
FONTE: https://savingplaces.
org/preservation-magazine#.
XMNdUehKiUk Pg.: 177.

Fig. 388, 389 e 390: lareiras de 
distintos ambientes de Taliesin. 
FONTE: LIND, Carla. Frank	Lloyd	
Wright’s	fireplaces.	1. Ed. San 
Francisco: Archetype Press. 1995. 
56p. Pg.: 178.

Fig. 391: Ambiente da lareira da sua 
própria casa e escritório, HOUSE 
and STUDIO em OAK Park. FONTE: 
LIND, Carla. Frank	Lloyd	Wright’s	
fireplaces.	1. Ed. San Francisco: 
Archetype Press. 1995. 56p. Pg.: 178.

Fig. 392: Fotografia fachada atual 
WILLIAM HERMAN WINSLOW 
HOUSE. FONTE: https://www.
wampy.com/Photography/FL-
Wright-Architecture/River-Forest/ 
Pg.: 181.

Fig. 393: Planta esquemática 
WILLIAM HERMAN WINSLOW 
HOUSE desenhada pela autora. 
Pg.: 181.

Fig. 394: Recorte do buraco 
da lareira. FONTE: https://
www.flickr.com/photos/
thompsonphotography1 Pg.: 182.

Fig. 395: Fotografia do Hall de 
entrada e dos degraus de acesso ao 
recinto que está a lareira. FONTE: 
https://en.wikipedia.org/wiki/
Winslow_House_(River_Forest,_
Illinois) Pg.: 182.

Fig. 396: TIPO I de Patrick Pinnell 
com demarcação do plano 
gerador de WINSLOW HOUSE. 
FONTE: Editor Robert McCARTER; 
FRAMPTON, Kenneth;GRAF, Otto; 
LIPMAN, Jonathan; MACCORMAC, 
Richard; MACKENZIE, Archie; 
MACCARTER, Robert; PINNELL, 
Patrick; SELIGMANN, Werner. 
Frank Lloyd Wright – A primer on 
Architectural Principles. New York: 
Princeton Architectural Press, 1991. 
308p. Pg.: 183.

Fig. 397: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
quadrada dividida em quadrantes, 
com o posicionamento da lareira em 
relação aos eixos, desenhado pela 
autora Pg.: 183.

Fig. 398: Vestíbulo de entrada, 
átrio e escada: sínteses dos 
espaços. Frank Lloyd Wright, Casa 
William Herman Winslow de 
1889. FONTE: https://news.wttw.
com/2014/01/06/wrights-winslow-
house Pg.: 183.

Fig. 399: Fotografia fachada atual 
JOHN C. PEW HOUSE. FONTE: 
https://archibit.tumblr.com/
post/23477555250/john-c-pew-
house-frank-lloyd-wright Pg.: 184.

Fig. 400: Planta esquemática JOHN 
C. PEW HOUSE desenhada pela 
autora. Pg.: 184.

Fig. 401: Fotografia frontal da 
lareira. FONTE: https://www.
apartmenttherapy.com/look-frank-
lloy-14667 Pg.: 185.

Fig. 402: Fotografia lateral da lareira, 
sentido de acesso a sala de estra e 
detalhe da diferenciação do piso. 
FONTE: https://br.pinterest.com/
pin/28288303883571583/?lp=true 
Pg.: 185.

Fig. 403: TIPO I de Patrick Pinnell 
com demarcação do plano gerador 
de JOHN C. PEW HOUSE. FONTE: 
Diagrama TIPO I e TIPO II segundo 
Patrick Pinnell no texto Academic 
tradition and the individual talent 
- Similarity and difference in the 
formation of Frank Lloyd Wright. 
FONTE: Editor Robert McCARTER; 
FRAMPTON, Kenneth;GRAF, Otto; 
LIPMAN, Jonathan; MACCORMAC, 
Richard; MACKENZIE, Archie; 
MACCARTER, Robert; PINNELL, 
Patrick; SELIGMANN, Werner. 
Frank Lloyd Wright – A primer on 
Architectural Principles. New York: 
Princeton Architectural Press, 1991. 
308p. Pg.: 186.

Fig. 404: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
em ‘L’ dividida em quadrantes, com 
o posicionamento da lareira em 
relação aos eixos, desenhado pela 
autora. Pg.: 186.

Fig. 405: Sala de estar com 
lareira. FONTE: https://www.
oldhouseonline.com/house-tours/
frank-lloyd-wright-fallingwater-minor 
Pg.: 186.

Fig. 406: Fotografia fachada atual 
CHARLES E. WELTZHEIMER HOUSE. 
FONTE: https://en.wikipedia.org/
wiki/Weltzheimer/Johnson_House 
Pg.: 187.

Fig. 407: Planta esquemática 
CHARLES E. WELTZHEIMER HOUSE 
desenhada pela autora. Pg.: 187.

Fig. 408: Detalhes da lareira. FONTE: 
https://www.ohiomagazine.com/
ohio-life/article/ohio-s-frank-lloyd-
wright-homes Pg.: 188.

Fig. 409: Detalhes da 
lareira. FONTE: http://www.
waymarking.com/gallery/image.
aspx?f=1&guid=fd3472f5-f68a-42b9-
824a-1174d0542f88 Pg.: 188.

Fig. 410: TIPO I de Patrick Pinnell 
com demarcação do plano gerador 
de CHARLES E WELTZHEIMER 
HOUSE. FONTE: Diagrama TIPO I 
e TIPO II segundo Patrick Pinnell 
no texto Academic tradition and 
the individual talent - Similarity 
and difference in the formation of 
Frank Lloyd Wright. FONTE: Editor 
Robert McCARTER; FRAMPTON, 
Kenneth;GRAF, Otto; LIPMAN, 
Jonathan; MACCORMAC, Richard; 
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MACKENZIE, Archie; MACCARTER, 
Robert; PINNELL, Patrick; 
SELIGMANN, Werner. Frank Lloyd 
Wright – A primer on Architectural 
Principles. New York: Princeton 
Architectural Press, 1991. 308p. 
Pg.: 189.

Fig. 411: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
quadrada dividida em quadrantes, 
com o posicionamento da lareira em 
relação aos eixos, desenhado pela 
autora. Pg.: 189.

Fig. 412: Sala de estar com lareira. 
FONTE: https://www.oberlin.edu/
frank-lloyd-wright-house Pg.: 189.

Fig. 413: Fotografia área que mostra 
a conformação especial de HERBERT 
F. JOHNSON HOUSE. FONTE: 
https://franklloydwright.org/site/
wingspread/ Pg.: 190.

Fig. 414: Planta esquemática 
HERBERT F. JOHNSON HOUSE 
desenhada pela autora. Pg.: 190.

Fig. 415: Lareira no nível do 
mezanino. FONTE: http://www.
greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/
Wingspread.html/cid_1248393745_
wingspread04.html Pg.: 192.

Fig. 416, 417 e 418: Três aberturas 
do fogo em cada um dos lados 
da lareira. FONTE: http://arx.
novosibdom.ru/node/2086 Pg.: 192.

Fig. 419: TIPO II de Patrick Pinnell 
com demarcação do plano gerador 
de HERBERT F. JOHNSON HOUSE. 
FONTE: Editor Robert McCARTER; 
FRAMPTON, Kenneth;GRAF, Otto; 
LIPMAN, Jonathan; MACCORMAC, 
Richard; MACKENZIE, Archie; 
MACCARTER, Robert; PINNELL, 
Patrick; SELIGMANN, Werner. 
Frank Lloyd Wright – A primer on 
Architectural Principles. New York: 
Princeton Architectural Press, 1991. 
308p. Pg.: 193.

Fig. 420: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
em cruz dividida em quadrantes, 
com o posicionamento da lareira em 
relação aos eixos, desenhado pela 
autora. Pg.: 193.

Fig. 421: Fotografia com vista 
geral da lareira, na qual aparece 
o mezanino onde tem uma 
das aberturas do fogo. FONTE: 
https://www.flickr.com/photos/
jeffagoldberg Pg.: 194.

Fig. 422: Fotografia fachada atual K. 
WINCKLER e A. GOETSCH HOUSE. 
FONTE: https://en.wikipedia.org/
wiki/Weltzheimer/Johnson_House 
Pg.: 195.

Fig. 423: Planta esquemática K. 
WINCKLER e A. GOETSCH HOUSE 
desenhada pela autora. Pg.: 195.

Fig. 424: Fotografia do ambiente 
mostrando o volume da lareira entre 
cozinha e ambiente social. FONTE: 
http://wrightchat.savewright.org 
Pg.: 196.

Fig. 425: Ambiente social 
da habitação com forro 
rebaixado. FONTE: http://www.
michiganmodern.org/buildings/
goetsch-winckler-house Pg.: 196.

Fig. 426: TIPO I de Patrick Pinnell 
com demarcação do plano gerador 
de K. WINCKLER e A. GOETSCH 
HOUSE. FONTE: Diagrama TIPO I 
e TIPO II segundo Patrick Pinnell 
no texto Academic tradition and 
the individual talent - Similarity 
and difference in the formation of 
Frank Lloyd Wright. FONTE: Editor 
Robert McCARTER; FRAMPTON, 
Kenneth;GRAF, Otto; LIPMAN, 
Jonathan; MACCORMAC, Richard; 
MACKENZIE, Archie; MACCARTER, 
Robert; PINNELL, Patrick; 
SELIGMANN, Werner. Frank Lloyd 
Wright – A primer on Architectural 
Principles. New York: Princeton 
Architectural Press, 1991. 308p. 
Pg.: 197.

Fig. 427: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
em ‘T’ dividida em quadrantes, com 
o posicionamento da lareira em 
relação aos eixos, desenhado pela 
autora. Pg.: 197.

Fig. 428: Fotografia da lareira 
K. WINCKLER e A. GOETSCH 
HOUSE. FONTE: https://www.
lansingstatejournal.com/story/
life/2018/02/20/cool-spaces-
frank-lloyd-wright-home-
okemos/342535002/ Pg.: 198.

Fig. 429: Fachada atual MEYER MAY 
HOUSE. FONTE: http://insideinside.
org/project/meyer-may-house-
michigan/ Pg.: 199.

Fig. 430: Planta esquemática MEYER 
MAY HOUSE desenhada pela autora. 
Pg.: 199.

Fig. 431: Lareira da sala de estar da 
MEYER MAY HOUSE. FONTE: https://
www.stylishfireplaces.ca/stylish-
blog/fireplace-design/designing-a-
fireplace-with-frank-lloyd-wright/ 
Pg.: 200.

Fig. 432: Fotografia com detalhe das 
linhas de vidro com chumbo entre 
as fiadas de tijolos. FONTE: https://
www.stylishfireplaces.ca/stylish-
blog/fireplace-design/designing-a-
fireplace-with-frank-lloyd-wright/ 
Pg.: 200.

Fig. 433: Fotografia com a 
diferenciação do piso do espaço do 
fogo, bancos laterais e estrutura 
metálica. FONTE: https://www.
stylishfireplaces.ca/stylish-blog/
fireplace-design/designing-a-

fireplace-with-frank-lloyd-wright/ 
Pg.: 200.

Fig. 434: TIPO I de Patrick Pinnell 
com demarcação do plano gerador 
de MEYER MAY HOUSE. FONTE: 
Diagrama TIPO I e TIPO II segundo 
Patrick Pinnell no texto Academic 
tradition and the individual talent 
- Similarity and difference in the 
formation of Frank Lloyd Wright. 
FONTE: Editor Robert McCARTER; 
FRAMPTON, Kenneth;GRAF, Otto; 
LIPMAN, Jonathan; MACCORMAC, 
Richard; MACKENZIE, Archie; 
MACCARTER, Robert; PINNELL, 
Patrick; SELIGMANN, Werner. 
Frank Lloyd Wright – A primer on 
Architectural Principles. New York: 
Princeton Architectural Press, 1991. 
308p. Pg.: 201.

Fig. 435: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
em ‘T’ dividida em quadrantes, com 
o posicionamento da lareira em 
relação aos eixos, desenhado pela 
autora. Pg.: 201.

Fig. 436: Fotografia com vista geral 
da lareira na sala de estar. FONTE: 
https://www.stylishfireplaces.
ca/stylish-blog/fireplace-design/
designing-a-fireplace-with-frank-
lloyd-wright/ Pg.: 201.

Fig. 437: Esboços dos volumes 
das lareiras das seis residências 
estudadas desenvolvidos pela 
autora. Pg.: 204.

Fig. 438: Diagrama esquemático com 
posicionamento da lareira e a planta 
em ‘T’ dividida em quadrantes, com 
o posicionamento da lareira em 
relação aos eixos, desenhado pela 
autora. Pg.: 204.

Fig. 439: Fotografia da construção 
da LOUIS PENFIELD HOUSE com 
a lareira. FONTE: https://www.
ideastream.org/news/frank-lloyd-
wright-house-still-for-sale-in-
willoughby-hills Pg.: 213.

Fig. 440: Ambiente social 
PENFIELD HOUSE com a lareira já 
ambientado. FONTE: http://list.
ify.me/2014/06/18/paul-penfield-
seeks-a-buyer-and-steward-for-the-
frank-lloyd-wright-house/  Pg.: 213.
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