


ENTRE  
habitar & criar:  
trânsitos da casa-ateliê na 
arquitetura brasileira dos anos 2000.









Evelise Both

Entre habitar & criar:

trânsitos da casa-ateliê na  

arquitetura brasileira dos anos 2000.

Dissertação apresentada ao  Programa de Pesquisa e  Pós-
Graduação em  Arquitetura da  Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (PROPAR-UFRGS)  como requisito parcial 
para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura.

Área de concentração: Projeto em Arquitetura.

Orientação: Prof. Dra. Andrea Soler Machado.

Porto Alegre

2021



CIP - Catalogação na Publicação

Both, Evelise
   Entre habitar e criar: trânsitos da casa-ateliê na
arquitetura brasileira dos anos 2000. / Evelise Both.
-- 2021.
   275 f. 
   Orientadora: Andrea Soler Machado.

   Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS,
2021.

   1. casa. 2. ateliê. 3. artista. 4. arquitetura. 5.
projeto. I. Machado, Andrea Soler, orient.  II.
Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).



AGRADECIMENTOS
 
 
 
Aos meus pais por terem me oportunizado chegar 
até essa etapa, caminho que escolhi e que é o motivo 
de minha constante ausência, carinhosamente 
compreendida. Ao meu irmão Eder pela cumplicidade e 
por acreditar em mim, por vezes, antes de mim mesma.

À Andrea Soler Machado, por ter me aberto as portas 
da pós-graduação e descortinado um universo de 
possibilidades. Pela acolhida enquanto orientanda 
e estagiária docente; e por sua presença e incentivo 
constantes.

À “Família P4”, por ter me recebido como estagiária 
docente e pelos valiosos ensinamentos que propiciaram 
meu crescimento pessoal e profissional.

Às professoras Cláudia Piantá Costal Cabral, Daniela 
Mendes Cidade e Marta Silveira Peixoto, que aceitaram 
o convite para a banca de qualificação, pelas suas 
fundamentais contribuições para o rumo desta pesquisa; 
e ainda pelo aceite em participar dessa última etapa.

À Rosita Borges dos Santos, portadora das boas 
notícias, que realiza seu trabalho de modo tão eficaz e 
acima de tudo afetuoso. 

Aos colegas queridos do PROPAR, pelo prazeroso 
convívio diário durante boa parte do período do 
mestrado, e pela importante colaboração em tempos 
de pesquisas remotas.  Àqueles com quem a relação se 
estendeu para além da sala de aula e hoje me oferecem 
o privilégio de sua amizade, fica o meu agradecimento 
especial:  Camila Wentz, Natália Oliveira Teixeira, 
Juliana Peglow Hein e Maicon Augusto Soares. 

À Luísa Sopas Rocha Brandão, pela troca intensa e 
incessante, por me instigar e por ter me apresentado 
Luis Cláudio Portugal do Nascimento, com quem tanto 
aprendi.

Aos amigos Josiane Andréia Scotton e Emerson Silva 
com quem compartilhei a alegria de cada pequeno 

CIP - Catalogação na Publicação

Both, Evelise
   Entre habitar e criar: trânsitos da casa-ateliê na
arquitetura brasileira dos anos 2000. / Evelise Both.
-- 2021.
   275 f. 
   Orientadora: Andrea Soler Machado.

   Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, BR-RS,
2021.

   1. casa. 2. ateliê. 3. artista. 4. arquitetura. 5.
projeto. I. Machado, Andrea Soler, orient.  II.
Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).





avanço neste percurso, sentimento intensificado pelo 
cenário de incertezas que vivemos; e a Manuel Barros 
com quem sempre posso contar.

Às pessoas queridas que estiveram próximas no tempo 
e espaço desta pesquisa e que contribuíram para que 
este caminho fosse mais leve, seria impossível nomear a 
todos. 

De um modo muito especial, enfatizo que o entusiasmo 
deste processo não seria o mesmo sem a disposição e 
a receptividade, mesmo em um contexto tão delicado, 
dos artistas Mauro Fuke e Lia Menna Barreto, Jorge 
dos Anjos e, ainda, Mario Fraga, que também enquanto 
arquiteto, assim como seus pares, dedicou parte de 
seu tempo para trocar ideias e sanar dúvidas; por isso 
também agradeço a atenção e a generosidade de João 
Diniz, Flávio Kiefer e Milton Braga. E, ainda, a Iran do 
Espírito Santo, por sua prestatividade.

À Capes, por ter disponibilizado recursos que me 
permitiram maior dedicação à pesquisa; e por viabilizar 
o satisfatório trabalho de campo. 

Por fim, ao PROPAR e à UFRGS, pelo ensino público, 
gratuito e de qualidade.





O presente trabalho tem como tema de investigação 
as casas-ateliê para artistas plásticos. Partindo-se de 
uma pesquisa qualitativa na modalidade de estudo de 
caso, objetiva-se verificar o que se pode depreender, a 
partir de casos selecionados, sobre a interpretação deste 
programa, que consiste na coexistência das funções de 
moradia e trabalho artístico em um mesmo objeto ou 
conjunto arquitetônico.  A abordagem deste assunto 
no campo da arquitetura justifica-se pelo crescente 
interesse no espaço físico destinado à criação e ao 
trabalho do artista, notado sobretudo a partir dos 
anos 2000. A amostra contempla quatro residências, 
localizadas nas regiões sul e sudeste no país, construídas 
entre 2002-2006. O estudo incluiu análise arquitetônica, 
referenciais teóricos, e a produção de novo material 
gráfico sobre as residências. Assim, a versão completa 
das análises é resultado da combinação entre a revisão 
bibliográfica, da análise a partir do redesenho dos 
objetos arquitetônicos, mas também de informações 
obtidas com os autores e proprietários, bem como das 
observações in loco feitas pela pesquisadora. Emergem 
desta investigação apontamentos sobre soluções 
arquitetônicas importantes à dinâmica do programa 
híbrido. Destaca-se ainda a singular participação ativa 
dos artistas, observada nos processos de projetos dessas 
residências.

Palavras-chave: casa, ateliê, artista, arquitetura, projeto.

RESUMO





The present work investigates the theme of studio-
houses for plastic artists. Starting from a qualitative 
research in the case study modality, the objective is to 
verify what can be inferred, from selected cases, about 
the interpretation of this program, which consists of 
the coexistence of the functions of housing and artistic 
work in the same architectural object or ensemble. 
The sample includes four residences, in the regions in 
the south and southeast regions of the country, built 
between 2002-2006. The study included architectural 
analysis, theoretical references, and the production 
of new graphic material on the residences. Thus, the 
complete version of the analyzes and the result of the 
combination of a bibliographic review, of the analysis 
based on the redesign of the architectural objects, but 
also of complete information with the authors and 
owners, as well as those analyzed on the spot made 
by the researcher. Notes on architectural solutions 
that are important to the dynamics of the hybrid 
program emerge from this investigation. It is also 
worth mentioning the singular active participation of 
the artists, observed in the design processes of these 
residences.

Keywords: house, studio, artist, architecture, project.
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1  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como tema de investigação 
as casas-ateliê para artistas plásticos. Estas residências 
se caracterizam por incorporar, em um programa 
híbrido, as funções de moradia e trabalho. É importante 
ressaltar que o ofício desempenhado nesse espaço é de 
caráter singular, criativo e subjetivo: o trabalho artístico. 
Deste modo, em um mesmo objeto ou conjunto 
arquitetônico coexistem um programa doméstico e um 
espaço de ateliê.

De acordo com Buren (1979, p. 48-49) o ateliê é o lugar 
de origem do trabalho, um lugar privado, de criação 
de objetos obrigatoriamente transportáveis, lugar de 
produção, espera e triagem; para o objeto artístico o 
autor considera que o ateliê é o primeiro contexto da 
obra, seu lugar original, seu abrigo. 

Em relação ao artista que desfruta deste espaço, Vieira 
(2010, p. 22) considera que o ateliê é um lugar em que 
lhe é permitido “ausentar-se do mundo real para o 
mundo da criação e, de forma concentrada, convocar o 
próprio mundo, ou parte dele, para o desenvolvimento 
da sua produção artística.” O ateliê, enquanto 
personalização do artista, para De Oliveira:

[...] desvela diversas narrativas sobre o seu processo 
criativo e sobre a eleição de suas técnicas e suas 
temáticas. São lugares que guardam a memória, a 
intimidade e os afetos destes criadores. Para alguns, a 
reclusão e o afastamento de qualquer distração possível 
são as marcas de seu ateliê. Para outros, seu espaço 
necessita de evasão e liberdade (De Oliveira, 2016).

Nesse sentido, Serapião, ao analisar a arquitetura 
enquanto manifestação artística, salienta que como 
nenhuma outra “é realizada para ser usada fisicamente, 
assim, o que diferencia a arquitetura é a variável mais 
temida de todas: o grande interlocutor, o cliente” 
(Serapião, 2007).

A partir das relações estabelecidas entre artistas e 
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ateliê e da relevância do interlocutor para o ofício de 
arquitetura, a figura do artista adquire fundamental 
importância no projeto da casa-ateliê como utilizador 
deste espaço. 

Essa clientela artística distingue-se significativamente 
dos clientes comuns e destaca-se a ponto de “em 
alguns casos, esses clientes, de tão especiais, podem 
se transformar até em coautores dos projetos. Ou 
quase isso” (Serapião, 2007). Enquanto nas artes os 
artistas foram considerados agentes transformadores 
do significado do espaço do ateliê historicamente 
(Azevedo, 2018, p. 61), na arquitetura, enquanto 
clientes, estes profissionais tiveram um papel singular 
na propagação dos ideais modernos.

A nova arquitetura em um período embrionário 
carecia de um patrocinador aliado aos seus ideais, 
encontrado na figura de muitos artistas. Foi a partir do 
encargo de um programa híbrido feito pelos artistas aos 
arquitetos, que as casas-ateliê, se tornaram um meio de 
disseminação dos ideais modernos no início do século 
XX. De modo que são encontrados casos bastante 
representativos na arquitetura moderna nacional como 
internacional, desde as obras de Le Corbusier em Paris 
no início do século XX, a Ruy Ohtake no Brasil nos 
anos 1960, para citar alguns exemplos extremos.

No despontar do novo século (XXI), os artistas 
seguiram sendo interlocutores especiais, se não 
por um possível caráter transformador de suas 
residências, pela qualidade reconhecida destas obras 
em publicações e premiações, e por sua relevância 
na carreira dos arquitetos autores.  As casas-ateliê, 
de modo muito particular, são obras apreciadas para 
além da arquitetura, por conterem o espaço do ateliê, 
considerado o habitat do artista, que é também suporte 
para a arte.

A partir desse contexto, esta dissertação se propõe 
a desenvolver uma análise de casos selecionados de 
casas-ateliê; com o intuito de verificar os padrões e 
particularidades que emergem na coexistência das 
funções de moradia e trabalho artístico em um mesmo 
objeto ou conjunto arquitetônico. Busca-se com isso, 
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contribuir com as investigações sobre o tema, ao 
compilar informações e analisar obras, posicionando 
lado a lado quatro casos selecionados de casas-ateliê 
projetadas e construídas no Brasil; mais especificamente 
nas regiões sul e sudeste, na década de 2000.

As obras analisadas associam personagens arquitetos 
e artistas relevantes em suas áreas de atuação. Os 
arquitetos estudados contam com uma significativa 
produção e presença na arquitetura da região onde suas 
obras se encontram; assim como os artistas clientes em 
suas contribuições para a arte contemporânea nacional.

Constituem o objeto de estudo da presente investigação 
a Casa Jorge (2002-2003), projeto do arquiteto João 
Diniz para Jorge dos Anjos em Belo Horizonte; a 
Casa Fuke-Barreto (1996-2003), de autoria de Flávio 
Kiefer para o casal de artistas Mauro Fuke e Lia 
Menna Barreto, localizada em Eldorado do Sul, região 
metropolitana de Porto Alegre; a Casa Fraga (2000-
2002), projeto de Carla Juaçaba em coautoria com o 
artista, proprietário e também arquiteto Mario Fraga 
no Rio de Janeiro; e, por fim, a Casa Iran (2004-2006), 
projetada pelo escritório paulista MMBB para Iran do 
Espírito Santo em São Paulo.

1.1  Objetivos

1.1.1  Objetivo geral

Este trabalho tem como objetivo geral verificar o que 
se pode depreender de uma investigação qualitativa, na 
modalidade de estudo de caso, a respeito de projetos 
das chamadas casas-ateliê de artistas plásticos. As 
obras foram analisadas em termos de seus aspectos 
de implantação, formais, funcionais, construtivos, do 
espaço específico dos ateliês, dos processos de projeto, 
da experiência ou utilização desses espaços por seus 
moradores, entre outros, tomando-se por base quatro 
exemplos selecionados da arquitetura brasileira da 
década de 2000. A investigação intenta compreender a 
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interpretação do programa e a coexistência das funções 
de moradia e trabalho artístico em um mesmo objeto 
ou conjunto arquitetônico.

1.1.2  Objetivos específicos

•  Analisar as casas estudadas de acordo com 
critérios estabelecidos verificando que aspectos 
arquitetônicos emergem da coexistência destas 
funções; reconhecer as particularidades do 
projeto; bem como a experiência do usuário com 
o programa híbrido; o estudo visa abranger uma 
análise arquitetônica, referenciais teóricos, bem 
como a produção de novo material gráfico sobre as 
residências;

• De forma mais ampla, objetiva-se traçar um 
paralelo entre as residências analisadas, buscando 
evidenciar aproximações e particularidades. 

1.2  Justificativas da pesquisa

Embora o estudo do tema do ateliê de artista seja comum 
no universo das artes plásticas, o espaço de trabalho 
dos artistas pode estar sendo pouco explorado em 
pesquisas acadêmicas no campo da arquitetura. Azevedo 
em sua investigação, ressalta a possibilidade oportuna 
de abordagem deste tópico, a partir de diferentes 
perspectivas e disciplinas (Azevedo, 2018, p. 24).

O crescente interesse nos últimos anos pelo espaço 
físico destinado à criação e ao trabalho do artista, é 
notado por Azevedo (2018, p. 27) sobretudo a partir 
do ano 2000, manifestando-se no campo teórico e 
também em exposições. A autora revela que a partir 
deste fenômeno notam-se dois efeitos destacáveis: a 
reconstrução do espaço de criação dentro de museus 
existentes (ateliê no museu) e, ao mesmo tempo, a 
“musealização” de ateliês de artistas (museu no ateliê) 
(Azevedo, 2018, p. 41). Posto isso, entende-se que o 
interesse nas casa-ateliê de artistas é multidisciplinar, 
embora importe especialmente à arquitetura e às artes.
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Assim, com relação aos exemplares selecionados, 
ressalta-se que é comum a seus autores e clientes o 
registro de relevante produção no meio em que atuam, 
tanto nas artes quando na arquitetura brasileira. Quanto 
aos projetos das residências, embora publicados e por 
vezes premiados, são ainda casos poucos estudados, 
havendo espaço para investigações teóricas mais 
aprofundadas. 

Portanto, a partir da relevância desses casos, entende-
se que ao reunir e compilar o material disponível sobre 
cada uma dessas residências, conformando-as a um 
mesmo padrão gráfico e de análise, e posicionando-as 
lado a lado, pode-se contribuir para a compreensão das 
interações entre as funções de morar e trabalhar, em 
um mesmo objeto arquitetônico nas últimas décadas 
no país.

1.3  Definição dos estudos de caso e delimitações

A amostra dos estudos de caso, contempla quatro 
exemplares em distintos estados brasileiros, localizados 
nas regiões sul e sudeste no país. Esta escolha se deu 
principalmente pela possibilidade de acesso a fontes 
primárias e pela verificação da existência de material 
suficiente para a análise pretendida. O período que 
compreende as obras (2002-2006) também é relevante, 
pois cada uma das residências é habitada há mais de 
uma década, um tempo considerável em se tratando 
da experiência do morador. Considerou-se ainda a 
localização das residências, a fim de viabilizar mais 
facilmente a visitação das obras. A seleção prévia feita 
pela pesquisadora foi confirmada pelo retorno favorável 
dos arquitetos.

Visando delimitar o presente estudo não foram 
incluídas entre os quatro estudos de caso selecionados, 
casas com ateliês para profissionais de outras áreas, 
tais como arquitetos, fotógrafos, músicos, escritores, 
galeristas, entre outros. Assim como projetos apenas de 
ateliês, ou ainda, apartamentos com ateliês.
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1.4  Algumas definições oportunas

Duas palavras são popularmente utilizadas para a 
designação do espaço de trabalho do artista: ateliê 
e estúdio. Azevedo, (2018, p. 52) exalta a riqueza 
histórica carregada no termo ateliê, por estar ligada à 
diferenciação do trabalho artesanal da prática artística, 
enquanto nota uma ambiguidade no termo estúdio, 
que estaria também ligado a espaços arquitetônicos 
modernos e amplos. Ambos são considerados 
sinônimos na língua portuguesa e, embora derivem 
do francês e do inglês, respectivamente, compartilham 
uma origem comum do latim officina1. A autora nota 
também que o termo “ateliê” se popularizou para 
remeter ao trabalho artístico e criativo, enquanto o 
termo “estúdio”2 não foi usado para este fim até o século 
XIX (Azevedo, 2018, p. 55). Dadas essas considerações, 
optou-se no presente estudo pela designação “ateliê”3.

Com relação as residências analisadas, verificou-
se que nem sempre o nome pelo qual o projeto é 
conhecido remete ao seu cliente. Sendo este um 
personagem central nessa investigação e com o objetivo 
de proporcionar maior aproximação do projeto com 
o artista, optou-se por utilizar-se dos nomes destes 
artistas nessa designação.

Portanto, a Casa Jorge é o único exemplar que aparece 
tal como nas publicações da obra de João Diniz. O 
projeto de Flávio Kiefer, que consta no site do arquiteto 
e em publicações como Casa Fuke, incorpora aqui a 
figura de Lia, ganhando nesse trabalho a denominação 
de Casa Fuke Barreto. Conhecida como “casa-atelier” 
nos trabalhos de Carla Juaçaba, que dentro deste estudo 
seria uma nomenclatura genérica, o projeto recebe 

1  Para mais informações sobre a etimologia das palavras ver Azevedo, 
2008.

2  “Durante o Renascimento, e até ao século XVIII, o estúdio referia-se à 
sala ou quarto (ou apenas à secretária) dedicado à leitura, à escrita e ao 
estudo privados” (Azevedo, 2018, p. 46).

3  Embora o termo seja negado por Quatremere de Quincy, ao proferir 
que não é adequado para falar sobre o exercício das artes do gênio, pois, 
na opinião do autor não faz a adequada distinção do trabalho artístico da 
produção artesanal (Azevedo, 2008, p. 55).



23

nesse trabalho o nome de Casa Fraga. E, por fim, o 
projeto do escritório MMBB, conhecido como Casa da 
Vila Romana, é denominada aqui como Casa Iran.

1.5  Quadro referencial teórico 

Se aproximam do tema da presente dissertação os 
estudos que contribuam para a compreensão do 
espaço do ateliê, do universo do artista, do trabalho 
artístico e assuntos afins à arte.  Em especial, no ramo 
da arquitetura, são relevantes pesquisas que revelem as 
transformações nas funções contidas na casa, bem como 
analisem casas de artistas e o papel deste enquanto 
cliente de arquitetura.

Em se tratando do espaço do ateliê, em uma abordagem 
histórica e etimológica, destaca-se a tese de Doutorado 
em Museologia na Universidade do Porto de Teresa 
Azevedo, intitulada Do ateliê para o museu: Interseções 
e articulações entre o espaço de criação e o espaço de 
exposição, defendida em 2018. Para falar sobre as 
interseções referidas no título a autora conceitua e 
contextualiza o espaço do ateliê temporalmente. Para 
isso explora o uso dos termos e definições etimológicas, 
bem como registra as transformações do espaço do 
trabalho artístico desde a Idade Média até o século 
XXI, associando o modo de trabalho com o termo 
empregado na sua definição. 

Marisa Flórido Cesar, contribui para o campo, em 
especial com o artigo O ateliê do artista, publicado em 
2002 na revista Arte e Ensaios,4 Revista do Programa 
de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ. Trata 
das mudanças na configuração do ateliê, por meio 
da análise do ateliê de artistas do século XIX e 
contemporâneos, relatando as mudanças das noções 
e funções deste espaço. A autora pontua a amplitude 
do entendimento deste espaço na arte contemporânea 
ocidental, que pode abranger desde uma expansão de 

4  O texto é um resumo de dissertação de mestrado, defendida em 2002, 
não disponibilizada digitalmente no repositório da Universidade.
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significado até a dissolução deste espaço. 

A mesma questão foi levantada por Daniel Buren, em 
seu texto A função do ateliê, publicado em francês e 
inglês em 1979. Buren vê o ateliê como lugar essencial 
para a produção artística no momento em que escreve 
(1970-71), enquanto problematiza a permanência 
do ateliê como espaço físico. Outras referências 
importantes a essa discussão são os textos de Lisette 
Lagnado, e Fernando Oliva:  Ateliê, laboratório e 
canteiro de obras (2002) e As paredes estão ruindo ou 
sendo pintadas? (2007).

No artigo Ateliês contemporâneos: possibilidades e 
problematizações, de 2011, Fernanda Pequeno da Silva, 
também debate o alargamento da noção de ateliê na 
arte contemporânea. A autora propõe a discussão sobre 
a notável dilatação das fronteiras da própria arte e a 
amplia ao buscar compreender a importância deste 
espaço na arte contemporânea brasileira.  

Em sua dissertação de mestrado defendida em 2009 no 
Instituto de Artes na Universidade Estadual Paulista, 
Liliane Pires dos Santos aponta para uma visão mais 
afetiva destes espaços ditos “transformadores de coisas”. 
O trabalho intitulado O ambiente do artista: o ateliê 
e seus guardados, analisa a apropriação do ateliê pelo 
artista através da ambientação feita pela escolha de 
objetos, os “guardados”.

Entendendo o ateliê como um lugar íntimo, em 2016, 
Alecsandra Matias de Oliveira, publica no Jornal da 
USP o texto O ateliê do artista – anotações através do 
buraco da fechadura, em que afirma que olhar para o 
ateliê é “adentrar a dimensão mais íntima do artista” 
(De Oliveira, 2016). A autora também alerta para 
o fato de que este espaço pode conter, entre outras 
informações, uma narrativa sobre o processo criativo 
do artista.

Sobre as transformações no espaço doméstico o livro 
de Witold Rybczynski, Casa: pequena história de uma 
ideia permite uma visão abrangente ao tratar, de modo 
geral, das mudanças nas funções que compõe este 
espaço durante os séculos, em alguns pontos do globo. 
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Nesse sentido, o autor fornece também informações 
sobre a transição do contexto público da casa para uma 
dimensão privada. 

Promovendo estudos sobre a arquitetura moderna, 
destaca-se as contribuições de William Curtis em 
Arquitetura Moderna desde 1900, que contribui nesta 
investigação para a eleição e breve análise de alguns 
casos paradigmáticos. Assim como Curtis, passagens de 
Reyner Banham em Teoria e Projeto na Primeira Era da 
Máquina ressaltam o papel da clientela de vanguarda 
artística, nas transformações da arquitetura no início 
do século. Dentre os casos paradigmáticos citados, 
notam-se diversas pesquisas e autores que tratam 
especificamente de cada caso.

Com relação às quatro obras analisadas, uma 
contribuição importante sobre o projeto da Casa Fuke-
Barreto é o texto Só em épocas de confusão floresce o 
comentário, escrito por Edson Mahfuz, que integra 
a publicação do projeto na revista AU - Arquitetura 
e Urbanismo em 2005. Neste texto, através de uma 
análise formal, o autor evidencia os significativos 
aprendizados e reflexões que podem ser extraídos do 
projeto da residência. 

No mesmo ano, o arquiteto e autor do projeto Flávio 
Kiefer revela em seu texto sobre a casa para a revista 
Arqtextos, o conceito inicial do projeto, as necessidades 
dos clientes e as soluções utilizadas na residência. O 
autor também relata processo de projeto com o artista, 
além de expor um breve depoimento de Mauro Fuke.

Sobre a Casa Jorge ressalta-se que não se localizou 
material teórico publicado sobre o projeto, embora 
tenha sido publicado material gráfico sobre a casa 
em dois livros sobre a obra do arquiteto João Diniz. 
Durante a pesquisa foram encontradas apenas poucas 
frases escritas pelo arquiteto sobre o partido da 
residência em seu site oficial.

A dissertação de mestrado de Priscila Marques, 
intitulada 4 Casas; 1 pavilhão: a poética da construção 
na obra de Carla Juaçaba (2000-2012), debate o partido 
pavilionar utilizado em um conjunto de casas da 
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arquiteta, projetadas no começo de sua carreira, do qual 
a Casa Fraga faz parte. Além disso, é nesta pesquisa que 
se localizou – embora ainda escasso –, o maior volume 
de material sobre a arquiteta.

Nas publicações desta residência em periódicos 
especializados, tem destaque os elementos naturais 
locais. É o caso do texto Com racionalismos e elementos 
nativos, uma solução tropical, escrito por Fernando 
Serapião para a revista Projeto Design em 2004 e, no 
mesmo periódico, publicado um ano antes, o texto 
escrito por Nanci Corbioli: Leveza do grande vão 
contrapõe-se à pesada estrutura feita com pedras. 

Sobre a Casa Iran há uma publicação do projeto 
executivo na revista Mínimo Denominador Comum, 
onde está incluso o memorial descritivo, elaborado 
pelos próprios autores, que relatam as necessidades e 
revelam as opções do partido da residência. Também 
acompanha a publicação o texto de Danilo Matoso que 
explora a prática de projeto do escritório MMBB, por 
meio da análise deste projeto executivo. 

O conteúdo acessado sobre o perfil do trabalho de 
arquitetos e artistas baseou-se principalmente em sites 
oficiais e em catálogos de exposições, respectivamente. 
Em alguns casos, a carência de material teórico 
publicado, pode ter como possível razão o período 
relativamente recente em que os profissionais estão 
inseridos.

1.6  Método de pesquisa

 A primeira parte desta dissertação buscou 
aproximações com o espaço do ateliê e com 
o programa da casa-ateliê, correspondendo à 
investigação teórica, as fontes predominantes foram 
trabalhos acadêmicos como dissertações e teses, além 
de livros e artigos publicados em periódicos. Este 
estudo se baseia em um número reduzido de casos, 
contemplando quatro exemplos selecionados da 
arquitetura brasileira, mais especificamente das regiões 
sul e sudeste, da década de 2000. 
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A segunda parte, correspondente aos estudos de caso, 
em um primeiro momento buscou a aproximação 
com as obras e amparou-se no material publicado em 
periódicos e disponibilizados digitalmente. Recorreu-
se à busca em sites na internet especializados – em 
arquitetura ou arte – e sítios oficiais dos escritórios. 
Registros de vídeo também contribuíram com esta 
parte da pesquisa.

Na sequência, buscou-se desenvolver o estudo com 
base na perspectiva de arquitetos autores dos projetos, 
de artistas proprietários, logo complementadas pela 
observação e percepções in loco da pesquisadora. A 
pesquisa se orientou a reconhecer nos exemplares 
selecionados dados relativos a aspectos como: de 
implantação, formais, funcionais, construtivos, do 
ambiente específico do ateliê e dos processos de 
projeto.

Nesta parte do trabalho, recorreu-se sempre que 
possível às fontes primárias. Foram verificadas 
as possibilidades de visita às obras e a acervos 
particulares. Nestes casos, realizou-se a observação 
e registros fotográficos, conversas e recolhimento de 
material sobre os artistas e arquitetos, além do acesso a 
publicações. A visitação foi possível em três dos quatro 
casos, sendo eles: Casa Fuke-Barreto, Casa Fraga e Casa 
Jorge. Além da visitação ao acervo de Flávio Kiefer. 
De um modo geral, a verificação in loco permitiu 
compreender o contexto das obras, suprimir dúvidas 
com relação ao projeto e observar a vivência dos 
proprietários na residência, sobrepondo às informações 
acessadas anteriormente. O cenário pandêmico 
inviabilizou a visitação à casa de Iran do Espírito 
Santo. Neste caso, o contato via e-mail, estabelecido 
com o artista e com o arquiteto Milton Braga (MMBB) 
contribuíram para a pesquisa.

Houve comunicação com todos os clientes e autores 
dos projetos, à exceção da arquiteta Carla Juaçaba. 
As conversas com arquitetos autores e os artistas 
proprietários das residências foram de grande valor 
para o trabalho. Estas conversas, sempre que possível, 
tiveram trechos gravados em arquivos de áudio, que 
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foram posteriormente transcritos. Além disso, há 
anotações feitas pela autora in loco5.

A oportunidade de consulta ao acervo particular do 
arquiteto Flávio Kiefer permitiu examinar os primeiros 
esboços da proposta da Casa Fuke-Barreto – exposto 
no capítulo sobre a residência. Este documento, não 
publicado até o momento, revela não só estudos 
formais iniciais da proposta, como também traz 
novas informações sobre o período de projeto. Livros 
e catálogos de exposições, cortesias de Lia Menna 
Barreto, Jorge dos Anjos, João Diniz e do Instituto 
Tomie Ohtake, foram primordiais para aproximação 
teórica e visual com o trabalho dos artistas e arquitetos, 
em especial por não se encontrarem disponibilizados 
no meio digital.

Os desenhos técnicos foram acessados principalmente 
nas publicações das residências em periódicos. 
Ressalta-se que nos casos da Casa Fuke-Barreto 
e da Casa Iran foi possível ter acesso aos projetos 
executivos. No caso da Casa Jorge, em especial, a 
pesquisa de campo possibilitou a medição do anexo-
ateliê, não documentado ou publicado até o momento. 
A compilação desse material permitiu o redesenho das 
obras  – utilizado como instrumento de análise – e a 
produção de novo material gráfico.

Além disso, a versão completa das referidas análises 
resulta da combinação entre a revisão bibliográfica, 
da análise a partir do redesenho dos objetos 
arquitetônicos, de informações obtidas com os autores 
e proprietários, bem como das observações in loco 
feitas pela pesquisadora. Posteriormente, por meio da 
análise das informações apresentadas em cada estudo 
de caso, buscou-se identificar padrões abstratos de 
associação a partir de cada um dos aspectos analisados, 
bem como pontuar as especificidades de cada caso.

5  A transcrição das conversas e anotações constam no Apêndice do 
presente trabalho.
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1.6.1  Aspectos a serem analisados

A análise arquitetônica foi elaborada com o objetivo de 
identificar os aspectos relacionados a seguir:

• No que trata dos aspectos locais e de implantação, 
busca-se compreender o contexto e condicionantes 
locais, bem como a relação do objeto arquitetônico 
com o entorno próximo; e ainda, averiguar as 
características do lote e as relações estabelecidas 
entre lote e ocupação; 

• Em termos formais procura-se identificar o partido 
formal adotado para resolução do programa 
híbrido, além de identificar possíveis referências e/
ou precedentes formais;

• Em termos funcionais e espaciais, visa-se evidenciar  
as diversas estratégias utilizadas para a resolução 
do programa, levando-se em consideração tópicos 
como: relações entre forma e programa (zonas, 
volumes e faixas de uso), resolução em níveis 
e volumes, acessos, circulações e continuidade 
espacial; 

• Em termos construtivos, busca-se identificar o 
sistema estrutural adotado e sua influência na 
solução formal. Reconhecer as técnicas construtivas 
utilizadas em estrutura, vedação, esquadrias e 
cobertura, verificando os materiais, cores e texturas 
empregados;

• Com relação ao ambiente específico do ateliê, busca-
se verificar sua localização no lote, a descrição de 
como ele é espacialmente, se apresenta pé-direito 
duplo ou simples, como se dá a integração entre 
interior e exterior, e se há conexão direta com a rua 
ou acesso independente da residência. Interessa 
ainda identificar as soluções utilizadas para 
iluminação do espaço.  Cabe descrever o espaço 
específico para o ateliê, e se este espaço era para uso 
exclusivo do trabalho criativo. De um modo geral 
buscou-se olhar para relações estabelecidas com o 
setor residencial.

• Além disso, o processo de projeto emerge como 
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uma dimensão importante destes casos, a partir dos 
relatos dos arquitetos em publicações e na conversa 
com a autora. Esse tema é tratado em um tópico 
específico dentro do capítulo sobre cada residência.

Esse arranjo explicitado acima, buscou padronizar 
as análises individuais, permitindo a comparação ao 
final entre todos os estudos a partir de cada um desses 
assuntos.

1.7  Estrutura do trabalho

Após essa Introdução, o desenvolvimento do trabalho 
aqui apresentado está dividido em três partes: Espaço 
e programa, Casas-ateliê e Comparações, seguida das 
Considerações finais. 

A primeira parte – Espaço e programa – visa uma 
aproximação com o espaço do ateliê e com o programa 
da casa-ateliê; assim, foi separada em dois capítulos: o 
primeiro capítulo trata apenas do espaço do ateliê de 
artista, com foco nas transformações deste espaço a 
partir da historiografia da arte, na relação entre espaço 
e arte, e buscando sua caracterização enquanto lugar; 
o segundo capítulo trata da casa-ateliê de artista e 
se utiliza do período da arquitetura moderna como 
base para exploração, assim, contextualiza-se as 
transformações do programa doméstico, explicita-se 
a relevância da clientela artística para a arquitetura 
e evidencia-se a recorrência do programa a partir de 
casos paradigmáticos do período.

A segunda parte – Casas-ateliê – é constituída por 
quatro capítulos, correspondentes a cada um dos 
estudos de caso selecionados: Casa Jorge, Casa 
Fuke-Barreto, Casa Fraga e Casa Iran. A exploração 
sobre cada uma das residências, tem um momento 
introdutório de contextualização sobre os personagens 
do arquiteto autor e do artista cliente, além de 
informações sobre o encargo e especificidades do 
programa de necessidades. Na sequência, é feita uma 
análise levando em consideração aspectos previamente 
estabelecidos na seção 1.6.1 Aspectos a serem 
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analisados da presente dissertação, são eles: aspectos 
de implantação, formais, funcionais, construtivos, do 
espaço específico dos ateliês, dos processos de projeto, 
da experiência ou utilização desses espaços por seus 
moradores, entre outros.

Na terceira parte – Comparações – buscou-se relacionar 
os projetos entre si, ao identificar padrões gerais e 
associações, além de suas particularidades. Finalmente, 
em Considerações finais, sintetiza-se os temas estudados 
e pontuam-se as contribuições do trabalho, indicando 
possíveis desdobramentos futuros.



2  ESPAÇO E PROGRAMA

& PROGRAMA2 ESPAÇO   
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2.1 O espaço do ateliê

Entre a origem (na qual ecoa a promessa de uma 
revelação da essência artística) e a margem (como o 
intermediário que inscreve a obra em um campo, em uma 
circunstância), o ateliê é uma passagem. É, sobretudo, um 
entre, uma trama que articula e confunde os universos 
que deveria delimitar: um intervalo e um trânsito entre 
o sagrado e o profano, a arte e a vida, a arte e o mundo, o 
íntimo e o público, o centro e a periferia. O ateliê é uma 
moldura habitável (Cesar, 2002, p. 18).

Este capítulo se propõe a fazer uma aproximação com 
o espaço do trabalho artístico. Sabendo-se que a noção 
do ateliê está vinculada a noção de artista (Cesar, 2011), 
busca-se compreender através da historiografia da 
arte as transformações do trabalho artístico, do papel 
do artista e, a partir disso, de seu espaço; buscando-
se identificar as mais significativas modificações do 
conceito deste espaço, desde a Idade Média, até a 
Contemporaneidade. Após esta breve contextualização, 
procura-se explorar quais são os efeitos do espaço 
na criação artística; e, na sequência, entender o que 
caracteriza o espaço do trabalho artístico. Por último, 
resta “espiar pelo buraco da fechadura” (De Oliveira, 
2016) de alguns ateliês icônicos da modernidade, para 
que se possa arrematar essa compreensão do ambiente 
do trabalho criativo.

2.1.1  Uma breve história do trabalho artístico e dos ateliês

Os próprios artistas assumiram [...] um papel 
preponderante nas alterações que ao longo da história 
se foram processando não só nas suas próprias práticas, 
mas também nos seus espaços de trabalho, marcando, 
em cada época, o modo como os ateliês funcionam 
efetivamente, e o modo como são percebidos por quem 
lhes é exterior (Azevedo, 2018, p. 61).

O ateliê clássico como espaço físico de trabalho remonta 
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às guildas da Idade Média, local onde os mestres 
ensinavam aos artífices a produção do ofício1 (Junqueira 
e Gomes, 2009, p. 2069). Eram iniciativas familiares, em 
uma mistura de espaço residencial e comercial, sistema 
em que as obras eram construídas coletivamente. 

O prelúdio da ideia do ateliê de artistas para Vieira 
(2011, p. 5) ocorre na transição da Idade Média para 
o Renascimento, momento em que este espaço passa a 
estar “intimamente ligado a uma definição da missão 
do artista, liberto de puros processos de encomenda 
de imagens artesanais”. Bueno (2012, p. 225) nota a 
alteração da condição do ateliê como local de trabalho, 
passando a se afirmar como local de trabalho e criação.

Durante o Renascimento, a alteração da condição do 
artista provém da luta de pintores e escultores, que 
defendem seus conhecimentos como uma arte liberal 
(Jones, apud Zordan, 2019, p. 56). Eles buscavam a 
afirmação da arte por meio da diferenciação da prática 
artesanal, no anseio de ser reconhecida como uma 
prática intelectual. Essa valorização do intelectual em 
detrimento do manual vai sustentar a divisão entre 
os mestres artistas e os artesãos, e a distinção de um 
modelo artesanal para um modelo letrado.

É sobretudo nessa tentativa do artista em se diferenciar 
do artesão, que surge a necessidade de um espaço físico 
para expor a sua obra (Azevedo, 2018, p. 106). Vieira 
(2010, p. 6) ressalta que “as primeiras referências aos 
espaços de trabalho dos artistas” foram determinantes 
na “separação e afirmação das artes liberais, em relação 
às artes manuais”.

Assim, a imagem do ideal de artista, como se entende 
hoje, foi uma invenção do Renascimento (Freitag, 2015, 
p. 169). Conforme Silva (2011, p. 62), é nesse momento 
que começa a ser forjada a noção de arte com a crença 
em um talento inato, um dom especial, embora ainda 
visasse atender às noções de beleza. 

É somente no Romantismo (nos séculos XVIII e 

1  Corporações de ofício das artes mecânicas das quais a pintura e 
escultura faziam parte (Cesar, 2011).
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XIX) que a arte passou a se basear não só em valores 
estéticos, mas em ideais como a genialidade e o 
individualismo, momento em que se cria o “mito do 
artista”. O Romantismo rompe com a arte acadêmica 
presente no Renascimento e busca a livre expressão do 
autor (Martins, 2016), assim o artista é visto como:

[…] um indivíduo especialmente imaginativo e criativo, 
dotado de uma visão e um talento fora do comum, que 
produz obras de modo solitário em momentos de grande 
inspiração. [...] A autoria individual de obras originais é 
uma das características nas definições convencionais da 
arte (Good, 2010, apud Freitag, 2015, p. 169).

Nas origens do século XIX o lugar de trabalho do artista 
indica personalização e independência (Martins, 2016). 
Nesse momento é estabelecida a visão máxima do 
ateliê como uma extensão da personalidade do artista 
(Azevedo, 2018, p. 62), e a compreensão do ateliê como 
“espaço privado da criação artística (seja ele coletivo ou 
individual)” (Bueno, 2012, p. 225). Estas percepções são 
correntes até o momento.

Essa atmosfera contribuiu para que se estabelecesse 
uma “aura de espaço mítico” em torno desses locais de 
criação e uma certa expectativa para acessar este espaço 
(Vieira, 2010, p. 6), assim: 

No século XIX, o ateliê, é, por excelência, o lugar onde o 
artista está em exposição, o seu ‘museu pessoal’ e o 
centro de sua sociabilidade profissional. A partir do 
momento em que o artista se torna, nas representações 
coletivas, a ser apontado por um dom que o distingue 

Figura 1 - Jean Désiré Gustave Coubert, O 
Estúdio do Pintor, 1855. Fonte: Acervo Museu 
D’Orsay – Paris.
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dos mortais ordinários, o ateliê também é, portanto, um 

lugar em torno do qual se cristaliza o imaginário 

romântico, o espaço, por metonímia, que evoca o 

mistério da genialidade do artista (Sofio, apud Zordan 

2019, p. 59).

Como pontuado por Sofio (apud Zordan,2019, p. 59), 
este espaço, para além de um espaço privado, pode 
ser ao mesmo tempo um espaço de socialização. Esta 
dicotomia na concepção do ateliê como um lugar de 
criação solitária ou um espaço público é notada desde 
o Renascimento, onde os modos de trabalhar operavam 
entre “um espaço público, repleto de assistentes e com 
caráter comercial – a oficina – e um espaço privado, 
de acesso restrito e dedicado exclusivamente ao estudo 
e reflexão que estariam na origem do génio artístico 
– o estúdio” (Bellony-Rewald e Peppiat, 1983, apud 
Azevedo, 2018).

Com o advento da Revolução Industrial, e o acesso às 
novas tecnologias e materiais, há uma redefinição no 
conceito do artista – vigente na atualidade –, que vem 
da “separação entre o processo de concepção e execução 
no processo de produção” (Bueno, 2012, p. 230). Para 
a autora, “mesmo que hoje continuem acumulando 
as duas atividades o conceito de arte no universo 
contemporâneo está sempre associado à concepção”. 

Ao longo do século XX são ampliadas as modalidades 
de uso do ateliê, que adquire outro significado, 
surge a compreensão deste espaço como local de 
experimentação (Azevedo, 2018, p. 77), como mostra 
Silva, a partir do comentário sobre a experiência de 
alguns artistas e da relevância do espaço do ateliê neste 
período: 

[...] a noção do ateliê como lugar exclusivo de produção 

artística foi sendo transformada. As obras de Marcel 

Duchamp, por exemplo, promoveram um alargamento 

do local de trabalho, em direção ao arquivo portátil, 

concretizado na Caixa Verde (em que o artista exibe a 

documentação do processo do Grande Vidro). Por outro 

lado, temos o exemplo clássico de Brancusi, para quem 

o ateliê adquire importância, tal qual a do pedestal e 



39

da base, que passam a ser incorporados pela própria 

escultura. Brancusi registra as etapas sucessivas de seu 

trabalho através de fotografias por ele próprio tiradas e 

cria ‘groupes mobiles’, conjuntos de obras independentes 

reunidas em grupo pelo escultor, que as deslocava pelo 

espaço do ateliê, salientando a falta de neutralidade deste 

ambiente (Silva, 2011, p. 62).

A ampliação da discussão desse fenômeno iniciado 
com Duchamp acontece de modo mais intenso a 
partir anos 1960 e 1970, período em que é notável 
o questionamento sobre a permanência do ateliê 
como um espaço físico. É de 1971 o texto bastante 
significativo para este tema, de Daniel Buren A função 
do ateliê, discussão que avança para o novo século.

Lagnado (2002) e Oliva (2007, p. 1) sinalizam a 
ampliação dos territórios do trabalho do artista como 
a sua expansão para a dimensão pública. Vieira afirma 
que (2011, p. 11) “com recurso às modernas tecnologias 
como os computadores (maioritariamente portáteis); 
o espaço de trabalho pode acompanhar sempre o 
artista”2. E assim, segundo Bourriaud (2003, p. 48) o 
que caracteriza os ateliês de artistas contemporâneos 
é justamente a diversidade, decorrente das inúmeras 
possibilidades de matérias primas dessa arte. 

No século XXI se estabelece o que possivelmente seja 
o “auge” do prestígio do trabalho artístico. Bueno 
(2012, p. 233) nota que a valorização do ateliê de 
artista ocorre a partir dos anos 1990, momento em 
que a autora identifica o crescimento significativo dos 
trabalhos realizados em torno desse tema. O principal 
fenômeno apontado por autores como Azevedo e Vieira 
é a institucionalização destes ateliês. Azevedo (2012, 
p. 41) pontua duas ações realizadas nessa conjuntura: 
a conversão do ateliê em museu, ou a reconstrução do 
ateliê em museu. 

Como exemplos práticos dessas situações, De Oliveira 

2  A pesquisa elaborada por Bueno, mostra que no caso de artistas 
brasileiros atuantes no circuito da arte contemporânea, em 97% dos casos 
a produção é desenvolvida a partir de um espaço privado designado ateliê 
(Bueno, 2012, p. 233).
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(2016) destaca, entre muitos outros, a Casa Azul 
de Frida Kahlo, aberta ao público quatro anos após 
a morte da artista e o ateliê de Picasso, declarado 
em 2014 monumento histórico pelo Ministério da 
Cultura Francês. Da reconstrução de ateliês em 
espaços expositivos, Azevedo (2018, p. 133) destaca 
a reconstrução do ateliê de Constantin Brancusi, 
projeto do arquiteto Renzo Piano, que integra o 
acervo permanente do Centro Georges Pompidou, em 
Paris. De modo efêmero, em solo brasileiro, a autora 
(Azevedo, 2018, p. 264 e 291) chama a atenção para as 
instalações dos ateliês de Piet Mondian e Paulo Bruscky, 
remontados nas 24ª e 26ª edições da Bienal de São 
Paulo, respectivamente. 

2.1.2  Arte e espaço

Seja enquanto espaço de concepção ou de exposição, a 
arte e o espaço por ela ocupado parecem formar uma 
via de mão dupla. Para Buren (2005, p. 48), de todos 
os elementos que envolvem e condicionam a obra de 
arte, dos quais o autor salienta a moldura, o pedestal, 
o museu e, até mesmo, a história da arte e a economia 
de mercado, entre tantos outros, o “primeiríssimo”, 
segundo o autor, é o ateliê do artista. Lagnado corrobora 
essa afirmação ao empreender uma narrativa a partir de 
uma perspectiva histórica, assim a autora profere:

[...] quando a pintura foi a grande valorizada do 

sistema, a palavra 'ateliê' ganhou simultaneamente uma 

ressonância contundente. A produção do artista era 

moldada pela escala do espaço. Podíamos afirmar que 

o espaço físico externo entregava a primeira medida da 

obra (Lagnado, 2002).

Zordan mostra uma inflexão desencadeada, durante 
o século XX, causada pelo surgimento dos grandes 
espaços de exposição. Esses espaços passam a 
condicionar a obra de arte, que por sua vez, implica em 
transformações no espaço do trabalho artístico:
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Os pequenos ateliês dos artistas modernos seguem [...] 
essa tendência romântica: pequenas classes, divãs para 
modelos vivos, claraboias favorecendo uma luz nunca 
direta. Posteriormente, com a criação de museus de arte 
moderna em escalas monumentais, obras em grandes 
dimensões são feitas para ocupá-los, aparecendo os 
ateliês em lofts pós-industriais (Zordan, 2019, p. 58).

Vieira observa de um ponto de vista mais subjetivo, a 
relação entre a obra de arte e seu lugar de produção, 
para o autor:

É esta existência mental do ateliê que permite que ele 
se afigure como lugar de desvio, onde o artista encontra 
o espaço que lhe permite ausentar-se do mundo real 
para o mundo da criação e, de forma concentrada, 
convocar o próprio mundo, ou parte dele, para o 
desenvolvimento da sua produção artística. O ateliê é 
um espaço absolutamente real, integrado num tempo 
real, mas para que o que nele se produz seja novamente 
real e parte integrante desse tempo, as obras têm 
que sair daquele espaço para efetivar a sua adesão ao 
mundo. De outra forma, a obra produzida permanece 
associada ao seu tempo e lugar de produção, que 
são irreais e ideais, não por serem falsos ou errados, 
mas por poderem conter dentro de si o infinito de 
possibilidades - o vazio da folha branca onde, não 
estando nada, cabe tudo (Vieira, 2011, p. 22).

2.1.3  Caracterização dos ateliês

Tão ou mais significativo do que a perspectiva espacial 
deste invólucro da arte que é do ateliê de artista, pode 
ser a ocupação desse ambiente pelo seu proprietário. 
Para o artista Paulo Pasta (2001) o ateliê transcende a 
condição de escritório neutro e toma uma dimensão 
de espaço de “experiência”. Sobre a atmosfera desse 
espaço, conforme Santos (2009, p. 33), “como numa 
casa acolhedora de seus moradores, o ateliê pode trazer 
um alheamento com o mundo exterior, necessário para 
o realizar daquilo que o artista imagina e deseja” ou, 
inclusive, o completo oposto disso. 
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Segundo De Oliveira, o ateliê atua “como espaço 
concreto ou de representação, torna-se recinto 
privilegiado, onde interagem relações entre o processo 
criativo, as obras de arte e a imagem do artista”, para ele:

[... o local do trabalho dos artistas desvela diversas 

narrativas sobre o seu processo criativo e sobre a eleição 

de suas técnicas e suas temáticas. São lugares que 

guardam a memória, a intimidade e os afetos destes 

criadores. Para alguns, a reclusão e o afastamento de 

qualquer distração possível são as marcas de seu ateliê. 

Para outros, seu espaço necessita de evasão e liberdade 

(De Oliveira, 2016).

Essa visão do ateliê como íntimo e de memória, pode 
sugerir que a ambientação deste espaço menciona ao 
mesmo tempo que concebe um universo próprio do 
artista. Santos considera como essencial a curadoria de 
objetos que integram o espaço, para a autora:

O artista quando coloca certos objetos dentro de seu 

lugar, procura dar ênfase não só aquilo que vai ajudá-

lo na parte física do projeto como as ferramentas, mas 

também na parte do seu processo poético, no que pode 

auxiliá-lo a realizar sua criação, seu modo de pensar e 

fazer. Ele como criador, acaba tendo estas escolhas na 

sua própria busca, seja ela artística, estética, filosófica 

ou por crenças. Suas coletas e guardados ficam pelo 

ateliê não só por deleite estético, como também para 

ser uma espécie de memorial para a construção de seus 

trabalhos, objetos que aparecem ou não em suas obras 

(Santos, 2009, p. 36).

A autora ainda afirma que neste espaço o artista 
“mantém suas coisas e ferramentas prontas, num 
ritmo próprio para o trabalho, criando e mostrando 
suas verdades, ele guarda afeições e marcas próprias” 
(Santos, 2009, p. 38).

Complementando essa ideia poética e afetiva do ateliê, 
De Oliveira (2016) afirma que conhecer o espaço de 
trabalho dos artistas é “olhar pelo buraco da fechadura”, 
já que para a autora, à medida em que se adentra a 
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dimensão mais íntima dos ateliês, há a possibilidade de 
observar uma história em cada canto. 

A partir dos relatos acima se compreende que há 
uma dimensão física ou espacial do ateliê, que é 
proporcionada pelo projeto arquitetônico, mas também 
que sobretudo, é a apropriação deste espaço pelo seu 
ocupante que lhe atribui significado.

2.1.4  Ateliês “icônicos” da modernidade 

Alguns ateliês chamaram a atenção na modernidade, 
neste estudo citam-se três deles, sendo: o ateliê de 
Picasso em Paris, o ateliê de Joan Miró em Mallorca 
e The Factory, o ateliê/comuna de Andy Wahrol em 
Nova Iorque3. Os ateliês de Picasso e Warhol fazem 
parte dos objetos analisados por Iñaki Ábalos em 
A boa-vida: visita guiada às casas da modernidade; 
ambos amplamente fotografados e divulgados à época, 
especialmente para melhor entender a vida e a obra 
do artista. Nesses casos, o que chama atenção não é 
necessariamente o projeto – afinal, nem se sabe se 
houve de fato um projeto arquitetônico – mas sim, a 
relação do artista com o espaço. O ateliê de Miró tem 
suma importância como representante da arquitetura 
moderna de Sert e da Espanha.

2.1.4.1  Picasso

O sótão que serviu de ateliê para Picasso (Grenier de 
Grands-Augustins), localizado no Quartier Latin, em 
Paris, foi declarado, em 2014, monumento histórico 
pelo Ministério da Cultura Francês, como “lugar de 
memória”: foi lá que Picasso pintou Guernica, a tela 
mais importante do século XX. Desse espaço, são 
bastante conhecidas as fotografias tiradas pelo fotógrafo 
André Villers.

No livro de Ábalos, ele é descrito como “a casa 

3  Para mais exemplos de ateliês icônicos, ver Cesar, 2002.

Figura 2 - Interior ateliê de Picasso. 
Figura 3 - Picasso em seu ateliê.  
Fonte: Ábalos, 2003.
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fenomenológica”, denominação que, segundo o autor, 
caracteriza o sujeito que se rodeia por coleções de 
objetos sentimentais, mantendo uma espécie de 
inventário de organização labiríntica como maneira de 
se apropriar do espaço, sobre isso afirma:

[...] Trata-se de uma decomposição escalar, que rompe 

todo o sistema hierarquizado de conceber a casa, e 

se estende, sem perder a intensidade, até o aroma do 

interior das gavetas, o que coloca, portanto, a dificuldade 

de se estabelecer, com precisão, o limite entre a 

construção e a ocupação da casa (Ábalos, 2003, p. 101).

Para o autor, lugares como a grande casa picassiana 
“somente adquirem pleno sentido através do uso que 
a eles se dá, através da nossa capacidade de deles nos 
apropriamos” (Ábalos, 2003, p. 104).

2.1.4.2  Andy Warhol – o lotf nova-iorquino

Com seu loft industrial em Manhattan, Andy Warhol, 
inaugura o conceito de Factory, um espaço onde 
aconteciam a criação, os happenings e as festas da 
boemia nova-iorquina (De Oliveira, 2016).

Esse loft é considerado por Ábalos uma “casa-oficina”: 
um ambiente espaçoso, instalado em um galpão 
industrial ou em um armazém antigo, situados num 
lugar central, economicamente decadente – o que 
resultava em aluguéis baratos – no qual se fundem 
os âmbitos privados e laborais. O autor considera 
que: “este é um espaço que nega a modernidade, 
que demanda um habitante capaz de abandonar as 
idealizações positivistas do habitar, para transportar-se, 
justamente, ao espaço comercial e industrial anterior 
à modernidade” (Ábalos, 2003, p. 124-126). Com 
a substituição dos metros quadrados pelos metros 
cúbicos, a apropriação criativa do espaço e a inspiração 
nas galerias de arte pioneiras do SoHo, Ábalos (2003, p. 
136) vê nesse tipo de espaço, uma possível ampliação do 
conceito de habitação.

Figura 4 - Interior do Ateliê de Warhol. 
Figura 5 - Interior do Ateliê de Warhol. 
Fonte: Ábalos, 2003.
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2.1.4.3  Joan Miró

Josep Lluís Sert projetou para seu amigo Joan Miró um 
ateliê em Maiorca, no ano de 1955. No site oficial da 
fundação Miró Mallorca, consta que o artista pediu ao 
arquiteto que garantisse, no projeto, áreas de trabalho e 
armazenamento separadas, para que pudesse trabalhar 
nas telas enquanto outras descansavam, e também 
que o arquiteto levasse em conta as dimensões de 
grandes obras (como o Mural de Cincinnati); além 
disso considera-se que as obras de arte de Miró estão 
harmonizadas à arquitetura de Sert.

Sert apoiou o edifício na encosta do terreno, em dois 
níveis, criou pátio central, terraço, cobriu o volume em 
“L” com abóbadas catalãs, inseriu paredes texturizadas 
e proteção solar e empregou materiais locais na 
construção. Durante a obra, Sert migrou para os 
Estados Unidos, o que fez com que a obra tenha sido 
terminada à distância. Deste período datam algumas 
correspondências que demonstram que, apesar disso, 
Miró se demonstrou contente com o resultado. 

Para Curtis, essa edificação era “alegre e extremamente 
honesta, o estúdio de Miró teve sucesso em absorver 
algo do espírito brincalhão do próprio pintor; 
aconstrução celebrava um interesse análogo no frescor 
das formas populares e no surrealismo dos motivos 
rurais” (Curtis, 2008, p. 552). O estúdio é um ponto 
de inflexão na carreira de Sert, e reverberou em obras 
posteriores do arquiteto.

Figura 6 - Josep Lluís Sert, Ateliê de Joan  Miró, 
1955, Maiorca, vista do acesso principal.
Figura 7 - Josep Lluís Sert, Ateliê de Joan  Miró, 
1955, Maiorca, vista interna.  
Fonte: Fundação Joan Miró.
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2.2  O programa das casas-ateliê na arquitetura moderna

Este capítulo tem a intenção de tratar exclusivamente 
do programa duplo e de obras arquitetônicas que 
contém as duas funções: moradia e trabalho artístico, 
denominadas nesta pesquisa de casas-ateliê. Para isso, 
optou-se por concentrar-se na produção da arquitetura 
moderna, devido a notável relevância que este programa 
adquire neste período.

É importante ressaltar que o Movimento Moderno se 
inicia num contexto pós-Revolução Industrial, onde 
o fenômeno majoritariamente notado era a separação 
entre as funções de habitar e trabalhar. Nesse sentido, a 
casa-ateliê parece ir na contramão do que era percebido 
na época. Somado a isso, a nova arquitetura precisava 
de um patrocinador aliado aos seus ideais, encontrado 
na figura de muitos artistas.

Neste caso, além da postura de vanguarda dos clientes 
artistas, algumas necessidades do espaço do trabalho 
artístico coincidem com as aspirações modernas. Com 
isso, as demandas do espaço do ateliê – principalmente 
por espacialidade e abundante iluminação indireta –, 
vão ao encontro de soluções propostas pela arquitetura 
moderna, como plantas e fachadas livres e a almejada 
iluminação e ventilação natural – na busca por 
ambientes mais salubres. 

O objetivo deste capítulo é contextualizar as referidas 
transformações do programa doméstico, compreender 
a relevância dessa clientela artística de vanguarda para 
a arquitetura do período; em seguida chamar a atenção 
para a recorrência deste programa e ainda, examinar 
com mais atenção alguns exemplares notáveis deste 
programa duplo.

2.2.1  Transformações na esfera residencial

Em Casa: pequena história de uma ideia, Rybczynski 
aponta que as primeiras transformações com relação 
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à dissociação do trabalho do ambiente doméstico 
remontam ao século XVI. O autor nota que há uma 
separação principalmente para profissionais como 
construtores, advogados e funcionários públicos; 
além de alguns artesãos que ascenderam socialmente 
como mercadores ou agiotas, e, assim, construíram 
estabelecimentos separados para seus negócios. 
Pontualmente, nesse contexto burguês a casa já estava 
se tornando somente residência, e é nesse momento 
que começa a se tornar um local privado (Rybczynski, 
1999, p. 51, 71).

Para Santos (2009, p. 23) em boa parte do século XVIII 
ainda é possível notar a coincidência entre moradia 
e trabalho, principalmente porque, até a Revolução 
Industrial, a sociedade dependia de um trabalho 
artesanal em que o artesão é responsável por criar e 
realizar todas as etapas de produção. Assim, era comum 
que o espaço destinado a esse ofício estivesse vinculado 
à residência do usuário, conforme exposto no capítulo 
anterior sobre o espaço do ateliê.

À medida em que a sociedade está migrando para o 
sistema produtivo industrial, é registrada a dissolução 
do trabalho artesanal familiar (Kamita, 2004, p. 142), 
que modifica a noção de lar. Com a divisão social do 
trabalho, um dos fenômenos notados é a migração 
do ofício do artesão para a fábrica de maneira que 
sua residência passa a cumprir apenas a função de 
habitação, para Forty:

É óbvio que as fábricas são resultados da revolução 
industrial, mas raramente pensamos que os lares, 
tal como conhecemos hoje, são uma criação da 
mesma revolução. Antes, a maior parte da produção 
e do comércio era realizada nas residências dos 
artesãos, comerciantes ou profissionais envolvidos, e 
compreendia-se a casa como um lugar que incorporava 
o trabalho às atividades habituais de morar, comer, 
dormir e assim por diante. Porém, quando o trabalho 
foi removido para as fábricas, escritórios ou lojas, o lar 
tornou-se um lugar exclusivamente para comer, dormir, 
criar filhos e desfrutar o ócio. A casa adquiriu um 
caráter novo e diferenciado (Forty, 2007, p. 137).
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O artista, entretanto, não faz parte dessa classe que 
desconecta o trabalho da habitação, possivelmente 
porque entende-se que seu trabalho depende de uma 
dimensão subjetiva que – pelo menos nesse momento –, 
não pode ser abrangida pela indústria. Assim, pode-se 
dizer que a casa-ateliê vai de certo modo na contramão 
dos processos históricos registrados principalmente a 
partir do século XVIII, de modo que o fazer artístico 
segue residindo em casa.

2.2.2  Clientela artística de vanguarda

O programa da casa-ateliê foi recorrente na arquitetura 
moderna e importante meio de sua divulgação no início 
do século XX. A arquitetura moderna neste período 
embrionário necessitava de um cliente especial, que 
estivesse de acordo com os pensamentos de vanguarda. 
Esse cliente foi encontrado nana figura de muitos 
artistas.

Para Peixoto (2006, p. 138) o fundamental dos clientes 
da arquitetura moderna neste período, mais do que 
recursos financeiros, era “uma certa educação estética e 
pretensão artística”, Banham alega que o financiamento 
desta arquitetura vinha:

[...] de uma seção pequena, embora cosmopolita, da 
sociedade parisiense, que já estava suficientemente 
sofisticada em termos visuais para aceitar formas 
arquitetônicas que, embora funcionais e racionais, eram 
tão pouco convencionais quanto as da arte cubista e 
futurista. Em outras palavras, a clientela da arquitetura 
moderna compunha-se de artistas, seus patronos e 
marchands, e uns poucos visitantes casuais à seção de 
arquitetura do Salon d’Automne (Banham, 2006, p. 347).

Além disso, essa clientela artística parece ter um 
comportamento singular no processo de projeto, de 
modo que haja uma troca significativa entre usuário e 
arquiteto, em que o primeiro instigue o segundo às 
transformações desejadas. Essa ideia é refletida no 
trecho em que Curtis fala sobre a proprietária da Casa 
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Schröeder, (Gerrit Rietveld, Uttrecht, 1923-24):

[...] a senhora Schröeder, também era uma artista, uma 
pintora um tanto pioneira, que queria um ambiente 
não convencional para seus três filhos e que também 
lhe servisse como local para trabalhar com a sua 
própria arte. Parece provável que ela mesma tenha 
inspirado alguns dos aspectos mais “revolucionários” 
da edificação, como a amplidão da “planta livre” do 
segundo pavimento e alguns dos criativos móveis 
embutidos (Curtis, 2008, p. 158).

2.2.3  O programa híbrido da casa-ateliê

A casa-ateliê foi um fértil programa – inclusive de 
experimentação – na arquitetura moderna alcançando 
distintos continentes do globo1. Exemplares são 
encontrados no princípio do Movimento Moderno no 
continente europeu, na América do Norte, e também 
na disseminação e consolidação do modernismo pela 
América Latina. 

É importante ressaltar que, nos anos 1920, além da casa 
para o pintor Ozenfant, é considerável a produção de 
Le Corbusier com esse programa, alguns exemplos são: 
a Casa de um artista (1922, Sans Lieu) – composta por 
um ateliê sobreposto à casa com teto abobadado – que 
permitiu criar grande claraboia; os estudos de  casas 
em série para artesãos; a Casa Lipchitz-Miestschanioff 
(1923-24, Boulogne-sur-Seine) – duas moradias com 
espaço para ateliê no terreno com três lotes; a Casa 
Ternisien (1926, Boulogne-sur-Seine) – contemplando 
estúdio de pintura e música para casal; a Casa Guiette 
(1926, Antuérpia-Bélgica) – que compreende ateliê de 
pintor e terraço jardim; Casa Planeix (1927-28, Paris) 
– um conjunto complexo de ateliês e moradia, com 
dois pequenos ateliês de aluguel no térreo e um no 
último andar; e, até mesmo, seu apartamento-estúdio 
no Edifício Porte Molitor (1930); e, talvez possa ser 

1  Não menos recorrente, embora à margem desse estudo, foram as 
casas-ateliês de autor que contemplavam ateliês de arquitetura.

Figura 1 - Gerrit Rietveld, Casa Schröder, 1923-
24, Uttrecht. Fonte: Archdaily. 
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Figura 2 - Le Corbusier,  
Casas Lipchitz-Miestchaninoff,  
Boulogne-sur-Seine, França, 1923.  
Fonte: Fundação Le Corbusier.

incluído aqui o Cabanon, em 19512.

Para além da grande quantidade de casas-ateliês 
corbusianas projetadas no início do século XX, na 
Europa ainda se encontram exemplos na Itália, por 
Gio Ponti3, em que a casa-ateliê foi desenvolvida 
para um artista que teve sua casa e local de trabalho 
destruído para o campo "com quatro ambientes e um 
galpão alongável para o ateliê" (Ponzio, 2013, p. 40). 
Na Espanha, com a casa para o pintor Georges Braque 
(Saint Paul de Vence, 1958-60), de Josep Lluís Sert4, uma 
casa-ateliê com pátio central pátio (Freixa, 1997, p. 10).

Da América do Norte é importante mencionar a casa 
de Charles e Ray Eames, embora neste caso ela seja 
conhecida por contemplar um estúdio para designers. 
A presença desta obra neste trabalho justifica-se não só 
pela atuação de Ray como artista, salientada por Smith 
(2010, p. 23), mas principalmente por compartilhar de 
estratégias frequentemente utilizadas na resolução de 
casas-ateliê para este público. 

Na América Latina é importante citar outra 

2  Datas segundo Monteys, 2008.

3  Segundo Ponzio (2013, p. 40) o projeto data de 1943. Para a autora 
“entre as idéias [sic] desenvolvidas neste estudo Ponti cita a “fantasia 
nos interiores” e escreve que se “diverte” ao projetar a casa enquanto 
estuda “livremente uma planta para pessoas inteligentes” através de suas 
“invenções”.

4  A Casa Braque teve sua obra paralisada devido a morte do artista em 
1963, para mais informações ver Freixa, 1997.
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abordagem sobre esse tema, como edifício de moradia 
e ateliês para artistas projetados por Antonio Bonet 
em Buenos Aires (1938-39). Assim como o Edifício 
Casa Estúdio para quatro pintores de Barragán em 
colaboração com Max Cetto, no México (1939-41). 
Ambos os exemplos contemplam apartamentos do 
tipo estúdio. Ainda no México, percebe-se a aplicação 
do programa na obra de Juan O’Gorman nas casas 
para Diego Rivera e Frida Kahlo, e, ainda, com Luis 
Barragán nas duas casas-ateliê para José Clemente 
Orozco, em Guadalajara e na Cidade do México.

No Brasil, mais especificamente em São Paulo, 
destacam-se os projetos de Flávio de Carvalho – já 
no ano de 1929 – e a residência de Tomie Ohtake, 
que teve sua casa projetada por seu filho Ruy Ohtake, 
em 1966. Também em território paulista, porém 
menos exploradas são as casa-ateliê de Samson Flexor, 
projeto de Rino Levi (1951-54) e a Casa-ateliê Marcelo 
Nitsche, projeto não construído de Paulo Mendes da 
Rocha para um casal de artistas plásticos (1973-76).

2.2.4  Casos paradigmáticos

A partir dessa breve introdução sobre o repertório 
de casas-ateliê na arquitetura moderna, a seguir 
serão examinadas com mais atenção algumas 
obras paradigmáticas, em sua maioria citadas 
com frequência na literatura especializada. 
Esse trecho objetiva uma aproximação com o 
tema ao analisar esses casos. O foco aqui é na 
materialização do programa duplo, que contribui 
para a instrumentalização das análises das casas-ateliê 
contemporâneas.

Formam esse conjunto: a Casa para o pintor Ozenfant 
de Le Corbusier – a casa para Diego Rivera e Frida 
Kahlo de Juan O’Gorman; a casa de Luis Barragán 
– para José Clemente Orozco, menos comentada 
literatura; e, ainda, a casa do casal Eames e a residência 
da artista Tomie Ohtake – projetada por Ruy Ohtake.

Figura 3 - Antonio Bonet, Edifício de estúdios 
para artistas, 1938-39, Buenos Aires.
Figura 4 - Antonio Bonet, Edifício de estúdios 
para artistas, 1938-39, Buenos Aires. Corte. 
Fonte: Archdaily.

Figura 5 - Flávio de Carvalho, Casa do arquiteto, 
1929, São Paulo. Fonte: Aquivo.arq.br.
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Figura 6 - Amédée Ozenfant, Guitarra 
e garrafas, 1922, óleo sobre tela. Fonte: 
Guggenhein.org.

2..2.4.1  Amedée Ozenfant

Em 1922, ainda no início de sua carreira, Le Corbusier, 
junto a Pierre Jeanerret, recebeu o encargo de projetar 
uma casa-ateliê para o pintor francês Amedée Ozenfant. 
Neste momento, Le Corbusier ainda trabalhava 
ativamente no seu principal ofício: a pintura. Ao lado 
de Ozenfant, fundou o purismo e escreveu o manifesto 
Depois do Cubismo5 (1918) e  fundou a revista L’Esprit 
Nouveau (1920). O manifesto e a revista explanavam a 
busca destes dois artistas por uma arte objetiva para a 
civilização maquinista.

A Casa para o pintor Ozenfant está implantada 
na confluência das vias Avenue Reille e Square du 
Montsouris, uma área urbana consolidada em Paris. A 
obra tem destaque no contexto por sua estética branca 
e purista, um prisma vertical com formas primárias 
adicionadas ao volume principal.

Tzonis (2004, p. 44) considera que esse é o caso 
da deformação do tipo – citando a Casa Citrohan6 
– buscando se adaptar aos limites do terreno.  A 
referência às formas fabris - com a adição dos sheds 

5  Título do original francês Après le Cubisme (1918).

6  As casas Citrohan foram concebidas como células dos Immeuble-Villas 
e foram materializadas no efêmero Pavilhão do L’Esprit Nouveau na 
exposição de Artes Decorativas e Industriais Modernas de Paris em 1925.
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na cobertura e das janelas e claraboias, dão a casa um 
aspecto singular, faz com que se assuma um papel de 
transformação dos padrões, pois desafia o que se entende 
como domesticidade até então (Oliveira, 2013, p. 178).

O desafio na composição proporcionado pela edificação 
com programa misto – com diferentes necessidades 
de iluminação e ventilação para cada espaço – é 
solucionado por meio do emprego de traçados 
reguladores. A estratégia compositiva proposta por Le 
Corbusier nas fachadas é análoga à composição de suas 
telas. Essa interpenetração entre arte e arquitetura não é 
nenhuma novidade. Labory (2004, p. 126) afirma que Le 
Corbusier utiliza a pintura como forma de investigação 
e ao mesmo tempo se apropria dos planos das fachadas 
como telas puristas.

Dessa forma, a concepção menciona os ideais do 
purismo, através dos eventos geométricos em planta, 
da composição da fachada por meio de traçados 
reguladores e dos elementos industriais adotados na sua 
composição. É uma obra que carrega não só a estética 
da máquina, mas os ideais da sociedade industrial, e, 
com isso, de seu tempo.

Volumetricamente, o espaço que corresponde ao ateliê 
equivale à metade do prisma, de modo que nessa 
suposta bipartição programática, habitação e trabalho 
resultariam em volumes equivalentes. Neste arranjo o 
trabalho se justapõe à moradia, invertendo a "solução 

Figura 7 - Vista da residência  
a partir da Avenue Reille.
Figura 8 - Le Corbusier, Ateliê de Ozenfant. 
Fonte: Boesiger, 1948.
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Figura 9 - Le Corbusier, casa-ateliê  para 
o pintor Ozenfant, plantas baixas.  Fonte: 
Boesiger, 1948.

convencional para a organização da relação entre 
moradia e trabalho, sobre o mesmo lote, [que] é colocar 
o trabalho no pavimento térreo, preferentemente junto 
ao passeio público, e destinar os pisos superiores à parte 
privada da casa" (Cabral, 2014, p. 127).

Com relação ao programa, Benton (1999, p. 36) alerta 
para o fato de que não há sala de jantar na residência, 
já que para ele o ateliê era uma área de estar e trabalho, 
combinadas. Sobre isso afirma: “as informações que 
existem sobre como a casa foi habitada sugerem que 
a aparente distinção entre o primeiro piso e o andar 
superior, - entre área de estar e área de trabalho –, é 
ilusória. Frampton (2015, p. 44) nota a discrepância 
entre o espaço purista, inundado de luz do ateliê, e os 
apertados ambientes do andar inferior. 

Observando as plantas percebe-se que no projeto 
prioriza-se o espaço da arte em detrimento da moradia. 
A galeria toma conta do andar destinado à habitação 
– e deve ser o motivo do acesso independente a esse 
pavimento. O lugar do trabalho artístico mescla o 
caráter público e privado, mas a ausência de acesso 
independente sugere que é preciso intimidade para 
adentrar ao recinto recluso e, ao mesmo tempo, 
grandioso do ateliê. 

Este espaço de trabalho criativo consiste em um 
grande salão envidraçado, pintado de branco, que 
não apresenta mobiliário fixo – o que possibilita a 
flexibilidade de layouts e a produção de diversos tipos 
de obras. A amplitude espacial e luz natural – constantes 
nos projetos de ateliês também configuram este espaço.
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2.2.4.2  Diego Rivera e Frida Kahlo

Projetada por Juan O’Gorman para o casal de pintores 
Diego Rivera (1886-1957) e Frida Kahlo (1907-54) na 
Cidade do México, a residência se desdobra em um 
programa que considera duas casas-ateliê unidas7, neste 
caso, por uma ponte. Cada casa contém um ateliê para o 
trabalho dos artistas, resolvidos de modo distinto.

Neste projeto, ressalta-se que características 
arquitetônicas como: a separação dos volumes, as 
cores em oposição e as dimensões dos espaços de 
trabalho, informam não somente sobre aspectos da 
personalidade de cada um dos artistas, mas também 
sobre a relação do casal.

Formalmente é nítida a referência à casa-ateliê do 
pintor Ozenfant, projeto do qual O’Gorman apropria-
se de elementos como a escada helicoidal e o shed, 
incorporados à casa vermelha. Stinco (2018, p. 262) 
chama a atenção para o modo como são tratados os 
sheds nos referidos projetos, mencionando que, no 
caso mexicano, sua inclinação faz parte do interior do 
ateliê, diferente do que ocorre na casa parisiense, em 
que são ocultados pelo plano translúcido. Da referência 
parisiense, O’Gorman assimila ainda o posicionamento 
do ambiente do trabalho artístico, locados nos níveis 

7  As casas atualmente abrigam o Museo Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo.

Figura 10 - Frida Kahlo, A Coluna Partida, 1944. 

Figura 11 - Diego Rivera, Sonho de uma tarde 
dominical na Alameda Central, 1941. 
Fonte: História das Artes.
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Figura 12 - Juan O’Gorman, Casa Diego Rivera e 
Frida Kahlo, 1929-30, Cidade do México. Fonte: 
Archdaily.
Figura 13 - Juan O'Gorman, Casa Diego Rivera 
e Frida Kahlo, planta baixa primeiro pavimento. 
Fonte: Stinco, 2009. 

mais altos das edificações, solução conveniente para a 
entrada de ar e luz. No exemplar mexicano, o arquiteto 
avança com relação ao conceito dos pilotis, neste caso 
semi-liberado, inexistentes no caso parisiense.

O programa da casa de Diego, compreende três 
dormitórios, escritório e galeria – além das despensas 
de empregados –, distribuídos em três pavimentos, 
estando galeria para venda e exposição das obras 
localizada no primeiro, ateliê no segundo e escritório 
no mais alto, cada pavimento contém um dormitório. A 
escada helicoidal, posicionada próxima da rua, permite 
acesso aos dois pavimentos acima e possibilita o acesso 
externo do público ao ateliê, solução que difere da 
encontrada na Casa Ozenfant.
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A grandiosidade do ateliê de Diego, provém da expansão 
em planta – correspondente a um acréscimo de dois 
módulos com relação ao pavimento inferior –, da dupla 
altura somada ao vão originado pelos sheds, e da ampla 
esquadria oblíqua que avança sobre a fachada para 
captar a luz indireta, inclinada para a orientação norte.

A casa azul de Frida, tem programa e áreas mais 
enxutos. Mesmo com um pavimento a menos, contém 
ambientes que amparam a casa vermelha, como é o 
caso da cozinha e da sala de jantar. Já o ateliê de Frida, 
localizado na casa azul, não apresenta comunicação 
direta com a rua, seu acesso se dá a partir da escada no 
nível dos pilotis passando pelo interior da residência; 
ou a partir da casa de Diego através da ponte e escada 
externa, com espelhos vazados que se projeta em relação 
ao plano da fachada, até uma entrada lateral do ateliê. 
Espacialmente os ateliês divergem significativamente, 
já que o de Frida é muito menor, e não apresenta pé-
direito duplo.

Ao colocar as casas e seus programas em paralelo, nota-
se que a Casa de Diego além de um pavimento a mais, 
exibe um espaço de trabalho com 1/3 a mais de área em 
comparação ao de Frida. Além disso, o programa da 
casa vermelha tem um caráter mais público e comercial, 
em contraposição com a casa azul que é mais privada 
com relação aos acessos, e apresenta programa mais 
comum ao âmbito doméstico. 

Essas informações indicam que a relação de autonomia 
entre as duas casas é legítima e oportuna no que se 
refere ao setor destinado ao trabalho artístico. Porém 

Figura 14 - Juan O'Gorman, Casa Diego Rivera 
e Frida Kahlo, Ateliê Frida Kahlo. Fonte: Stinco, 
2009.
Figura 15 - Juan O'Gorman, Casa Diego Rivera 
e Frida Kahlo, Ateliê de Diego Rivera. Fonte: 
Melhores Destinos.
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Figura 16 - José Clemente Orozco, 
Zapatistas, 1931. Fonte: MoMa.

o que se nota no setor residencial é uma relação de 
complementação de funções8 – o que vai além da 
conexão formal explícita estabelecida pela ponte. De 
um modo geral, a casa vermelha se assemelha a ideia 
de taller-dormitorio, que é o caso da Casa Orozco em 
Guadalajara.

2.2.4.3  José Clemente Orozco

José Clemente Orozco (1883-1949) foi um pintor 
mexicano, renomado muralista, contemporâneo de 
Diego Rivera9. A casa em Guadalajara10, localizada no 
estado de Jalisco, projetada e construída entre 1936-
1938, é a segunda das quatro casas-ateliê que o pintor 
teve ao longo de sua vida – duas delas projetadas por 
Luis Barragán (Fernandez; Montero). Da forte amizade 
estabelecida entre pintor e arquiteto, Canhadas ressalta 
que Orozco:

surge como o primeiro cliente com ideais modernistas 
de Barragán, levando-o a projetar a casa e estúdio do 
pintor tanto em Guadalajara, entre [sic] 1934, quanto na 
cidade do México em 1940. Ambas as casas representam 
uma ruptura com os modelos de casas projetadas por 
Barragán em Guadalajara até então. Barragán se apropria 
de algumas premissas de Le Corbusier e na casa estúdio 
para Orozco em Guadalajara, por exemplo, faz uso de 
laje na cobertura, em diferentes níveis, conformando 
um jogo de volumes, uma espécie de terraço jardim 
escultórico, que pode ser lido como um ensaio cubista 
na escala da arquitetura (Canhadas, 2018, p. 75).

Idealizada como uma casa para uso temporário, o 
pintor iria morar e trabalhar solitariamente neste espaço 
enquanto estivesse na cidade pintando três murais 
encomendados pelo governo. Finalizados os trabalhos, 
Orozco voltou a morar com a sua família na Cidade do 

8  Essa complementação beneficia principalmente a Casa de Diego Rivera, 
que depende da cozinha da casa de Frida Kahlo por exemplo, esta última 
pode ser lida como casa mais “autossuficiente.” 

9  Integrou o movimento muralista junto de Diego Rivera, Juan O’Gorman, 
e David Alfaro Siqueiros (Canhadas, 2018, p. 78).

10  Embora o portal oficial não explicite seu uso atual, especula-se que seja 
um museu de si mesma, já que é aberta à visitação do público.
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México, menos de dois anos depois da conclusão da 
obra (Fernandez; Montero).

Sobre a autoria do projeto da residência não há um 
consenso, enquanto alguns pesquisadores afirmam ser 
nítida a autoria do próprio pintor, outros justificam a 
notória precisão e especificidade dos espaços por um 
envolvimento efetivo de Orozco no projeto (Fernandez; 
Montero)11. Essas controvérsias com relação à autoria, 
conduzem para a perspectiva de que o artista é um 
cliente ativo e diferenciado. 

Neste projeto o lote está inserido em um miolo de 
quarteirão. O nível térreo está localizado a 1,4 m acima 
do nível da rua. O primeiro bloco é destinado ao ateliê 
que se estende entre as divisas laterais do terreno, assim, 
o espaço do ateliê constitui o acesso à residência. É a 
partir desse espaço que se acessa o corredor que articula 

11  De todo modo, a casa integra o livro Barragán, The Complete Works, 
editado por Raul Rispa, 1996.

Figura 17 - Luis Barragán, Casa Orozco, 
vista da fachada.
Figura 18 - Luis Barragán, Casa Orozco, 
vista para o terraço.
Figura 19 - Luis Barragán, Casa Orozco, 
corte longitudinal. 
Fonte: Casa Orozco.
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a zona íntima, e, ainda, o pátio que leva à sala de jantar 
e à zona de serviço da residência. 

A casa é conhecida como um taller-dormitorio, já que 
foi projetada como uma habitação provisória, onde 
os espaços (fechados) de convívio estão subordinados 
ao espaço de trabalho (Fernandez; Montero). A maior 
parte do lote é ocupada com áreas abertas (jardim, 
pátios e terraços), seguidos da área destinada ao 
trabalho criativo e, por fim, dos espaços destinados à 
moradia. As modestas medidas dos compartimentos 
da zona íntima, bem como a ausência de sala de estar, 
reitera o fato de não ser uma casa de família.

Além disso, para Fernandez e Montero, a posição mais 
próxima da via e o tamanho da área de trabalho sugere 
que o autor recebia clientes, mas não visitas sociais. 
O pátio posicionado adjacente ao espaço de trabalho 
viabiliza a orientação norte, através da ampla esquadria. 
O espaço do ateliê tem pé-direito de 4,95 m, que difere 
das medidas dos demais cômodos, dessa distinção 
resulta o terraço em duas alturas do piso superior. 
Essa diferença cria uma certa ludicidade ao espaço, e o 
guarda-corpo recortado, emoldurando a paisagem pode 
sinalizar uma certa relação com o pátio da Villa Le Lac, 
projetado por Le Corbusier (Corseaux, 1929).

2.2.4.4  Charles e Ray Eames

Integrando o programa das Case Study Houses, a Casa 
Eames12, projeto do casal de designers Charles e Ray 
Eames, foi projetada e construída entre 1945 e 1949, 
em Los Angeles. 

Conforme a declaração de Smith (2010, p. 23) embora 
“inicialmente concebida em conjunto por Charles 
Eames e Eero Saarien, esta casa foi substancialmente 
modificada durante o processo de construção por 
Eames e pela sua mulher Ray, uma artista e designer, 
para maximizar a área espacial”.  Desta afirmação 

12  Declarada Patrimônio Histórico em 2006, atualmente é mantida pela 
Fundação Eames e funciona como museu de si mesma.

Figura 20 - Charles e Ray Eames, 
Poltrona Eames. Fonte: Eames 
Official.

Figura 21 - Le Corbusier, Villa Le Lac, 1929, 
Corseaux. Fonte: Les Couleurs Le Corbusier.
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pode-se inferir, não só sobre a participação efetiva no 
projeto da figura de uma artista – Smith faz questão 
de ressaltar essa atuação de Ray –, como também o 
âmbito e a relevância destas contribuições – visto que 
a espacialidade é dos atributos mais representativos 
deste projeto . Este projeto, de caráter pavilionar, trata 
o programa duplo de modo a segregar absolutamente 
moradia e trabalho, intermediados por um pátio. Casa 
e ateliê, apesar dos tamanhos distintos, apresentam 
configuração interna análoga.

O programa da moradia se distribui no volume 
de maneira usual: com as zonas de estar e serviços 
dividindo o pavimento térreo e setor íntimo no 
pavimento superior, sobreposto ao setor de serviços e 
viabilizando a comunicação com o pé-direito duplo do 
estar no térreo. De mesmo modo, o volume destinado 
ao trabalho criativo se divide em um depósito de dois 
pavimentos e ateliê (estúdio) com pé-direito duplo.

No núcleo próximo ao pátio, nota-se a maior 
compartimentação nos dois volumes, o que limita 
a comunicação visual entre os blocos. Assim, casa 

Figura 22 - Charles e Ray Eames, Casa Eames, 
ateliê.
Figura 23 - Charles e Ray Eames, Casa Eames. 
Fonte: Fundação Eames.
Figura 24 - Charles e Ray Eames, Casa Eames, 
perspectiva do arranjo e plantas baixas. Fonte: 
Archdaily.
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Figura 25 - Tomie Ohtake, Monumento à 
Imigração Japonesa, São Paulo, 1988. Fonte: 
Escritório de Arte.

e ateliê se expandem espacial e visualmente para 
orientações opostas.

Para além do destacado uso da tecnologia dos materiais 
pré-fabricados, os planos de fechamento também são 
características significativas do projeto. Ainda sobre as 
contribuições de Ray, Smith (2010, p. 23) destaca: “o 
carácter retilíneo do edifício e a afirmação estrutural 
são avivados pelo uso de uma variedade de texturas, 
cores e materiais orquestrados por Ray Eames”. 

2.2.4.5  Tomie Ohtake

A casa da artista plástica Tomie Ohtake13 (1913-2015) 
é de autoria de seu filho Rui Ohtake e teve sua versão 
original projetada e construída entre 1966 e 1968. 
Posteriormente conforme se adquiriram terrenos 
vizinhos duas ampliações foram executadas em 1985 e 
1997, todas projetos de Ruy Ohtake. 

Com um terreno original em formato de “L”, tendo a 
expansão situada nos fundos do lote, adota-se um partido 
de caixa retangular prolongada, que se apropria de toda 
essa faixa do lote, enquanto na expansão localizam-se a 
piscina e uma edícula (posteriormente demolida).

A opção por um único pavimento condiciona a 
organização linear que posicionam em sequência: 
galeria e áreas de serviços, seguidos da área social, e 
a área íntima e do ateliê. As repartições em geral não 
tocam o teto – solução análoga à utilizada na Casa 
Butanã de Paulo Mendes da Rocha –, e os usos podem 
ser delimitados pelo mobiliário fixo.

Chama a atenção a posição do ateliê entre a ilha de 
dormitórios dos filhos e o de Tomie. Neste caso a ilha 
e seus espaços adjacentes, se configuram como uma 
transição. Posicionado também nesta zona, o espaço 
do escritório “parece ter sido feito para uso de todos os 

13  A casa está tombada a nível municipal. Além disso, foi tema de 
exposição no Instituto Tomie Ohtake em 2019. Segundo Garcia (2019, p. 
96) o conjunto está em processo de transformação para Centro Cultura 
Casa Museu da Artista Tomie Ohtake.



64

habitantes da casa, uma extensão tanto dos dormitórios 
quando do ateliê” (Garcia, 2019, p. 88). 

O acesso do ateliê é feito pelos dois recuos 
configurardos pela ilha e não apresenta portas. Com 
desnível descendente de aproximadamente 50 cm 
contribui para a delimitação do espaço ao mesmo 
tempo que aumenta a altura do pé-direito. Sua 
localização é oposta a entrada da rua, de onde pode ser 
acessado em linha reta.

De formato quadrado, este espaço conecta-se com o 
pátio através da esquadria contínua que vai desde o 
estar até o dormitório na extremidade do terreno

Embora exista uma claraboia no estar, no espaço 
do ateliê a principal fonte de luz parece ser a ampla 
esquadria. Cabe ressaltar que o ateliê, como os 
demais cômodos da resdência, contém mobiliário fixo 
projetado pelo arquiteto, sendo neste caso: estante, 
mesa e bancos.

Internamente os espaços da casa constituem-se 
principalmente pelo vazio (Garcia, 2019, p. 85), o que 

Figura 26 - Ruy Ohtake, Casa Tomie Ohtake. 
Vista para a residência a partir da piscina. Fonte: 
Nelson Kon.

Figura 27 - Ruy Ohtake, Casa Tomie Ohtake. 
Planta baixa conforme ampliação 1996. Fonte: 
Acrhdaily.
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permite a fluidez na circulação. O que ambienta os 
espaços é a “imensidão monocromática” (Lott, 2015) 
do concreto aparente, que destaca planos ou telas que 
fazem uso de cores em tons vibrantes e que retratam as 
cores utilizadas pela artista em suas obras.

A ampliação de 1984, não interfere diretamente 
no espaço do trabalho artístico, e limita-se a uma 
nova sala de jantar. São as alterações feitas em 1996 
que mudaram radicalmente o espaço do ateliê, 
transferido-o para o mais recente terreno adquirido, 
o que muda a relação de interposição para separação 
total entre moradia e trabalho.

O novo ateliê se configura como uma área 
claramentente delimitada. Além disso, tem área e 
pé-direito maiores do que o antigo. Este espaço é 
identificado sobretudo pela claraboia central em 
estrutura metálica, que provê iluminação indireta 
ao interior.  Embora o pé-direito seja mais alto, a 
proporção da forma do espaço – baseando esta análise 
em fotos do local    –, faz com que pareça menor, além 
disso, a “escultural estrutura” (Lott, 2015) se projeta um 
tanto para além do plano da laje, ocupando parte do 
vazio. Ao fundo uma parede em diagonal delimita um 
depósito climatizado para pinturas. Segundo Garcia 
(2019, p. 91) o ateliê original foi transformado em 
depósito de esculturas e gravuras. A marquise curva 
que abraça as duas últimas adições conecta as versões 
da casa no tempo.

Figura 28 - Ruy Ohtake, Casa Tomie Ohtake, 
vista do novo ateliê a partir da entrada.
Figura 29 - Ruy Ohtake, Casa Tomie Ohtake, 
vista do novo ateliê para o pátio.
Fonte: Nelson Kon.
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3.1  Casa Jorge

Localização: Bairro São Francisco, Belo Horizonte, 
Minas Gerais

Arquiteto: João Diniz

Cliente: Jorge dos Anjos

Colaboradoras: Clarissa Bastos, Mônica Ogura  

Projeto: 2002 

Obra: 2003 (Casa Preta) / 2006 (Ateliê)

Área do terreno: 500 m²

Área construída: 94 m²

Área do ateliê: 72 m²

Construção: Frederico Grimaldi

Mestre de obra: Mário Amâncio 

Publicações em livros e catálogos

João Diniz depoimento (2007, p. 56) 

Steel Life (2010, p. 26)

Ca
sa

 Jo
rg

e



69

A Casa Jorge é projeto do arquiteto João Diniz para o 
artista plástico Jorge dos Anjos, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Projetada em 2002, teve sua obra 
concluída em meados de 2003. O projeto foi publicado 
em dois livros sobre a obra do arquiteto, a saber: João 
Diniz depoimento (2007, p. 56) e Steel Life (2010, p. 26). 

A Casa Preta1, como é chamada esta edificação, foi 
idealizada e ocupada em um primeiro momento 
como casa-ateliê, até o artista optar, anos mais tarde, 
pela construção de um volume específico para seu 
trabalho. Para a elaboração do redesenho considera-se 
o material publicado. Com relação ao volume do ateliê 
não foi encontrada documentação alguma. Assim, a 
reconstituição do projeto foi feita a partir da medição 
in loco, durante a visita à obra. As duas construções 
serão analisadas a seguir: Casa Preta e ateliê. Tanto 
as construções, como o terreno tiveram modificações 
posteriores, que não integram a análise aqui desenvolvida.

3.1.1 João Diniz, o arquiteto

Arquiteto mineiro em atividade, João Diniz é formado 
pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal 
de Minas Gerais em Belo Horizonte e Mestre em 
Engenharia Civil com ênfase em construção metálica 
pela Universidade Federal de Ouro Preto. O escritório 
João Diniz atua desde 1989 no mercado. Seu portfólio 
registra a atuação em diversas escalas: desde o design 
de móveis e projeto de esculturas, até projetos de 
arquitetura e urbanismo, incluindo assídua participação 
em concursos de projeto, nos quais frequentemente 
recebe prêmios e menções honrosas.

Com atuação significativa na capital mineira, é 
notável o mobiliário urbano de sua autoria em um dos 
quarteirões – trecho da Rua Rio de Janeiro –, do Projeto 
de Requalificação da Praça Sete de Setembro em Belo 
Horizonte. Nessas obras o arquiteto concebe bancos, 
luminárias e marquise em estrutura metálica.

1  Para facilitar o entendimento, neste trabalho será denominado como Casa 
Jorge, o conjunto de projeto, composto pela Casa Preta e pelo anexo-ateliê.



70

Em sua carreira como arquiteto, João teve outras 
oportunidades de projetar para artistas, como no 
projeto de um ateliê para o escultor Leo Santana. Entre 
os projetos residenciais – além das Casas Jorge aqui 
citada –, destaca-se a casa para o ceramista alemão 
Benedikt Wiertz, esta última em dois blocos, um de 
casa e um de ateliê, próximos e em comunicação.

O constante contato com este público, permitiu 
diversas oportunidades de parcerias, que resultaram 
em projetos, obras e exposições. Ao tratar dessas 
experiências, dois pontos se sobressaem: o convívio 
com os artistas e convívio no espaço do ateliê. João vê 
o contato com artistas das mais diversas áreas, como 
uma oportunidade para área da arquitetura. Segundo 
ele “a arquitetura pode, sob diversas maneiras, 
englobar todas essas artes, e a perspectiva multimídia 
e transdisciplinar me agrada bastante” (Diniz, 2007, 
p. 35). Já com relação ao espaço de trabalho artístico, 
afirma: 

Gosto de visitar ateliês de bons artistas, pelo clima 
envolvente dos trabalhos em andamento, a concisão 
temática e o ambiente contaminado pelo fazer. Neles 
aprendo várias lições de arquitetura, cujos espaços de 
trabalho, o chamado escritório, têm características 
diferentes, sendo quase sempre mais assépticos e 
organizados e onde os computadores trouxeram 
uma nova escala que parece 'ocultar' os trabalhos em 

andamento (Diniz, 2007, p. 22).

De todas as colaborações com artistas, a mais 
constante e que penetra maior diversidade de escalas 
ambientes e técnicas é com Jorge dos Anjos (Diniz, 
2007, p. 37).

Figura 1 - João Diniz, bancos e luminárias na 
Praça Sete de Setembro, Belo Horizonte. 
Figura 2 - João Diniz, marquise Praça Sete de 
Setembro,  Belo Horizonte.  
Fonte: Autora.
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3.1.2  Jorge dos Anjos, o artista

Jorge dos Anjos é considerado um dos nomes mineiros 
de maior destaque da arte brasileira contemporânea 
(Sampaio, 2010, p. 32). É um artista premiado 
nacionalmente e tem seu nome ligado à participação 
no Festival de Arte Negra (FAN), realizado em Belo 
Horizonte. Jorge é um artista de projeção internacional, 
tendo seu trabalho presente em várias exposições 
nacionais e internacionais, individuais ou coletivas, para 
além das coleções particulares (Souza, 2017, p. 161). 
No Brasil, destaca-se a presença de sua obra em museus 
da capital mineira e no Museu Afro Brasil, no Parque 
Ibirapuera em São Paulo.

Nascido em Ouro Preto, Minas Gerais em 1956, foi 
lá que conviveu com a obra de mestres do barroco 
brasileiro e com manifestações religiosas afro-brasileiras 
(Ribeiro, 2011, p. 19), dois tópicos que tem implicações 
significativas na sua obra2. Embora não considere 
que seu trabalho está ligado ao Barroco, Jorge (2014) 
afirma: “aprendi muito cedo a ver a arquitetura, 
entender o Barroco como linguagem, entender aquilo 
no seu tempo, foi muito importante para mim, é uma 
referência” 3. 

2  Sobre a formação de Jorge Dos Anjos em Ouro Preto ver Mendes, 2019.

3  Em conversa com Tukufu Zuberi, ver Zuberi, 2014.

Figura 3 - Casa Benedikt Wiertz, residência. 
Figura 4 - Casa Benedikt Wiertz, ateliê.
Figura 5 - Ateliê Leo Santana, 2000.  
Fonte: Acervo João Diniz.
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Jorge é desenhista, pintor e escultor, e apresenta uma 
obra que busca um diálogo entre a arte contemporânea 
brasileira e a arte africana (Fernandes, 2019). Rocha 
(2012, p. 4) entende que a produção do artista é 
marcada pela simbologia e estética afro-brasileira e 
a tradição escultórica concretista. O uso de imagens 
arquetípicas, que remetem às fontes africanas, faz 
referência a manifestações como o candomblé e a 
umbanda. Para Fernandes (2019) é essa fusão entre 
forma, geometria e os signos de ancestralidade africana 
que forjam a arte de Jorge dos Anjos. Ele mesmo 
denomina essa “vertente” como Construtivismo 
“crioulo”, “dando-lhe uma conformação pessoal” 
segundo Sampaio (2010, p. 45).

Sua arte provém do manejo de materiais pesados como 
aço, madeira, pedra sabão, borracha, mas também 
de experimentações em telas, papel e materiais 
como feltro e plástico. Realiza sobre esses materiais 
procedimentos principalmente de solda e queima4. 
Esses procedimentos pautados no uso dos elementos 
ferro e fogo, também estão vinculados à sua matriz 
cultural, Ribeiro (2006, p. 230) considera que “Jorge não 
só ressignifica os símbolos das religiões afro-brasileiras, 
como resgata o fazer artesanal próprio do ferreiro 
Ogum e do pedreiro Xangô, orixás que o protegem no 
universo do Candomblé”. 

A produção de obras em diversas escalas permite que 
seu trabalho se relacione com as múltiplas escalas 
tanto da arquitetura como do urbanismo. Sendo assim, 
suas obras estão presentes em espaços públicos de 
Belo Horizonte e também interagem com importantes 
obras arquitetônicas da cidade. Além disso, segundo 
sua biografia no site do Museu Afro Brasil, como 
adornos em casas e hotéis, obtiveram destaque em 
revistas renomadas de design e decoração do Brasil e do 
exterior. 

Na capital mineira, destaca-se a obra Portal da 
Memória, construído na Lagoa da Pampulha com o 

4  Para mais informações sobre a diversidade de formas de expressão, 
materiais, substâncias e procedimentos utilizados por Jorge dos Anjos em 
seu trabalho, ver Conduru, 2011.

Figura 6 - Instrumentos de trabalho de Jorge dos 
Anjos. Fonte: Autora.

Figura 7 - Jorge dos Anjos, 
toten presente no pátio da 
residência. Fonte: Autora.
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objetivo de proteger e emoldurar o espaço dedicado à 
Iemanjá durante a realização dos rituais religiosos afro-
brasileiros. Ribeiro (2015, p. 19) considera esta obra 
uma referência de homenagem aos orixás e da interação 
do artista com as comunidades afrodescendentes.

Jorge considera o ateliê uma “casa do fazer”, um lugar 
íntimo de criação e liberdade, que se complementa 
com o público e o urbano, ampliando a sua poética 
para a dimensão coletiva (Ribeiro, 2018, p. 238). Nas 
palavras dele:

O espaço do ateliê é um lugar sagrado, é como se fosse 
um terreno de Candomblé, onde as coisas se sucedem 
religiosamente. É no ateliê que construo a minha 
esperança, penso e busco realizar as coisas, é onde 
invisto todo o meu projeto de vida.

Ao mesmo tempo meu ateliê não é um espaço fechado, 
é uma casa do fazer que está sempre cheia de coisas e 
pessoas trabalhando num movimento contínuo [...] 
gosto do movimento do ateliê, talvez ele tenha até a 
minha cara, mas por ser um espaço aberto, não acho que 
seja só meu (Dos Anjos, 2007, p. 19).

3.1.3  Encargo

A aproximação entre arquiteto e artista ocorreu através 
do Projeto Sensações, idealizado por outro artista, 
Geroge Hardy, em 1992. O projeto teve o intuito de 
unir arquitetos e artistas em torno de um projeto 
comum: unidades de um hotel cultural na Serra 
do Cipó, em Minas Gerais. A proposta previa doze 
unidades, cada uma delas projetada por uma dupla 

Figura 8 - Jorge dos Anjos, painel na fachada do 
Edifício Excelsior, Belo  Horizonte. 
Figura 9 - Jorge dos Anjos, Portal da Memória, 
Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte.  
Fonte: Autora. 
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formada por um arquiteto e um artista plástico. Foi 
nessa oportunidade que ocorreu a aproximação entre 
João Diniz e Jorge dos Anjos, que teve como produto 
a Casa Eugênia, uma “irmã mais velha” da Casa Jorge, 
segundo o arquiteto (Diniz, 2020a)5. 

Para João (apud Jacob, 2016), “a ideia principal era 
conceber uma casa pequena, que tivesse uma área 
bem aproveitada e tivesse uma sinergia boa com a 
natureza”. Assim, essa desejada conexão com a natureza 
manifesta-se no uso de materiais naturais, na varanda 
generosa no quarto do casal, e na decoração rústica 
inspirada na cultura afro-brasileira (Jacob, 2016). 

Tanto paredes externas como detalhes internos da 
decoração são trabalho de Jorge. Essa integração entre 
arte e arquitetura está expressa em versos da poesia 
escrita pelo arquiteto sobre a casa:

Os relevos e painéis de Jorge dos Anjos
Conectam a residência
com Áfricas passadas e futuras
Irmanando gentes, arte,

paisagem e arquitetura. 

Essa “irmandade”, segundo João, não é nenhuma 
novidade, conforme pontua em entrevista sobre a obra 
para o jornal Estado de Minas:

A arte integrada à arquitetura é um conceito antigo. É 
bem presente na arquitetura moderna brasileira, como 
as obras de Oscar Niemeyer, que sempre trabalhou com 
Portinari e Athos Bulcão. As artes plásticas não chegam 
para ‘enfeitar’, mas fazem parte do conceito, da essência 
da obra. Ela é simples, econômica, barata, fácil de fazer. 
Alvenaria, telhado sanduíche, tubos de metal reciclados, 
piso cimentado. Não tem mistério. O valor está na ideia 
(Diniz, apud Perucci, 2016).

A construção da casa no hotel nunca aconteceu, mas em 
meados de 1999 o artista decidiu por construí-la para si 
e para a esposa como uma casa de final de semana em 

5  DINIZ, João. [Informações sobre o material gráfico da Casa Jorge]. 
2020a. WhatsApp: [Mensagem pessoal] 28. set. 2020. 2 áudios de 
WhatsApp (4m18s; 2m14s). Trechos dos áudios encontram-se transcritos 
no Apêndice A desta dissertação.

Figura 10 - Casa Eugênia, croqui.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.

Figura 11 - Casa Eugênia, construção.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.
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um condomínio em Lagoa Santa6. O contexto do sítio 
possibilitou a transposição do seu conceito de cabana de 
hotel fazenda, para um condomínio residencial.

O Projeto Sensações foi premiado, na II Bienal 
Internacional de Arquitetura de São Paulo em 1993, 
pelo Conjunto da Obra. A obra Recebeu o Prêmio 
Obra Construída, do Instituto de Arquitetos do Brasil 
de Minas Gerais (IAB-MG), em 2002, e foi destaque 
nas mídias de arquitetura no momento pelo gesto de 
integração das artes, sendo considerada “obra de arte” 
destacando sua inspiração na cultura afro-brasileira. 

A Casa Eugênia foi a primeira experiência de projeto, 
compartilhadas por João Diniz e Jorge dos Anjos. No 
decorrer dos anos muitos projetos foram executados 
em parceria (Diniz, 2020b)7. Foi a partir da experiência 
de utilização a Casa Eugênia como moradia e espaço de 
trabalho, que Jorge decidiu construir uma casa-ateliê 
para si, desta vez como único morador em outro local, 
e, para isso, contatou João Diniz. 

3.1.4  Análise Arquitetônica 

3.1.4.1  Aspectos de implantação e localização

A Casa Jorge encontra-se localizada no bairro São 
Francisco em Belo Horizonte, Minas Gerais, área que 
fica retirada do centro da cidade e está mais próximo da 
Pampulha. Embora o bairro apresente traços industriais 
e se caracterize pela construção de galpões industriais 
e lotes murados, o miolo de quadra em que o terreno 
se encontrada ainda dispõe de vegetação natural. O 

6  Na execução algumas soluções tiveram de ser adaptadas. A estrutura de 
eucalipto e a cobertura vegetal foram substituídas por uma estrutura híbrida 
em tubos metálicos e alvenarias com cobertura em telhas termo acústicas. 
Os tubos e telhas foram reaproveitados de uma fábrica, aliam o conceito de 
sustentabilidade, que no projeto era trazido pelos materiais naturais.

7  A parceria inclui obras particulares e intervenções urbanas. Para mais 
informações sobre esse tema ver: Entrevista concedida por Diniz, 2020b, 
ou Dos Anjos, 2020. Conversa com João Diniz e Jorge dos Anjos [nov. 
2020]. 2020b. Entrevistadora: Evelise Both. Belo Horizonte, 2020. 1 arquivo 
.mp3 (53m15s). Partes da conversa encontram-se transcritas no Apêndice 
B desta dissertação.

Figura 12 - Casa Eugênia, interior. 
Figura 13 - Casa Eugênia, interior.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.
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Figura 14 - Situação do bairro 
São Francisco na cidade de Belo 
Horizonte. Fonte: Google Maps.

Figura 15 - Situação da Casa Jorge 
no bairro São Francisco. Fonte: 
Google Maps.

Figura 16 - Localização do terreno. 
Fonte: Google Maps.
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terreno está localizado em um dos pontos mais altos do 
bairro e tem frente para uma estreita via, a Rua Batalha.

No que se refere ao entorno imediato, confronta-se 
à noroeste com um lote bastante arborizado, com 
característica de chácara, do qual foi desmembrado. 
Os demais vizinhos são construções de um ou dois 
pavimentos, geralmente muradas ou galpões sem valor 
arquitetônico. Deste modo, com relação ao contexto 
imediato há muito pouco com o que se dialogar 
arquitetonicamente.

Com formato retangular e medindo 25 m de frente 
por 20 m de fundos, o terreno apresenta topografia em 
aclive. Seu perfil topográfico sobe 3 m a partir da Rua 
da Batalha, em direção ao sul. A ocupação repete o 
formato retangular do lote, porém seu eixo longitudinal 
é estabelecido perpendicularmente em relação a este. 
Posicionada de modo autônomo por estar desvinculada 
das divisas, mantém recuo de aproximadamente 1,5 m 
do limite leste, permitindo uma área ajardinada à 
oeste. Nesta zona encontra-se um antigo abacateiro, 
onde se oferecem as melhores visuais, espaço em que 
posteriormente foi implantado o anexo.

O encaixe da edificação respeita um recuo frontal de 4 m 
do passeio e um recorte no terreno busca acomodar a 

0 1 105
Figura 17 - Casa Jorge, implantação. Escala 1:500 m. 
Desenho elaborado pela autora.
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edificação, circundando-a com taludes. Essa estratégia 
permite que o objeto arquitetônico consiga se relacionar 
com o nível da rua. Para conexão com a cota mais alta 
do terreno, foi construída uma ponte sobre o talude.

3.1.4.2  Aspectos formais e compositivos

A proposta inicial optava por uma solução compacta, 
em que todo o sucinto programa seria resolvido em um  
único volume. A Casa Preta, compositivamente, se 
trata de um volume único constituído de duas partes 
principais: um prisma de desenvolvimento vertical e  
uma marquise, que evoca a horizontalidade. Desta 
maneira, a composição é constituída por esses dois 

Figura 18 - Perspectiva isométrica, orientação 
norte e oeste. Redesenho elaborado pela autora.

Figura 19 - Perspectiva isométrica, orientação 
sul e leste. Redesenho elaborado pela autora.
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formadores do espaço – prisma e marquise – que 
correspondem respectivamente às áreas fechadas e 
às áreas abertas. Os pilares em “V” são elementos 
excepcionais que participam e singularizam a 
composição. 

Segundo o arquiteto (Diniz, 2020a), a solução faz 
menção ao projeto da Casa Eugênia, transposta para 
um conceito de casa mais camuflada, escura e cúbica, 
fazendo oposição ao protagonismo da “irmã mais 
velha” (Diniz, 2007, p. 26). Além disso, a caçula tinha o 
programa voltado para o trabalho do artista, tendo de 
contemplar um espaço de ateliê. Na descrição do autor, 
é revelado não só o olhar sensível para as preexistências 
naturais do terreno, como também para as futuras 
“inserções” artísticas que o irão complementar: 

O sulco no terreno encaixa o cubo de 6,5 m, a marquise 
e a ponte ligam os dois níveis conectando a rua à velha 
árvore do quintal.  A moradia do artista é discreta 
destacando obras e experiências em curso.  O metal 
está externo, nas esculturas no corte, dobras, soldas e 
tintas tesouras, pincéis, carvão, gás e fogo personagens 
no misto de lar e oficina. Num bairro industrial de 
paisagem crua entre galpões, carretas e rodovias a casa é 
uma pequena manufatura de belezas (Diniz, 2010, p. 26).

A ideia de um prisma puro com bandeja adjacente 
parece ter orientado o projeto. Essa solução pode evocar 
o partido de uma das versões da Casa Citrohan (1922), 
com o qual compartilha a verticalidade e clareza formal, 
bem como a adição do plano horizontal, caracterizado 
pela extensa marquise. A repetição e a elementaridade 

Figura 20 - Casa Preta, croqui.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.
Figura 21 - Casa Citrohan, 1922.  
Fonte: Fundação Le Corbusier
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dos fechamentos na fachada principal são soluções 
encontradas no precedente. Internamente, a integração 
entre os níveis – embora em zonas diferentes – é 
realizada a partir do pé-direito duplo. 

3.1.4.3  Aspectos funcionais e espaciais

Em um primeiro momento, todo o programa foi 
acomodado na chamada Casa Preta. Por se tratar de 
um projeto bastante elementar, a composição da planta 
é formada por duas figuras retangulares justapostas, 
correspondentes às funções de moradia e trabalho 
criativo. Dentro do retângulo fechado, localizam-se os 
cômodos da casa enquanto o espaço aberto coberto – 
sob a marquise – se constituía como ateliê. O artista 
desfrutou do ateliê aberto sob a ampla marquise por 
aproximadamente quatro anos e, posteriormente, optou 
por construir uma edificação específica para seu trabalho. 

O projeto acomoda áreas de estar e serviço no térreo, 
e áreas de estar e íntimo no pavimento superior. Dois 
eixos marcam o projeto em planta: um transversal e 

Íntimo

Social

Serviço

Ateliê

Figura 22 - Zoneamento (abaixo). Desenho 
elaborado pela autora.
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Figura 23 - Casa Preta, eixos 
ordenadores (à esquerda). Desenho 
elaborado pela autora.

Figura 24 - Casa Preta, planta do 
pavimento superior. Escala 1:125 m. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 25 - Casa Preta, planta do 
pavimento térreo. Escala 1:125 m. 
Redesenho elaborado pela autora.
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outro longitudinal. Demarca-se pelo eixo transversal a 
área de pé-direito duplo, que ordena o posicionamento 
de elementos fixos na orientação sul, como escadas e 
instalações da cozinha. O eixo longitudinal delimita 
as superfícies de esquadria e vedação e orienta a 
compartimentação no pavimento superior. 

A entrada da residência se dá sob esta marquise que 
está alinhada aos portões de acesso ao terreno. A casa 
também inclui acessos secundários na fachada sul, tanto 
no térreo como no pavimento superior, pela ponte. A 
ponte que no projeto das casas de Diego e Frida, é o 
elemento que metaforicamente liga os personagens, 
neste caso, entretanto, une as funções; e assim como 
na casa mexicana, pode estabelecer um percurso em 
circuito fechado.

Com uma planta quase quadrada, o nível térreo admite 
uma ampla porta de acesso de correr e nenhuma 

Figura 26 - Casa Preta, corte A-A’. Escala 1:125 
m.  Redesenho elaborado pela autora.

Figura 27 - Casa Preta, corte B-B’. Escala 
1:125 m. Redesenho elaborado pela autora.

Figura 28 - Casa Preta. Fonte: João Diniz 
Arquitetura.
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compartimentação. Ao adentrar a residência pelo acesso 
principal, notam-se, localizados no plano paralelo à 
entrada, distribuídos em “L”, os únicos elementos e 
setores fixos do pavimento: cozinha, escada e a porta 
dos fundos. Acomodados de maneira que um delimite 
o espaço do outro. Assim, a parede em que a escada é 
engastada delimita e ampara o acesso secundário, sendo 
prolongada até o pavimento superior como guarda-
corpo. O primeiro lance da escada delimita a área de 
circulação da cozinha. Os espaços são contínuos, ous 
seja, não há corredor ligando-os. 

A plasticidade da escada e a posição perpendicular do 
primeiro lance em relação ao acesso principal são um 
convite à subida. Este primeiro lance é um bloco único 
de laterais fechadas com quatro degraus, sendo três em 
leque, enquanto os demais apresentam degraus “soltos” 
em formato um prisma de base quadrada e área inferior 
inclinada. As formas são evidenciadas pelas sombras 
que contrastam com a pintura branca. Um perfil em “I” 
sustenta e engasta a escada na parede. O guarda-corpo 
'aparece apenas a partir do sexto degrau, dividido em 
dois módulos, seu desenho alia linhas diagonais e retas. 

Figura 29 - Casa Preta, vista para a varanda e 
terraço. 
Figura 30 - Casa Preta, vista da varanda a partir 
do acesso.
Figura 31 - Casa Preta, vista da varanda para o 
pátio.  
Fonte: Autora.
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Figura 32 - Casa Preta, detalhe do 
corrimão da escada.
Figura 33 - Casa Preta, vista da escada 
e porta dos fundos a partir do acesso 
principal.  
Fonte: Autora.

Figura 34 - Casa Preta, vista do 
pé-direito duplo, a partir do acesso 
superior. 
Figura 35 - Casa Preta, vista da 
estante a partir da escada.
Figura 36 - Casa Preta, vista da 
estante a partir do estar superior.
Fonte: Autora.
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Na subida ao pavimento superior avista-se a estante-
guarda-corpo, legado da Casa Eugênia, que se projeta 
sobre o pé-direito duplo. Na chegada a este pavimento, 
um escritório dá acesso aos poucos ambientes 
compartimentados da casa. Neste espaço uma porta-
balcão atua emoldurando a vista para pátio, já que este 
pavimento se alinha com a cota mais alta do terreno. 

Logo à direita, está o dormitório que tem medidas 
mínimas e não há porta. A iluminação é feita de 
maneira indireta pela estante vazada, posicionada em 
paralelo ao pano de vidro sul. Adjacente a este espaço, 
mas com acesso pela sala, encontra-se um banheiro de 
tamanho também singelo. A claridade e a simplicidade 
interna ampliam os espaços mínimos, ao mesmo tempo 
em que fazem oposição aos tons escuros usados na 
fachada, que tem a intenção de “quase desaparecer [...] 
deixando o destaque para as esculturas do artista ao seu 
redor” (Diniz, 2007, p. 26).

Finalmente, o acesso à varanda é feito através de 
esquadria idêntica à do piso inferior. Neste pavimento, 
a área útil interior é menor que a exterior. Na área 
externa, destacam-se o guarda-corpo e o elemento 
metálico. O guarda-corpo composto por finos tubos 
metálicos tem desenho geométrico vazado em 
diagonais, é bastante discreto ao mesmo tempo em 
que faz referência ao trabalho do cliente, de cor cinza, 
contrasta tanto com o preto da casa, como com o 
marrom dos pilares em aço.

O pátio é permeado por obras do escultor, configurando 
uma galeria a céu aberto. Para Gonçalves e Leyerer 

Figura 37 - Casa Preta, vista para o pátio a partir 
do estar superior. Fonte: Autora.

Figura 38 - Casa Preta, vista do estar superior a 
partir do acesso pela ponte. Fonte: Autora.



86

(2001, p. 3) “a beleza e a imponência das obras nos 
proporcionaram uma deliciosa sensação”. Igualmente, 
as obras invadem o interior das edificações, assim, por 
cada esquadria em que se olha, há arte e vegetação para 
serem admiradas. A própria arquitetura, representada 
pela Casa Preta, embora a intenção do autor fosse de 
camuflá-la, por ser muito “simbólica”, pode-se considerar 
que participa do pátio-galeria como obra de arte.

3.1.4.4  Aspectos construtivos

Com vãos de aproximadamente 3 m, optou-se por 
uma solução estrutural tradicional, em concreto 
moldado in loco. Treliças metálicas suportam as telhas 
também metálicas8. A laje de entrepiso que se converte 
em marquise é em concreto armado. Suportada 
externamente por pilares em “V” em aço. A planta é  

8  Ressalta-se que soluções em estrutura metálica são bastante usuais em 
Minas Gerais, devido às produções siderúrgicas. do estado. João Diniz, 
frequentemente as utilizada em suas obras, além de serem o tema de 
estudo do mestrado do arquiteto.

Figura 39 - Ateliê, vista do acesso leste, a partir 
do pavimento superior da Casa Preta.
Figura 40 - Casa Preta, vista a partir da ponte. 
Figura 41 - Vista do ateliê a partir do pátio 
(abaixo).  
Fonte: Autora.
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livre, embora os pilares estejam integrados aos planos 
de vedação.

Todos os planos são pintados na cor preta. Na 
fachada de frente, esquadrias idênticas e únicas, em 
cada pavimento, permitem a conexão entre interior 
e exterior. Esta continuidade é incentivada através 
dos espaços desenhados pela marquise. O material 
dos pilares que sustentam a marquise faz referência 
ao trabalho do artista e torna esse elemento o mais 
expressivo da composição, enquanto a ausência de vigas 
garante leveza ao conjunto.

À oeste, caracterizada como a face que tem maior vista 
para o pátio, experimenta o contato visual com o jardim 
através da porta-balcão. A largura desta esquadria 
delimita os três módulos das janelas localizados na parte 
superior do nível térreo, que buscam iluminação. Na 
fachada sul preza-se, pontualmente, pela iluminação da 
cozinha no térreo e, no nível superior, nota-se um pano 
de vidro. A face leste configura-se como uma empena.

Figura 42 - Casa Preta, fachada norte.
Escala 1:125 m. Redesenho elaborado 
pela autora.

Figura 43 - Casa Preta, fachada oeste. 
Escala 1:125 m. Redesenho elaborado 
pela autora.
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Figura 44 - Casa Preta, fachada norte,  vista a 
partir da varanda. 
Figura 45 - Casa Preta, fachada sul, vista a partir 
dos fundos do lote.  
Fonte: Autora.

Figura 46 - Casa Preta, vista parcial da fachada 
oeste. 
Figura 47 - Vista da Casa Preta e do ateliê a 
partir do terraço.  
Fonte: Autora.
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3.1.4.5   O anexo-ateliê

Aproximadamente quatro anos depois da obra da Casa 
Preta, a construção do anexo traspõe o conceito de 
casa-ateliê contido em um mesmo volume para a ideia 
de conjunto. O ateliê, idealizado por Jorge como uma 
casa para as esculturas (Um Atelier..., 2020), é utilizado, 
tanto para produção, como para acervo do artista. 

A ocupação retangular é implantada junto à divisa 
oeste, na cota mais alta do terreno. Volumetricamente, 
repete a solução wwda caixa adotada na residência. 
A paleta de cores também menciona a construção 
antecedente. Essas estratégias, somadas a ausência 
de elementos figurativos na composição, permite o 
diálogo com a construção anterior, sem tomar seu 
protagonismo.

A edificação mede aproximadamente 10 m por 5 m e é 
composta por dois níveis: térreo e mezanino. A conexão 
com a casa é estabelecida a partir dos acessos dispostos 
nas duas faces em comunicação com o pátio, responsáveis 
por permitir a fluidez na circulação pelo espaço. 

As faces norte e leste são compostas por portas e 
janelas de mesma largura sobrepostas. As mesmas 
esquadrias, em quantidade e distribuição diferentes, são 
encontradas à leste. Aqui, inverte-se a distribuição das 
cores da residência, predominando o bege sobre o preto. 
Os caixilhos das esquadrias mantêm-se na mesma cor. 
Essas referências atribuem unidade ao conjunto. 

Os elementos internos também mantêm a linguagem da 

Figura 48 - Casa Preta. Vista a partir do ateliê. 
Fonte: Autora.

Figura 49 - Ateliê. Fonte: João Diniz 
Arquitetura.
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Figura 50 - Ateliê, plantas dos 
pavimentos térreo (esquerda) e 
superior (direita). Escala 1:125 m.  
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 51 - Ateliê, corte A-A’. Escala 
1:125 m. Redesenho elaborado pela 
autora.

Figura 52 - Ateliê, corte B-B’. Escala 
1:125 m. Redesenho elaborado pela 
autora.
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casa. Assim, o ateliê espacialmente configura-se como 
um galpão com pé-direito duplo e mezanino. A pintura 
branca, como no interior da residência, confere um 
plano de fundo neutro para as obras. A cor amplifica 
a iluminação natural, que vem de janelas horizontais 
próximas ao teto, e contornam três lados da edificação. 

Para acessar o mezanino, há uma escada helicoidal 
metálica branca. Seu corrimão segmentado em 
vermelho tem o seu ponto de fixação final no formato 
de seta, como que indicando o sentido da subida, em 
tom lúdico. É importante salientar que a estratégia os 
elementos de circulação vertical como emblemáticos 
da obra, é uma atitude recorrente em projetos 
paradigmáticos modernos de casas-ateliê, como na casa 
Ozenfant e nas casas de Diego Rivera e Frida Kahlo, 
embora nestes casos fossem externas. As escadas da casa 
Jorge são experimentações do próprio artista.

Figura 53 - Ateliê, fachada leste. Escala 1:125 m. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 54 - Ateliê, fachada norte. Escala 1:125 
m. Redesenho elaborado pela autora.
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Figura 55 - Ateliê, vista parcial da fachada norte. 
Figura 56 - Ateliê, abacateiro pré-existente e 
acesso na fachada leste. 
Figura 57 - Ateliê, acesso pela fachada leste. 
Fonte: Autora.
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O guarda-corpo do mezanino referencia o mesmo 
elemento da Casa Preta. Entre pilares, algumas 
bancadas fixas em concreto são distribuídas. É a 
disposição das obras pelo espaço que lhe atribui o 
caráter de ateliê.

Embora o espaço abrigue todos os tipos de obra do 
artista, nem todos os trabalhos são desenvolvidos 
dentro deste ateliê, os materiais e processos 
desenvolvidos levam o ateliê para o pátio. Portanto, 
internamente, além das obras expostas na parede, 
encontram-se obras agrupadas, bancadas de trabalho, 
estantes e mapotecas.

Segundo Jorge (2020), concentram-se neste endereço 
o trabalho de execução das esculturas e outros projetos 
desenvolvidos em tecido e papel. Ambos compartilham 
dos mesmos processos na execução (como corte e 
montagem) e são realizados em equipe. Apenas a 
pintura é executada em seu apartamento, já que para o 
artista “a linguagem da escultura contamina a pintura” 
(Dos Anjos, 2020).

Figura 58 - Ateliê, interior.
Figura 59 - Ateliê, interior, vista para os acessos. 
Figura 60 - Ateliê, vista para a copa.  
Fonte: Autora.
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3.1.4.6  O processo de projeto

Para o arquiteto (Diniz, 2020a) – que teve outras ex-
periências de trabalho para artistas –, essa clientela se 
mostra bastante participativa no processo de projeto. 
Postura que ele julga ser em razão da identificação des-
tes profissionais com a arte da arquitetura. Segundo ele, 
a visão espacial e o conhecimento de soluções, possibili-
tam essa interação mais próxima. 
O projeto da Casa Jorge não seguiu os procedimentos 
padrão do escritório. A construção foi erguida a partir 
de um croqui feito no canteiro de obras e um desenho 
técnico muito simples, de resto, segundo João Diniz 
(2020), “muito desenho na parede durante a obra”, que 
era acompanhada com muita proximidade. Esse modo 
de se projetar, quase ao mesmo em que se constrói 
e próximo de quem faz, possibilitou que a escada da 
casa, por exemplo, fosse concebida junto com Jorge e o 
serralheiro, e concebida através de moldes de papelão, 
integrando um pouco do processo criativo do artista e 
do fazer artesanal na obra arquitetônica. Da edificação 

Figura 61 - Ateliê, escada de acesso ao 
mezanino. 
Figura 62 - Ateliê, vista para o pé-direito duplo a 
partir do mezanino. 
Figura 63 - Ateliê, vista da escada a partir do 
mezanino.  
Fonte: Autora.
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do ateliê, Jorge (2020) relata ter feito o primeiro 
desenho, e na sequência, foi um croqui feito in loco pelo 
arquiteto que guiou a construção.

As constantes reformas e modificações no local são 
destacadas por ambos. Segundo o arquiteto (Diniz, 
2020a), essas modificações são para abrigar o crescente 
acervo do artista. Além disso, Jorge destaca o interesse 
futuro de ampliar as edificações para receber alunos 
para residência artística (Dos Anjos, 2020).

Jorge morou e trabalhou no local por seis anos, 
quando considerou prejudicial para si a integração 
dessas funções (Dos Anjos, 2020). Por isso atualmente 
o espaço não é usado com fins de moradia, as duas 
edificações juntamente com o pátio configuram uma 
galeria e oficina do artista, que produz e expõe obras 
nesse local. 

Figura 64 - Ateliê, mezanino. Fonte: Autora.
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3.2 Casa Fuke-Barreto

Localização: Parque Eldorado, Eldorado do Sul/RS

Clientes: Mauro Fuke e Lia Menna Barreto

Arquiteto: Flávio Kiefer

Colaboração: Marcelo Kiefer

Projeto: 1996/2002

Obra: 2003

Área do terreno: 1.800 m²

Área construída: 472 m²

Área dos ateliês: 220 m², 110 m² cada atêliê

Estruturas: RKS-Engenharia de Estruturas - João Kerber

Instalações: Arcilda Zimmerman

Paisagismo: Maria José Mascarenhas

Arborização: Henrique Ritter

Construção: Juarez Govoni Collovini

Publicações em periódicos

AU Arquitetura e Urbanismo (n° 136, julho de 2005, p. 
26-33)

Caderno Casa & Cia (n° 336, Jornal Zero Hora – Porto 
Alegre, 15 de fevereiro de 2005)

Arquitextos (ano 06, n. 067.07, Vitruvius, dez. 2005)

MDC: Mínimo Denominador Comum, Portal 
eletrônico, 2012.
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A Casa Fuke-Barreto1 é projeto do arquiteto Flávio 
Kiefer para o casal de artistas Mauro Fuke e Lia Menna 
Barreto, localizada na zona rural do município de 
Eldorado do Sul/RS, região metropolitana de Porto 
Alegre. Infere-se, por meio das datas constantes em 
croquis dos estudos iniciais de projeto, que o processo 
de projeto possa ter perdurado de 1996 a 2002, já a 
obra, foi finalizada em 2003. A residência teve seu 
projeto publicado em alguns periódicos locais, são eles: 
AU Arquitetura e Urbanismo (n. 136, jul. 2005, p. 26-
33) e Arqtextos (ano 06, n. 067.07, dez. 2005). Foi ainda 
apresentada no Caderno Casa & Cia (n. 336, Jornal 
Zero Hora, 15 fev. 2005). Em 2012, o projeto executivo 
completo foi divulgado no portal da revista MDC: 
Mínimo Denominador Comum. O redesenho segue o 
projeto executivo publicado.

3.2.1 Flávio Kiefer, o arquiteto

Flávio Kiefer, arquiteto autor do projeto, é formado 
pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. É sócio fundador do escritório 
Kiefer Arquitetura, em atuação no mercado gaúcho 
desde 1991, trabalhando com diversas escalas de projeto: 
desde arquitetura de interiores, passando por projetos 
residenciais, comerciais, institucionais, culturais, até 
intervenções urbanas, tendo destaque em trabalhos de 
rearquitetura. O escritório também tem participação 
frequente em concursos públicos de projeto.

Na capital gaúcha, o arquiteto destaca-se pela autoria 
dos projetos da Casa de Cultura Mário Quintana, 
do Centro Cultural CEEE - Érico Veríssimo; e da 
Recuperação da Usina do Gasômetro. Três casos que tratam 
da reciclagem de edifícios históricos de Porto Alegre.

Em sua carreira, Flávio Kiefer também registrou 
algumas experiências com projetos para artistas, como: 
o Atelier das Pedras – projeto de um ateliê para a artista 

1  Conhecida na obra do arquiteto Flávio Kiefer como Casa Fuke, neste 
trabalho, com o objetivo de proporcionar maior aproximação do projeto 
com o artista, optou-se por utilizar-se os sobrenomes do casal de clientes 
na designação, chamando-a de Casa Fuke-Barreto.
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Gisela Waetge – situado na chácara das pedras em Porto 
Alegre; o ateliê para Michael Chapman – artista inglês, 
radicado em Rio Grande –; e o ateliê de Patricio Farias 
– pintor chileno – em Viamão; os dois últimos projetos 
não foram construídos.

3.2.2 Mauro Fuke e Lia Menna Barreto, o casal de artistas

3.2.2.1. Mauro Fuke

Mauro Fuke é artista plástico, nascido em Porto 
Alegre, em 1961, e formado pelo Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gaúcho, de 
origem japonesa e consumidor da cultura pop, Bohns 
(2002) considera que essa miscelânea de procedências e 
o deslocamento de sua produção do eixo Rio-São Paulo 
o colocam como um importante representante da arte 
contemporânea brasileira. 

O artista tem na escultura sua principal forma de 
expressão e na madeira, o material veículo dessa 
manifestação. O fazer manual é uma característica do 
seu trabalho, bem como o uso da técnica e do digital 
como ferramenta de estudo. Filho de japoneses que 
dedicavam-se a processos de carpintaria e tecelagem 
manual, a habilidade do artista no trato dos materiais 
tem origem na sua infância (Silva, 2014, p. 39).

Suas obras constantemente apresentam características 
de mobilidade, por meio de articulações que 
possibilitam diferentes configurações aos objetos. 
O artista considera que esses atributos convidam o 
espectador a interagir com a arte (Fuke, 2016). Essas 
estruturas articuladas têm suas medidas e dinâmicas de 
interação definidas por meio do uso da informática e 
da matemática.

O uso desses instrumentos não está presente somente 
na criação de esculturas, a concepção de mosaicos 
em pastilhas, uma arte em duas dimensões, também 
considera o trabalho em software para criação e 
detalhamento dos desenhos. Sobre o uso da informática 
e da matemática em sua trajetória, o artista revela:

Figura 1 - Flávio Kiefer, Atelier das pedras, 
Porto Alegre, 2000. Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 2 - Mauro Fuke, Mandala, escultura 
articulada. Fonte: Mauro Fuke Blogspot.
Figura 3 - Mauro Fuke, sem título. Fonte: Mauro 
Fuke Blogspot.
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Faz alguns anos, tenho me confrontado com dois 
pólos [sic] aparentemente opostos - ordem e caos; ou 
mais precisamente rigor e imprevisibilidade. Logo no 
início da minha trajetória, busquei na matemática um 
chão firme onde pisar, pois sentia falta de objetividade 
e rigor no meu trabalho e no cenário artístico. Me 
incomodavam a falta de parâmetros, o excesso de 
subjetividade e elementos. Uso a matemática para 
organizar todos os volumes do meu trabalho, a ponto 
do projeto ser praticamente uma tabela numérica. [...] 
A aplicação da matemática me levou a elaborar projetos 
cada vez mais precisos, usando softwares de modelagem 
3D, juntamente com uma execução que sempre envolveu 
muita artesania (Fuke, 2006).

Mauro Fuke expõe desde a década de 1980, tendo seus 
trabalhos exibidos em eventos como: Panoramas do 
Museu de Arte Moderna de São Paulo e da 2ª Bienal de 
Artes Visuais do Mercosul, em Porto Alegre no ano de 
1999, da qual é bastante conhecida a sua obra A escada. 
Na 5ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em 2005, 
foi um dos artistas convidados pelo curador geral Paulo 
Sérgio Duarte a conceber uma das quatro obras que 
seriam distribuídas pela orla do rio Guaíba. O Monumento 
Paisagem, materializado em concreto e granito, está 
presente até hoje nesse ponto turístico gaúcho.

A presença visual do artista na capital gaúcha é notável 
já que suas obras estão presentes em diversos espaços 
públicos. Como no viaduto Ildo Meneghetti (Iluminuras, 
1999), projeto selecionado por concurso promovido pelo 
poder público municipal. Além disso, é cartão postal 
na entrada da cidade pelo Aeroporto Salgado Filho, no Figura 4 - Mauro Fuke, A escada. Fonte: Mauro 

Fuke Blogspot.
Figura 5 - Mauro Fuke, Paisagem, Orla do 
Guaíba. Fonte: Autora.
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mural que representa os pampas gaúchos, feito com 
pastilhas em tons frios e nas marquises de entrada da 
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. 
Ambos os projetos foram realizados com diagramação 
em AutoCad. Além disso, o artista também tem autoria 
das Pérgolas Jardim Lutz, localizado em um dos terraços 
da Casa de Cultura Mário Quintana.

Em 2002 teve uma exposição dedicada a si, fruto de 
uma parceria entre o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (MARGS) e o Instituto Tomie Ohtake. No catálogo 
da exposição Fuke é descrito por Coutinho (2002, p. 
13) como referência para a escultura contemporânea 
nacional, além da menção de Ohtake (2002, p. 15), que 
ressalta o misto de engenho e leveza de suas obras.

Fuke faz parte da história artística da capital gaúcha 
com presença em eventos e nas já referidas obras em 
espaços públicos. O artista tem suas obras presentes no 
acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul e na Pinacoteca 
Aldo Locateli.

3.2.2.2 Lia Menna Barreto:

A artista plástica carioca Lia Menna Barreto reside e 
trabalha no Rio Grande do Sul há algumas décadas. Seu 
currículo contempla a formação em desenho no Ateliê 
Livre da Prefeitura de Porto Alegre, bacharelado em 

Figura 6 - Mauro Fuke, Painel do Aeroporto 
Salgado Filho. 
Figura 7 - Mauro Fuke, Painel do Aeroporto 
Salgado Filho. 
Figura 8 - Mauro Fuke, Painel do Aeroporto 
Salgado Filho.  
Fonte: Autora.
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desenho pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, e formação internacional com bolsa de estudos, em 
São Francisco, nos Estados Unidos.

Desenhista, pintora e escultora, participou de 
diversas exposições individuais e coletivas no Brasil. 
Internacionalmente teve seu trabalho exposto em 
mostras coletivas. Destaca-se sua participação na 6ª 
Bienal de Havana e na Bienal de Los Angeles, em 1997, 
além da 1ª e 4ª edições da Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul, em Porto Alegre, nos anos de 1997 e 2003, 
respectivamente. 

Grande parte da sua produção é pautada pela 
transformação de símbolos da infância e do afeto 
(Lia, 2021). Assim, em sua obra a artista faz uso de 
brinquedos infantis, principalmente de bonecas de 
plástico, mas também de animais de borracha, bichos 
de pelúcia e flores artificiais. Além disso, se utiliza de 
materiais como espuma e tecidos, principalmente a 
seda, nos quais executa processos de bordado, costura, 
plantio, entre outros. 

Nos itens de plástico e borracha a artista trabalha 
com processos de fusão por calor, queimando-os com 
ferro de passar. Ao colocar “calor” em corpos sem vida 
transforma o que era volume em plano, essa fusão de 
objetos através calor é considerada por Gloria (2014) 
sua marca registrada. Para Corso (2002) Lia Menna 
Barreto “é uma menina levada que estraga brinquedos. 
Ela desmonta, derrete, perfura e rasga, mas também é 
uma mulher prendada que borda, tece, costura e cola”. 

Menna Barreto promove uma mudança de 
significado em objetos industrializados do cotidiano, 
e consequentemente na relação que estabelecemos 
com eles habitualmente (Ferrony, 2009). Corso (2002) 
ainda pontua o caráter afetivo dessas operações 
aparentemente macabras. Segundo Lia (Barreto apud 
Magalhães, 2011) a proposta é a de trabalhar com 
simulacros, desestruturando seus significados, a artista 
afirma para Bernardes:

Eu perverto, sim, o significado das coisas: um brinquedo 
é um objeto inanimado; eu injeto calor e ele se move, 

Figura 9 - Lia Menna Barreto, sem título. 
Figura 10 - Lia Menna Barreto, sem título.  
Fonte: Itaú Cultural.
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toma vida; eu corto a cabeça dele, e o ar, lá de dentro, é 
liberado, ganha o espaço [...] perverto o significado da 
boneca quando a retiro do contexto da infância e a trago 
para o mundo adulto do artista (Bernardes, 2009).

Bohns (2003) considera que essa transposição dos 
objetos do universo industrial para o universo artístico, 
executada por Menna Barreto, coloca a artista no 
território da criação de linguagens, que o autor 
considera de fundamental importância para a arte 
contemporânea, e complementa: 

O empreendimento da artista é claro: ela percorre 
o caminho inverso da fabricação e distribuição de 
mercadorias banais, e, partindo do material industrial, 
re-cria [sic] objetos para a pura fruição estética. Em 
suma, muda o estatuto e subverte a função dos artefatos 
criados para o agrado fácil e para o comércio em larga 
escala. Ao libertá-los do destino que lhes era reservado, 
devolve-lhes a possibilidade de assumirem novos e 
surpreendentes sentidos (Bohns, 2009).

Outra maneira de conferir sentido e vida para estes 
objetos, escolhida pela artista, é por meio do plantio de 
vegetação. Requerendo para a obra de arte o cuidado 
da manutenção, permitindo um processo de afeição do 
cuidador com a obra viva.

A obras da artista podem ser encontradas nos acervos 
de museus no Brasil e no exterior, como: Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul, Museu de Arte 
Contemporânea de São Paulo, Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, Museu de Arte Contemporânea de San Diego, 
Califórnia e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Juntos, Lia Menna Barreto e Mauro Fuke, tem uma 
marca de acessórios chamada TUN, criada em 2009. 
Nesse projeto o casal produz acessórios a partir de 
materiais como borracha industrial, látex e borracha 
reciclada, que são executados em corte a laser. Os 
desenhos das peças refletem o trabalho dos autores. 
Atualmente, o casal de artistas vive e trabalha em sua 
casa-ateliê em Eldorado do Sul.

Figura 11 - Lia Menna Barreto, Diário de uma 
boneca.
Figura 12 - Lia Menna Barreto, Diário de uma 
boneca.  
Fonte: Fundação Vera Chaves Barcelos.

Figura 13 - Lia Menna Barreto, sem título. 
Fonte: Lia Menna Barreto Blogspot.
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3.2.3 Encargo

Flávio Kiefer e Mauro Fuke registram trabalhos em 
parceria desde o concurso do Porto dos Casais em 1996, 
em que Mauro foi responsável pelo 3D, recebendo 
menção honrosa. Além disso, em 1997 participaram 
do concurso da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 
(OSPA), em que Mauro projetou o revestimento em 
madeira da sala de concertos, o projeto ganhou 2º lugar. 

Especula-se que o projeto da residência tenha 
sido encomendado neste período. O programa de 
necessidades, segundo Kiefer (2020), previa uma 
casa-ateliê para uma família de três pessoas, e devia 
compreender dois ateliês para o trabalho artístico, 
equivalentes em seu espaço de trabalho. Além disso, 
recursos financeiros escassos adicionou como requisito 
a necessidade de construção em etapas (Kiefer, 2005).

3.2.4  Análise arquitetônica

3.2.4.1  Aspectos de localização e implantação:

O lote em que a Casa Fuke-Barreto foi construída, 
encontra-se situado na zona rural do município 
de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto 
Alegre. Mesmo fora do perímetro urbano, devido à 
proximidade com a Rodovia Osvaldo Aranha (BR-
290), atualmente percebe-se uma certa urbanização, 
como vias asfaltadas e a presença de comércio e 

Figura 14 - Tun, colar Rosas.
Figura 15 - Tun, pulseira Cubos.  
Fonte: Design Tun.
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Figura 16 - Situação do Parque 
Eldorado na cidade de Eldorado do 
Sul. Fonte: Google Maps.

Figura 17 - Situação da Casa Fuke-
Barreto no Parque Eldorado. Fonte: 
Google Maps.

Figura 18 - Localização do terreno.  
Fonte: Google Maps.
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serviços dentro desse perímetro. Próximo ao terreno 
as características são distintas e nota-se a ausência 
de pavimentação na via, bem como uma ocupação 
majoritária de chácaras rurais.

Localizado em um miolo de quarteirão, o lote exibe 
formato de paralelogramo medindo 36 m x 50 m. Da 
testada leste, o perfil topográfico cai aproximadamente 
8 m em direção aos fundos do terreno. O lote oferece 
boas visuais em todas as orientações. Havendo baixa 
ocupação do bairro na época, o entorno pouco 
influenciou nas soluções de projeto. 

A ocupação se desenvolve no sentido longitudinal 
do terreno. Caracterizado pela projeção da cobertura 
metálica curva, o perímetro da edificação compreende 
dois retângulos deslizados entre si, que medem 
aproximadamente 11 m de largura, e juntos somam 
quase 46 m de comprimento. O volume está locado 
com maior aproximação com a orientação sul e 
está vinculado a esta divisa mediante a delimitação 
do pátio de serviços. Esse posicionamento garante 
uma considerável área para amplo jardim ao norte. 
A organização linear, caracterizada pela sequência 
de espaços é uma solução que facilita a adaptação à 
topografia.

0 1 105

Figura 19 - Implantação.
Escala 1:500 m. Redesenho 
elaborado pela autora.
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3.2.4.2 Aspectos formais e compositivos: 

Para o arquiteto as principais premissas eram as 
condicionantes climáticas do estado: o clima frio e 
chuvoso. Assim, segundo o arquiteto, a Casa Fuke-
Barreto “nasceu de uma ideia de abrigo, como uma 
grande cobertura acolhendo uma casa e dois ateliês. ” 
(Kiefer, 2005). De alguma maneira, a cobertura além de 
dar a ideia de um abrigo para a casa, também foi tida 
como um abrigo para a execução da obra. 

Compositivamente a obra apresenta solução de forma 
aditiva, onde as partes de organizam de maneira linear. 
Mahfuz (2005) descreveu o partido como “uma série 
de muros paralelos de grês2, com os espaços entre 
eles cobertos por coberturas metálicas curvas”. Para 
o autor do projeto essa solução, comum aos galpões 
industriais, é justificada por ser uma solução de 
construção rápida e econômica, que teve inspiração a 
partir de uma experiência bem-sucedida do arquiteto 
no  reaproveitamento de um estábulo para casa.

Da via pode ser observada a empena de grês esburacada 
e é anunciada parte da cobertura curva. Desde o 
interior do lote, chama a atenção a acomodação das 
partes em patamares. A busca pela adaptação ao terreno 
também fica evidente na disposição dos planos verticais 
de grês, acomodados de modo paralelo às curvas de 
níveis, servindo ao mesmo tempo como arrimo do solo 
e oitão da cobertura. Destaca-se o equilíbrio resultante 
na composição, proporcionado pelo contraste entre a 

2  Material também conhecido como pedra de arenito.

Figura 20 - Vista do terreno a partir da via.
Figura 21 - Vista do terreno, a partir da via.
Figura 22 - Vista para a entrada do terreno. 
Fonte: Autora.
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verticalidade dos planos de grês e a horizontalidade que 
caracteriza a forma geral. 

Três características podem denunciar a boa arquitetura: 
a legibilidade da forma, a possibilidade de expansão sem 
descaracterização do partido e sua adaptabilidade para 
outros usos. Sobre o conjunto, Mahfuz (2005) destaca 
sua autenticidade, alegando que “não há qualquer 
referência a precedentes históricos estrangeiros nem à 
obviedade da casa tradicional de campo gaúcha”. 

Embora não haja precedentes evidentes, paralelos 
podem ser traçados com algumas obras de casas rurais 
dentro da carreira do arquiteto. Da declarada inspiração 
na Casa Fortes (1996-97) – transformação de um 
estábulo em residência –, Kiefer se apropria da estratégia 
de uma grande cobertura genérica para abrigar todo o 
programa, e neste caso ainda possibilita-se um abrigo 

Figura 23 - Perspectiva isométrica, orientação 
leste e norte. Redesenho elaborado pela autora.

Figura 24 - Perspectiva isométrica, orientação 
oeste e sul. Redesenho elaborado pela autora.



108

para a já referida construção em etapas (Kiefer, 2005). 
Com a Casa Atelier para Patrício Farias (1994), além 
do programa, compartilha o partido, caracterizado pela 
expressividade da estrutura de cobertura. De ambos 
os projetos, a Casa Fuke-Barreto aproxima-se ainda 
pela composição de arranjo linear e pela formação de 
galerias em partes do perímetro.

Para além da obra de Kiefer, algumas conexões podem 
ser estabelecidas com a Casa Sarabhai (Ahmedabad, 
Índia, 1951) de Le Corbusier. A localização não urbana 

Figura 25 - Croquis de estudos iniciais de 
implantação.
Figura 26 - Croquis de estudos iniciais,  
janeiro de 1996.
Figura 27 - Croquis de estudos iniciais.
Figura 28 - Croquis de estudos iniciais.  
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.
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nestes casos abre possibilidades para a composição, 
visto que prescindem de vizinhos próximos. Em ambas 
é possível notar que as soluções estruturais adotadas são 
protagonistas no partido. Algumas ideias mais abstratas 
são similares: a presença contínua da curva da cobertura 
internamente – seja formada por abóbadas catalãs, seja 
por forro de madeira fixado nos arcos treliçados–, a 
notável utilização de materiais tradicionais e locais – 
como o tijolo e a pedra grês, que sobretudo estabelecem 
uma relação de cor e forma –, que também prevalecem

Figura 29 - Flávio Kiefer, Casa atelier para 
Patrício Farias, Viamão, elevação noroeste.
Figura 30 - Flávio Kiefer, Casa Atelier para 
Patrício Farias, Viamão, corte AA e planta baixa. 
Figura 31 - Flávio Kiefer, Casa Fortes, Porto 
Alegre, planta baixa.
Figura 32 - Flávio Kiefer, Casa Fortes, Porto 
Alegre, fachada.  
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.
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dentro e fora das residências, e o uso de painéis de 
madeira na vedação. A organização dos espaços – tendo 
como base a relação com a cobertura –, é resolvida 
de maneiras opostas nos projetos: enquanto na casa 
indiana o arranjo parte de dez arcos posicionados lado a 
lado no sentido transversal, na casa gaúcha, a cobertura 
se devolve no sentido longitudinal. 

3.2.4.3 Aspectos funcionais e espaciais

Funcionalmente o programa está todo acomodando 
neste volume único. A setorização de moradia e 
trabalho manifesta-se em planta pelos retângulos 
deslizados entre si. Formalmente, os planos de alvenaria 
estruturam o conjunto e definem as zonas de ocupação. 
Embora possa ser notada correlação entre estrutura e 
programa, em decorrência do uso da estrutura metálica, 
dentro de cada uma das fatias geradas, a planta é livre.

A edificação pode ser entendida como a soma de quatro 
partes principais – residência, garagem, ateliê 1 e ateliê 
2, volumetricamente manifestadas, pela expressão das 
alturas da cobertura e pelos proeminentes planos de 
grês, que segmentam o volume. Além de delimitar os 
espaços, estes planos coordenam as diferenças entre as 
seis cotas do plano de base (setor íntimo, social, serviço, 

Figura 33 - Le Corbusier, Casa Sarabhai, 
Ahmadabad, 1951, tijolos e painéis de madeira. 
Figura 34 - Le Corbusier, Casa Sarabhai, 
Ahmadabad, 1951, abóbadas catalãs.
Figura 35 - Le Corbusier, Casa Sarabhai, 
Ahmadabad, 1951, planta baixa.  
Fonte: Fundação Le Corbusier.
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Íntimo

Social

Serviço/ Circulação

Ateliê

Figura 36 - Zoneamento. Desenho elaborado 
pela autora.

Figura 37 - Eixos ordenadores. Desenho 
elaborado pela autora.
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Ateliê 2 - Mauro Fuke

Ateliê 1 - Lia Menna Barreto
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Figura 38 - Planta do pavimento superior (acima). 
Figura 39 - Planta do pavimento térreo (abaixo). 

Escala: 1:250 m. 
Redesenhos elaborados pela autora.
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Figura 40 - Corte A-A'.

Figura 41 - Corte B-B'.
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Figura 42 - Corte C-C'. 

Figura 43 - Corte D-D'. Figura 44 - Corte E-E'. 

Figura 45 - Corte F-F'.  
 
Escala 1:250 m.  
Redesenhos elaborados pela autora.
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garagem, ateliê 1 e ateliê 2) e as três alturas da cobertura 
curva metálica (residência, garagem e ateliê 1, ateliê 2).

As distâncias entre as paredes de grês medem 4 m na 
parte residencial, e 10 m nos ateliês. Já as treliças, no 
setor residencial, se distribuem regularmente a cada 4 m, 
coincidindo com os planos de grês, e nos ateliês com 
distâncias que variam entre 3 m a 4 m. A garagem foi 
propositalmente inserida como um interstício, em um 
módulo de 6 m sem arcos (Kiefer, 2005). 

Devido à maior complexidade programática, nota-se 
maior compartimentação no setor residencial quando 
comparado aos espaços de trabalho. No intervalo entre 
treliças, a compartimentação leva em consideração as 
demandas de cada zona.

A distribuição dos espaços no setor residencial se dá 
de modo que no pavimento térreo estejam localizadas 
as zonas social e de serviços, enquanto no pavimento 
superior distribuem-se parte do estar e a zona íntima. 
Em todos setores a circulação é posicionada a sul.

O acesso social é demarcado pelo prolongamento da 
cobertura metálica e pala área ajardinada. Os dois 
primeiros módulos do térreo, subdividem-se em quatro 
quadrantes sequenciais em planta, em que se localizam: 
estar, jantar, cozinha e área de serviço. A sala de estar 
contém a escada de acesso ao pavimento superior. O 
jantar articula-se com a garagem e com o jardim. A 
cozinha integra-se ao jantar, em um mesmo nível, sem 
divisórias. Integram a zona de serviços ainda: banheiro, 

Figura 46 - Acesso ao jantar.
Figura 47 - Acesso à residência. 
Figura 48 - Jardim de acesso à residência.  
Fonte: Revista Mínimo Denominador Comum.
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área de serviço e acesso ao pátio de serviços ao sul 
(responsável por ancorar a construção ao limite  
do terreno).

No pavimento mais alto distribuem-se o estar íntimo 
e duas suítes, intermediados por um hall. Junto da 
circulação “paredes-armário” atravessam todo o 
setor íntimo, fazem a vedação e contém as janelas, 
para o arquiteto estão “sintonizadas com o modo de 
viver japonês dos donos da casa” (Kiefer, 2005). Dois 
banheiros compartilham o módulo central entre suítes. 
O estar superior estende-se entre os limites transversais 
da edificação, evidenciando a cobertura curva com forro 
em madeira e possibilita ao observador a apreciação o 
pé-direito duplo sobre o estar inferior. 

Adjacente aos módulos de moradia, o espaço da 
garagem coberto e aberto acomoda o depósito, disposto 
como um volume solto e centralizado, permitindo 
passagem pelos seus recuos laterais. Atravessando a 
abertura da garagem, pela parede de grês que separa 
este ambiente do ateliê de Lia, circula-se sob a cobertura 
metálica rumo ao acesso dos ateliês, localizados em 
patamares distintos. Cada ateliê acomoda um nível  
de mezanino.

Figura 49 - Vista da circulação protegida dos 
ateliês para a residência. 
Figura 50 - Vista da residência para circulação 
dos ateliês.  
Fonte: Kiefer Arquitetos. 

Figura 51 - Vista do acesso para os ateliês, a 
partir da garagem. Fonte: Revista AU.
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Figura 52 - Vista da 
escada de acesso ao 
ateliê de Mauro Fuke.
Figura 53 - Vista da 
garagem a partir do 
acesso ao ateliê de Lia 
Menna Barreto.  
Fonte: Autora.

Figura 54 - Vista desde o pátio para o jantar. 
Figura 55 - Vista do acesso a sala de jantar.
Figura 56 - Vista para pátio do jantar,  a partir do pátio da garagem.  
Fonte: Autora.
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A continuidade e interligação entre os setores é 
estabelecida pela porta da sala de jantar voltada para a 
garagem. Esta abertura é replicada nos planos de grês 
subsequentes, alinhadamente, até a empena limite do 
conjunto. Cria-se, assim, uma perspectiva longitudinal 
desde o jantar até os ateliês por entre os estes recortes e 
sob os arcos metálicos. 

3.2.4.4 Aspectos construtivos: 

O sistema estrutural utilizado é claramente expresso 
no partido: são nove paredes em grês – material 
encontrado na margem norte do rio Jacuí (Fuke, 2020) 
–, cobertas em seus intervalos por cobertura metálica 
pousada sobre oito arcos treliçados, encerrados em 
blocos de concreto aparentes, distribuídos em um ritmo 
de 3 m e 4 m, respectivamente. 

O projeto faz uso de estrutura mista, mesclando paredes 
portantes e estrutura independente. Figurola (2005, 
p. 26) destaca a “mistura de sistemas construtivos 
racionalizados e rústicos”. Internamente, as paredes 
portantes em grês são parte integrante da ambientação. 
Aparecem desnudas, evidenciando o material e o 
partido adotado. São tomadas como divisórias efetivas, 
que contém o mínimo de aberturas necessárias para 
efetivar a comunicação entre os espaços. Já os arcos 
treliçados, responsáveis pela possibilidade da planta 
livre, não são evidenciados no interior, mas recebem 

Figura 57 - Estar íntimo. Fonte: Revista 
Mínimo Denominador Comum.
Figura 58 - Estar íntimo. Fonte: Portal 
Vitruvius.
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forros em painéis de madeira que acompanham sua 
curvatura, tanto na residência como nos ateliês. No 
setor íntimo da residência utiliza-se laje de forro. As 
demais compartimentações internas são executadas em 
alvenaria. O encontro entre vedação e cobertura com 
frequência é mediado por painéis de vidro.

Externamente, nota-se a similaridade entre as faces 
opostas. Sendo assim, o tratamento das fachadas norte 
e sul expressa a setorização da edificação ao demonstrar 
as diferentes necessidades de iluminação e ventilação 
destes espaços -, enquanto leste e oeste marcam o 
encerramento da composição.

Os planos de vedação encontram-se em maior ou 
menor grau, recuados do limite das paredes de grês, o 

Elevação norte

Elevação leste

Elevação sul

Elevação norte

Elevação leste

Elevação sul

Elevação norte

Elevação leste

Elevação sul

Figura 59 - Fachada norte (acima)
Figura 60 - Fachada sul (intermediária)
Figura 61 - Fachada leste (abaixo). 
Escala 1:250 m. Redesenho elaborado 
pela autora.
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Elevação norte

Elevação leste

Elevação sul

Elevação norte

Elevação leste

Elevação sul

Figura 62 - Vista da orientação leste (ao lado). 
Fonte: Kiefer Arquitetos.
Figura 63 - Vista da orientação sul 
(intermediária). Fonte: Revista Mínimo 
Denominador Comum.

Figura 64 - Vista da orientação norte (abaixo).
Figura 65 - Vista da orientação norte (abaixo ao 
lado).  
Fonte: Kiefer Arquitetos.
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que evidencia as estratégias estruturais utilizadas. Uma 
galeria é gerada nas faces norte e sul, com ritmo variado 
a depender do setor da edificação.

No setor residencial, os fechamentos são tratados como 
painéis. Assim, por apresentar maior amplitude visual, a 
fachada norte recebe painel com estrutura em madeira 
e vidros, ora fixo, ora móveis. Esse plano incorpora as 
portas de acesso no nível térreo e recebe venezianas nos 
dormitórios, localizados no pavimento superior. É a 
cobertura metálica prolongada que permite os amplos 
painéis envidraçados, pois ela protege das intempéries e 
da exposição demasiada ao sol.

No setor do trabalho artístico as duas fachadas paralelas, 
norte e sul, têm esquadrias em fita localizadas próximas 
do teto, que são responsáveis pela transição entre os 
planos de alvenaria e cobertura, trazendo leveza ao 
encaixe a partir da transparência do material. A distinção 
entre as fachadas se dá pela dimensão das portas de 
acesso, e pelo maior prolongamento da cobertura na face 
sul. As paredes de alvenaria recebem reboco e pintura na 
cor amarela predominantemente, pontuando-se o uso do 
verde externamente no ateliê de Mauro Fuke.

As fachadas leste e oeste são compostas pelos planos de 
grês conformados como empenas, que se prolongam 
com relação aos limites da vedação e cobertura. Na parte 
superior desses planos, análogas aos recortes utilizados 
na Casa Orozco e na Villa Le Lac, poéticas aberturas 
emolduram a paisagem.

É notável que com o tempo e o crescimento da vegetação, 
a casa interage cada vez mais com a paisagem. 

Figura 66 - Detalhe da vegetação na parede 
de grês. 
Figura 67 - Inserção da casa na paisagem. 
Fonte: Kiefer Arquitetos.
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A vegetação cresce sobre as treliças e planos de grês, 
enquanto mimetiza e funde a intervenção humana no 
campo.

3.2.4.5. Os ateliês

Localizados subsequentes aos espaços residenciais, 
os ateliês de Lia Menna Barreto e Mauro Fuke, estão 
mais resguardados com relação à testada do lote. A 
conexão se dá através do espaço aberto e coberto da 
garagem. Deste nível, cada ateliê desce respectivamente 
1,5 m e 3 m.

Figura 68 -  Vista para os ateliês.
Figura 69 - Vista para o atelie de Lia Menna 
Barreto. 
Figura 70 - Vista para o ateliê de Mauro Fuke.  
Fonte: Autora.
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A partir da via, os ateliês podem ser acessados por 
veículos de modo independente da casa e entre si, 
através de um caminho previsto no projeto e da 
marcação gerada pelos arrimos. Desde o interior da 
residência, é a partir da garagem que pode ser acessado 
o corredor que dá acesso aos ateliês. Esta circulação se 
configura como uma rua interna (Kiefer, 2020)3, coberta 
e aberta que permite atravessar longitudinalmente boa 
parte da composição.

Nota-se uma tendência em organizar os elementos do 
ateliê a partir de espaços equivalentes. Neste arranjo, 
uma das partes é reservada para abrigar o mezanino e 
o primeiro lance da escada, enquanto na outra metade 
distribuem-se os acessos, que estabelecem uma relação 
de fluxo diagonal entre si. 

O uso cotidiano e acesso esporádico destes acessos 
pode ser depreendido pela dimensão, características e 
localização das portas dos ateliês. Enquanto a porta sul 
pode ser utilizada para acesso do artista, as generosas 
medidas das portas a norte permitem o recebimento 
de materiais e o escoamento de obras de grandes 
dimensões.

Os ateliês constituem-se como dois espaços idênticos de 
70 m² cada, com área de mezanino de aproximadamente 
40 m². Sob o vão da escada, um banheiro. No espaço 
remanescente, há um pé-direito duplo. Somadas, as 
áreas destinadas aos espaços de trabalho resultam em 
quase metade da área total da residência.

Espacialmente, estes ambientes são amplos galpões de 
pé-direito duplo com cobertura curva, que pousa sob 
os rasgos de luz. A forma da cobertura é evidenciada 
no interior dos espaços, que recebe forro de madeira 
acompanhando sua curvatura. É através das janelas 
em fita que a iluminação natural adentra o recinto. Não 
há janelas no nível do usuário, a conexão do espaço 
com o exterior provém apenas das portas, o que pode 

3  Entrevista concedida por KIEFER, Flávio. Conversa com Flávio Kiefer 
[out. 2020]. Entrevistadora: Evelise Both. Porto Alegre, 2020. 2 arquivos 
.mp3 (3m28s e 19m18s). A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice 
C desta dissertação.

Figura 71 - Ateliê Lia Menna Barreto. 
Figura 72 - Ateliê Lia Menna Barreto.  
Fonte: Kiefer Arquitetos.
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favorecer um ambiente de reclusão e concentração.
Internamente os ateliês diferem com relação à 
materialidade e ocupação. O ateliê de Lia Menna 
Barreto, quando construído, tinha tons mais claros, 
com paredes brancas, piso cimentado e sua apropriação 
era mais espaçada, com objetos e mesas de trabalho 
locados pontualmente. Já o ateliê de Mauro Fuke era 
caracterizado por materiais mais escuros e robustos. 
Nas paredes os mesmos tons de verde e amarelo 
usados nas fachadas, penetram o interior. O plano de 
base recebe piso de borracha tipo moeda. Em geral, 
o ateliê de Mauro apresentava um caráter de oficina, 
com ferramentas penduradas pelas paredes, bancadas 
de trabalho sobre cavaletes, e os revestimentos aptos a 
suportar o trabalho com materiais mais pesados. 

As imagens do local anunciam seus usuários e revelam 
esta apropriação do espaço. Martins (2005, p. 12), 
quando escreveu sobre a casa em alguns anos após 
sua ocupação advertiu que eram os ateliês os espaços 
mais usados da casa. São nos relatos sobre o trabalho 
de Lia Menna Barreto que o espaço do ateliê é mais 
comumente citado. Em sua análise sobre o projeto 
Diário de uma Boneca, Santos (2019, p.18) destaca sua 
ocupação do espaço pela arte: “as bonecas arranjadas 
em grupos, por semanas, meses, ocupam o espaço físico 
do atelier. O atelier torna-se desta maneira habitado”. 

Na percepção de Antunes – referindo-se ao trabalho de 
Mauro – o espaço do ateliê é expandido para o entorno, 
demonstrando uma visão mais holística que contempla 
obra arquitetônica e paisagem: 

O estúdio funciona como local para organizar 

idéias [sic] alternando projeções de toda a natureza 

circundante ao meio ambiente, e o lugar para 

insights do artista continua sendo o mundo. Na 

casa que vive consigo fazer uma analogia com 

seu trabalho, onde pude acompanhar parte do processo 

de sua construção tomada hoje pela natureza com 

muitas espécies vegetais agregadas à arquitetura. O 

terreno que antes era árido tornou-se fértil  

(Antunes, 1998).

Figura 73 - Ateliê Mauro Fuke. Fonte: Kiefer 
Arquitetos.

Figura 74 - Ateliê Mauro Fuke. 
Figura 75 - Ateliê Mauro Fuke.  
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.
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Figura 76 - Ateliê 
Mauro Fuke. 
Figura 77 - Ateliê 
Mauro Fuke.  
Fonte: Autora. 

Figura 78 - Ateliê 
Mauro Fuke. 
Figura 79 - Ateliê 
Mauro Fuke.  
Fonte: Autora.
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Figura 80 - Ateliê Lia Menna 
Barreto, atual ateliê da Tun. 
Figura 81 - Ateliê Lia Menna 
Barreto, atual ateliê da Tun. 
Figura 82 - Ateliê Lia Menna 
Barreto, atual ateliê da Tun.  
Fonte: Autora.
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Atualmente, o espaço concebido como ateliê de Lia 
Menna Barreto abriga o ateliê da marca TUN, enquanto 
a artista deslocou seu trabalho para outro endereço. Já o 
ateliê de Mauro Fuke demonstra a passagem do tempo, 
apenas pelo acréscimo de materiais e ferramentas, quase 
duas décadas depois, em caráter segue muito parecido 
com a época da construção.

3.2.4.6 O processo de projeto

Sobre o trabalho para Mauro e Lia, Flávio Kiefer 
afirma que “a ligação dos clientes com a arte fez com 
que eu me sentisse livre para apresentar um projeto 
nada convencional” (Martins, 2005, p. 10). Durante o 
processo de projeto, segundo o arquiteto, Lia Menna 
Barreto participava do projeto em questões mais 
programáticas, enquanto era com Mauro Fuke que se 
definiam os “sentidos da arquitetura” (Kiefer, 2020).

A aproximação do artista com a arquitetura e a 
informática viabilizou a participação ativa no processo 
de projeto. Mauro dominava softwares 3D e os usava 
para modelar suas obras. Dessa forma, assumiu a 
modelagem e fez todas as perspectivas da residência, a 
partir dos desenhos 2D que recebia de Kiefer. Sobre a 
participação instigante de Fuke, o arquiteto pontua:

Ele me fazia muitas perguntas, disso me lembro bem. 
Ele me dava plena liberdade, mas, de alguma forma, 
as perguntas dele me ajudavam a achar o caminho 
(Kiefer, 2020).

Figura 83 - Implantação, desenho elaborado por 
Mauro Fuke. 
Figura 84 - Perspectiva da residência, desenho 
elaborado por Mauro Fuke. 
Figura 85 - Perspectiva da residência, desenho 
elaborado por Mauro Fuke.  
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.
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Nos relatos de Mauro sobre o desenvolvimento do 
projeto, o artista conta com entusiasmo sobre sua 
participação: 

Quando o Flávio e sua equipe me apresentaram as 
primeiras plantas, tratei de modelá-las num software 
de modelagem 3D, a mesma que uso em meus projetos 
escultóricos. Este modelo em 3D foi sendo atualizado 
em tempo real, conforme a obra se erguia. E confesso, 
agora, que me dava prazer em descobrir elementos que 
não se encaixavam na passagem das plantas 2D para 3D 
(Fuke, apud Kiefer, 2005).

Além da integração das habilidades de Fuke com 
softwares de modelagem no processo de projeto, houve 
também intenção de extrapolar a dimensão digital para 
o campo físico, por meio da realização de uma maquete 
física em madeira, que não se concretizou (Kiefer, 2005). 

Figura 86 - Perspectiva do estar íntimo, desenho 
elaborado por Mauro Fuke.
Figura 87 - Perspectiva interna do ateliê, 
desenho elaborado por Mauro Fuke.  
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.
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3.3  Casa Fraga 

Localização: Itanhangá, Rio de Janeiro/RJ

Arquiteto: Carla Juaçaba e Mario Fraga

Cliente: Mario Fraga

Projeto: 2000

Obra: 2002

Área do terreno: 1.123 m²

Área construída: 140 m²

Área do ateliê: 46 m² 

Prêmios

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), 2002 

Publicações em livros e catálogos

Contemporary Brazilian Houses, photography 
exhibition Leonardo Finotti

Publicações em periódicos

Projeto Design (n. 297, 2004, p. 72-75)

Monolito (n. 14, 2014, 116-121)

L’Architecture D’Aujourd’hui (n. 359, 2005, p. 46-47)

O vidro plano (n. 361, p. 17, 2003)

Casa & Jardim,  Portal Eletrônico

Ca
sa

 F
ra

ga
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A denominada Casa Fraga1 foi projetada por Carla 
Juaçaba em coautoria com o próprio artista, que tem 
formação como arquiteto, na zona oeste do Rio de 
Janeiro. O projeto data do ano de 2000 e teve sua obra 
concluída em 2002. Neste mesmo ano, o projeto recebeu 
premiação do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-
RJ). A residência teve seu projeto publicado em alguns 
periódicos locais como as revistas Projeto Design (n. 
297, 2004, p. 72-75) e Monolito (n. 14, 2014, 116-121), e, 
internacionalmente, na L’Architecture D’Aujourd’hui (n. 
359, 2005, p. 46-47), em edição dedicada à arquitetura 
brasileira. O redesenho segue o material publicado na 
revista Projeto Design, atualizado conforme observações 
feitas pela autora em visita ao local. 

3.3.1  Carla Juaçaba, a arquiteta

Carla Juaçaba é arquiteta formada pela Universidade 
de Santa Úrsula no Rio de Janeiro, em 1999. Durante 
a faculdade trabalhou no ramo da cenografia com 
Gisela Magalhães – contemporânea de Niemeyer –, 
fazendo cenografias de museus pelo Brasil (Juaçaba, 
2009). Em seu escritório, Carla Juaçaba Studio, ativo 
desde 2000, seu trabalho mescla principalmente 
projetos residenciais e culturais. Em seus projetos 
residenciais ressalta-se, sobretudo, a integração com 
a paisagem natural. A década que se seguiu ao início 
da atividade do escritório foi bastante frutífera na 
carreira da arquiteta. Algumas residências obtiveram 
destaque neste período, são elas: a Casa Rio Bonito 
(2001-02), a Casa Varanda (2005-07) e a Casa Mínima 
(2008), das quais não foram identificados os clientes. 
Também não foram localizadas informações sobre a 
existência de outros projetos para artistas na carreira 
da arquiteta, além da casa no Itanhangá. No âmbito 
cultural, destacam-se internacionalmente os projetos 
para o Pavilhão Humanidade, em 2012, realizado para o 

1  Conhecida na obra da arquiteta Carla Juaçaba como casa-atelier, neste 
trabalho, com o objetivo de proporcionar maior aproximação do projeto 
com o artista, optou-se por designá-la Casa Fraga.
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evento Rio + 20 – junto com Bia Lessa; e o Pavilhão do 
Vaticano na Bienal de Veneza de 2018.

Com o trabalho reconhecido nacional e 
internacionalmente, a arquiteta teve como premiação 
mais importante da sua carreira o 1º Prêmio ArcVision 
– Women and Architecture, recebido em 2013. Em 2018 
recebeu o AREA – Architecture Review Emerging Awards.

A arquiteta também tem atuação na área acadêmica. 
Foi professora na PUC-RJ entre 2008 e 2013. Após 
esse período, continuou tendo participação ativa em 
eventos acadêmicos, além de palestras e congressos, 
tanto no Brasil, como no exterior. Segundo o site 
oficial, atualmente seu escritório está baseado em 
Londres e a arquiteta leciona na Mendrisio Accademia.

3.3.2  Mario Fraga, o artista e arquiteto

Mario Fraga é artista plástico, carioca, nascido em 1947. 
Formou-se em 1971 em arquitetura, pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (FAU/UFRJ). Entre 1972 e 1974 viveu na 
França onde cursou pós- graduação em Planejamento 
Urbano e estudou cinema. 

Em seu trabalho artístico explora principalmente 
a pintura em tela, tecido e papel. Já participou de 
inúmeras exposições individuais e coletivas, no 
Brasil e no exterior, além de instalações de obras em 
espaços públicos e galerias. Como arquiteto atuou 
como professor de Linguagem Visual em cursos de 
arquitetura. 

Figura 1 - Carla Juaçaba, Casa Mínima, 2008. 
Fonte: Site Darchitecture.com.

Figura 2 - Carla Juaçaba, Pavilhão Humanidade, 
2012, Rio de Janeiro. 
Figura 3 - Carla Juaçaba, Casa Varanda, 2005-
07, Rio de Janeiro.  
Fonte: Carla Juaçaba Studio.
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A formação de arquiteto influencia sua experiência na 
arte, para Lontra (2012), a obra do artista: 

[...] somente se concretiza no espaço para o qual foi pensada, 
projetada e criada. Fiel à sua vocação arquitetônica, o artista 
é o ser que povoa o vazio, que ocupa o espaço, que dialoga 
com a geografia que nos circunda e que determina a essência 
substantiva da obra de arte. Antes de ser desenho, pintura, 
escultura, a obra de Fraga é isso: ocupação (Lontra, 2012).

Os materiais em que trabalha também flertam com 
a disciplina arquitetônica. Desde 1989, aprimora um 
método de pintura no interior de vidros laminados, 
pesquisa que desenvolve em parceria com a empresa 
de vidros Blindex. Segundo Mario, foi a partir de uma 
conversa com o arquiteto Sergio Bernardes que surgiu 
a ideia de pesquisar esse material (Fraga, 1991). É 
consenso entre os críticos que essa experimentação 
potencialmente abre caminhos para a integração entre 
arte e indústria (Morais).

O projeto In Vitro, teve instalações no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), em 1991, e 
no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
(MASP-SP), em 1992. Além disso, integrou em 2002 o 
projeto Arte no Metrô, na Estação do Anhangabaú, na 
capital paulista. 

Em seu texto sobre a primeira instalação, Fraga anuncia 
a intenção de resgatar a Arte na Arquitetura, e alega 
que “os projetos arquitetônicos definem as necessidades 

Figura 4 - Mario Fraga, instalação In Vitro na 
estação Anhangabaú em São Paulo, 2002. 
Figura 5 - Mario Fraga, instalação In Vitro na 
estação Anhangabaú em São Paulo, 2002.
Figura 6 - Mario Fraga, instalação In Vitro no 
MAM Rio, em 1991. 
Fonte: In Vitro Rio.
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que os artistas devem preencher” (Fraga, 1991). Pape 
considera que para além da pintura, nesta obra cada 
placa representa um plano arquitetônico, sendo assim 
poderia recobrir fachadas do chão ao topo (Pape, 1991) 
e conferir maior expressividade do objeto arquitetônico 
(Mello). Na opinião de Morais:

O vidro ganha status com o trabalho de Mário Fraga: 

deixa de ser mero suporte para ser alçado à condição de 

obra de arte. Nada a ver com os conhecidos vitrais. O 

que interessa ao artista é a descoberta do que não existe. 

Não existia, diga-se de passagem. Depois de três anos 

pesquisando a pintura entre vidros laminados no galpão 

de sua patrocinadora, a Blindex, ele chegou a uma nova 

integração entre arte e indústria. [...] Nesta arte que 

mexe com a indústria e toca na arquitetura, “a mais 

antiga expressão na história da arte”, o grande alvo é o 

empreendimento de vulto, tanto que o sonho de Mário 

Fraga é cobrir um prédio inteiro com seus laminados 

coloridos com uma tinta especial criada por ele mesmo 

(Morais).

Intitulada In Vitro Rio – Mario Fraga, a instalação mais 
recente desta experimentação foi realizada no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, no final de 2020. Nesta obra, 
o artista cria uma atmosfera formada por duas fileiras 
paralelas de vidros laminados pintados à mão. No total 
somam-se 40 módulos, medindo 3,18 m por 1,18 m 
cada, totalizando 27 m de extensão de pinturas coloridas 
em formas sinuosas. A dinâmica de relação com o lugar 
se desenvolve associando reflexos do entorno no plano 
de vidro, ao mesmo tempo que intervém sobre o espaço 
ao projetar, através da luz e transparência, suas formas 
sobre o solo. 

3.3.3  Encargo

A Casa Fraga foi idealizada para servir como moradia 
dos autores Carla Juaçaba e Mario Fraga – que viviam 
juntos na época –, e abrigar o ateliê do artista. No 
momento do projeto Carla estava no início de sua 

Figura 7 - Mario Fraga, In Vitro Rio, Croqui da 
obra (detalhe). 
Figura 8 - Mario Fraga, In Vitro Rio, primeiros 
estudos, projeto da obra no ateliê do artista. 
Figura 9 - Mario Fraga, In Vitro Rio, primeiros 
estudos, maquete da obra no ateliê do artista.  
Fonte: In Vitro Rio.
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"A natureza juntou um dia, 
As cores num feixe – o arco íris. 

Mário Fraga soltou-as. 
Entregou-as de volta, ao espaço 

E as formas, as cores, as suas origens..." 
Sérgio Bernardes

Figura 10 - Mario Fraga, In Vitro Rio, vista externa, Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. 
Figura 11 - Mario Fraga, In Vitro Rio, vista externa, Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro.  
Fonte: Autora.

Figura 12 - Mario Fraga, 
In Vitro Rio, vista do túnel 
formado pelos paineis, Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. 
Figura 13 - Mario Fraga, In 
Vitro Rio, vista aproximada dos 
paineis, Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro.  
Fonte: Autora.
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carreira como arquiteta e Mario atuava como artista 
plástico e professor universitário. A Casa Fraga foi 
a primeira obra construída de Carla Juaçaba. Para 
o artista, embora este seja o único projeto de sua 
autoria na carreira como arquiteto, o autor comenta 
o simbolismo de projetar a própria residência: “eu fiz 
arquitetura e o maior desejo da minha vida é fazer a 
minha casa! ” (Fraga, 2020)2.

Em seu relato sobre o projeto, o artista aponta que 
mesmo enquanto morou em apartamento, sempre 
trabalhou e morou “dentro do ateliê” e que este projeto 
partiu de sua vontade de ter apenas uma parede 
dividindo os dois espaços. Para além disso, foram 
referências do projeto, os trabalhos de Mies Van Der 
Rohe, o modo de viver e os jardins japoneses, o uso 
de materiais naturais e os padrões de construção da 
estrutura, produzida industrialmente (Fraga, 2020).

3.3.4  Análise arquitetônica

3.3.4.1  Aspectos de localização e implantação

A Casa Fraga está localizada em um condomínio 
no bairro Itanhangá, zona oeste da cidade do Rio 
de Janeiro, aos pés da Floresta da Tijuca. O bairro 
é caracterizado pela abundante vegetação nativa e 
por desníveis significativos. De caráter residencial, 
a ocupação do local é predominantemente de casas 
isoladas no lote. As vias apresentam formas sinuosas e 
em muitos casos, pavimentação com paralelepípedos, 
como é o caso da via com a qual o terreno faz frente.

Com formato de um polígono irregular de quatro 
lados, o lote é caracterizado pelo perfil acidentado 
com desnível de quase 15 m. Apresenta testada para 
norte e boas visuais nesta mesma orientação, ampliadas 
pela declividade do solo. O entorno não possui 

2  Entrevista concedida por FRAGA, Mario. Conversa com Mario Fraga 
[nov. 2020]. Entrevistadora: Evelise Both. Rio de Janeiro, 2020. 2 arquivos 
.mp3 (31m24s; 21m27s). Partes da conversa encontram-se transcritas no 
Apêndice E desta dissertação.
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Figura 14 - Situação do bairro 
Itanhangá na cidade do Rio de 
Janeiro. Fonte: Google Maps.

Figura 15 - Situação da Casa 
Fraga no Itanhangá. Fonte: 
Google Maps.

Figura 16 - Localização do 
terreno. Fonte: Google Maps.
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construções próximas como condicionantes, assim, há 
a possibilidade de se constituir como uma edificação 
aberta à paisagem natural.

A ocupação tem formato retangular e está vinculada 
à testada norte do lote. A opção por esta localização, 
segundo Fraga (2020), se deu pela existência de um 
pequeno platô nessa área do lote. No sentido transversal 
do terreno, a residência está locada mais próxima e 
paralela à divisa oeste, com a qual mantém distância de 
aproximadamente 2 m, liberando assim o lado leste para o 
acesso e jardim. Nas demais áreas do terreno são mantidas 
as vegetações preexistentes e características do local. 

De forma elementar, o volume vertical se desenvolve 
como um arranjo linear dispondo lados maiores 
para as orientações leste e oeste. O posicionamento 
perpendicular à rua e às curvas de nível, aliado ao aclive 
do terreno, sugere a ocupação em dois níveis. 

A solução utilizada para acomodar o corpo da casa em 
um patamar foi a construção de arrimos, executando 
operações de corte e aterro no terreno. O uso de pedras 
recolhidas no local, tanto no muro de arrimo como 
no de contenção – encaixadas uma a uma sem cortes 
por um profissional local (Fraga, 2020) –, demonstra o 
empenho em integrar a casa ao contexto.

0 1 105

Figura 17 - Implantação. 
Escala 1:250 m. Redesenho 
elaborado pela autora.
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A partir da via, nota-se por entre a vegetação, o muro 
de pedra de 6 m, e, sobre ele, a residência. A partir 
dos fundos do terreno nota-se um único pavimento – 
localizado aproximadamente 10 m abaixo do limite sul 
–, e a ampla cobertura. Na aproximação com o objeto, 
percebe-se a relação com o desnível do lote, que absorve 
o nível inferior da residência. Embora a solução em 
patamares se relacione com a característica do terreno, o 
piso da edificação não está em contato direto com o solo, 
mas sim, ligeiramente elevado. 

3.3.4.2  Aspectos formais e compositivos

A edificação se apresenta como uma solução compacta, 
onde se busca resolver todo o programa em um único 
volume. Constitui o conceito formal a proposta de 
composição por planos, operação análoga ao trabalho 
desenvolvido pelo artista no projeto In Vitro. Assim, 
definem sua forma, principalmente, a planaridade dos 
painéis de vedação e a horizontalidade da cobertura, 
que se prolonga como amplos beirais para além dos 
limites da edificação.
A solução estrutural é geradora da forma e da 
composição. A rígida malha estrutural metálica, deixada 
à mostra, configura o caráter pavilionar e cria linhas 
reguladoras que segmentam a edificação, verticalmente, 
em quatro partes principais e, horizontalmente, em duas. 
A subdivisão desses planos compositivos origina painéis 
menores em figuras regulares, que são ressaltadas pela 
materialidade diversa. A continuidade interior-exterior 
é possibilitada pelas amplas aberturas de alguns desses 
planos e, em especial, do espaço do ateliê.

Figura 18 - Acesso ao terreno, vista do entorno. 
Figura 19 - Acesso ao terreno, vista para 
orientação oeste. A casa está à esquerda, 
ocultada pela vegetação. 
Fonte: Autora.
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A partir do caráter pavilionar da casa, pode-se 
estabelecer uma relação com diversas obras. Para o 
artista (Fraga, 2020) a admiração pela obra de Mies Van 
Der Rohe influenciou na concepção do partido. Segundo 
Juaçaba (2009) “o uso do aço foi uma escolha estética, 
um encantamento pelos projetos do Mies van der Rohe”. 

Chamam a atenção também afinidades com outras 
duas residências em específico: uma moderna e outra 
contemporânea – projeto que está inserido dentro da 
própria obra da arquiteta –, são elas: a Casa Eames (Los 
Angeles, 1945-49), de Charles e Ray Eames, com a qual 
compartilha também similaridade no programa, visto 
que ambas são casas-ateliê –; e a Casa Rio Bonito (Nova 
Friburgo/RJ) – uma casa de final de semana.

A Casa Fraga compartilha com a Casa Eames os ideais 
de continuidade espacial interna e também entre 

Figura 20 - Frank Lloyd Wright Casa 
Farnsworth, 1945-51, Illinois. Fonte: Archdaily.

Figura 21 - Perspectiva isométrica, orientação 
leste e norte. Redesenho elaborado pela autora.

Figura 22 - Perspectiva isométrica, orientação 
oeste e sul. Redesenho elaborado pela autora.
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interior e exterior, além da amplitude espacial produzida 
pelo pé-direito duplo. A linguagem planar é comum, 
porém pode-se considerar que, na casa-ateliê, os planos 
de fechamentos são “abrasileirados”, ao buscar-se a 
integração com os tons da terra e o uso de materiais 
naturais e locais, como a palha trançada e a pedra. 

O painel de palha dos planos pivotantes, elemento 
marcante da casa, foi utilizado anteriormente por Carla 
no projeto em Nova Friburgo. Deste mesmo projeto, 
Serapião (2004, p. 74) pontua o emprego da pedra, 
que considera coadjuvante em Itanhangá, enquanto é 
protagonista na Casa Rio Bonito. O autor nomeia como 
“revelações tropicais”, estas duas obras consideradas 
por ele como “pavilhões contemporâneos” da arquiteta, 
ressaltando a sua “bela ocupação do meio natural 
brasileiro, misturando racionalismo [...], com elementos 
nativos” (Serapião, 2004, p. 74). 

Destes dois projetos relacionados, a casa no Itanhangá 
difere quanto ao posicionamento da edificação no lote. 
Em particular, quando comparada à Casa Rio Bonito, 
nota-se a distinção quanto ao desenvolvimento do 
volume, nesta última, horizontal.

3.3.4.3  Aspectos funcionais e espaciais

O programa enxuto, de casa e ateliê, a ser habitada por 
duas pessoas, é acomodado dentro deste único volume3. 
Embora a adoção da estrutura metálica possibilite a 
planta livre, para a demarcação programática, utiliza-
se elementos de composição estruturais. Assim, são 
definidas faixas de uso a partir do posicionamento 
dos pórticos metálicos, dividindo o volume em quatro 
módulos iguais.

O zoneamento busca distribuir, no térreo, a zona 
de serviço, estar e trabalho criativo e, no pavimento 
superior, a zona íntima. Ressalta-se a correlação entre a 
estrutura e o programa. 

3  À exceção da área de serviços, que está localizada à parte, nos fundos do 
lote, idealizada como um espaço aberto.

Figura 23 - Charles e Ray Eames, Casa Eames, 
1945-49, Los Angeles.
Figura 24 - Charles e Ray Eames, Casa Eames, 
1945-49, Los Angeles, estar.  
Fonte: Archdaily.

Figura 25 - Carla Juaçaba, Casa Rio Bonito, 
2001-02, Nova Friburgo. Fonte: Carla Juaçaba 
Studio.
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Figura 26 - Zoneamento (ao lado). Desenho 
elaborado pela autora.

Figura 27 - Planta pavimento superior (acima). 
Figura 28 - Planta pavimento térreo (abaixo). 
Escala 1:125 m. Redesenho elaborado pela 
autora.
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Figura 29 - Eixos ordenadores. 
Desenho elaborado pela autora.

Figura 30 - Corte A-A' (acima).
Figura 31 - Corte B-B'(abaixo).  
Escala 1:125 m. Redesenho elaborado 
pela autora.



142

Acessa-se a residência por um caminho com 
vegetação,entre a aresta nordeste do terreno e a varanda, 
na orientação leste da edificação. No térreo, encontram-
se distribuídos linearmente em módulos: circulação 
vertical e cozinha; zonas de estar e lavabo; e, ainda, dois 
módulos correspondentes ao ateliê com dupla altura. 

A cozinha é encravada no solo com arrimo de pedras 
locais, formando prateleiras para acomodar utensílios. 
Ao lado um jardim de terra batida invade o espaço da 
residência. Ao centro, a zona de estar pode desfrutar da 
varanda anexa, que dá acesso a residência. O espaço do 
ateliê encerra a composição: sua posição privilegiada e 
a dupla altura expandem a vista e o caracterizam como 
um elo e uma passagem entre a casa e a paisagem. A 
varanda anexa ao ateliê delimitada somente pelo piso, 
com desenho que integra à composição uma vegetação 
existente. 

Ao subir a escada, o primeiro módulo corresponde à 
varanda íntima, responsável por abrigar a circulação 
vertical e permitir acesso à suíte. Mesmo em um nível 
elevado, não possui guarda-corpo à leste. Adjacente 
a este módulo encontra-se a suíte, e, na sequência, o 
vazio que corresponde ao pé-direito duplo do ateliê. 
A suíte pode ser aberta em três, dos quatros lados, 
comunicando-se com a varanda íntima e o ateliê. 
Ao mesmo tempo, este espaço recebe ventilação 
e iluminação naturais por meio de esquadrias 
posicionadas na fachada leste. No banheiro, a janela 
pivotante contém espelho nas duas faces. 

A aspiração à continuidade espacial condiciona 
fortemente a resolução interna de todo o projeto.

Figura 32 - Acesso à residência. 
Figura 33 - Vista parcial da fachada leste a partir 
do acesso ao terreno.  
Fonte: Autora.
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Figura 34 - Vista da cozinha, muro de arrimo e respectivas 
prateleiras. Fonte: Arqa.
Figura 35 - Jardim interno de terra batida e escada. Fonte: 
Autora. 

Figura 36 - Vista do lavatório externo ao lavabo.
Figura 37 - Sala de estar.
Figura 38 - Sala de estar vista a partir do acesso.  
Fonte: Autora.
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Figura 39 - Varanda íntima e acesso à suíte. Fonte: Autora.
Figura 40 - Detalhe do espelho pivotante no banheiro da suíte. 
Figura 41 - Vista do dormitório a partir da varanda.
Figura 42 - Vista do pátio a partir da varanda.  
Fonte: Autora.
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Somente as zonas molhadas e a circulação vertical 
são compartimentadas com divisões permanentes. 
Elementos fixos são distribuídos nas bordas da 
edificação em “L”, liberando seu miolo, já o “eventual 
conflito de usos do programa pode ser resolvido 
com auxílio de divisórias móveis [...] que separam 
ou integram os espaços conforme o desejo dos 
usuários” (Carla..., 2014, p. 116). Esses painéis medem 
a altura integral do pavimento e metade da largura 
da edificação. A solução é utilizada para substituir 
portas convencionais no dormitório e no ateliê. Não 
há corredor e a circulação acontece próxima à fachada 
leste, tanto interna quanto externamente. Quando 
agrupados os painéis, todas as funções podem ser 
interligadas, inclusive entre os pavimentos, visto que é 
permitido ao dormitório estabelecer relação visual com 
o ateliê. Assim, cria-se um espaço contínuo longitudinal 
desde a cozinha ou varanda íntima, até a varanda na 
extremidade posterior ao ateliê. 

A casa não contém nenhuma dobradiça: todos os 
painéis são deslizantes ou pivotantes – no caso do 
ateliê incorporam ambas as soluções. Essa estratégia 
para o artista (Fraga, 2020) é apreendida da arquitetura 
japonesa e utilizada no projeto como uma maneira de 
aproveitar melhor os espaços. 

3.3.4.4  Aspectos construtivos

A solução estrutural adotada é geradora da forma, além 
de ser bastante expressiva, já que evita revestimentos. 

Figura 43 - Vista do ateliê a partir da cozinha.
Figura 44 - Vista da cozinha para o pátio, através 
da porta de acesso.  
Fonte: Autora.
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Compõem a estrutura dez pilares em perfis metálicos 
“I”, que formam pórticos de 6 m, distribuídos em um 
ritmo regular de 4 m.

Nas lajes é utilizado concreto armado sobre telha de 
alumínio galvanizado4. Na cobertura, soma-se a este 
sistema, uma camada de 5 cm de argila expandida, com 
o objetivo de melhorar o desempenho termo acústico 
da edificação5. Nota-se ainda a presença de muros de 
arrimo em pedra bruta nas extremidades da construção.

O volume é concebido como estrutura independente, 
com os vãos preenchidos por painéis de fechamento. O 
encaixe entre os perfis verticais e horizontais acontece 
em um mesmo plano. Mendes (2017, p. 133) pontua que 
essa estratégia difere da solução de Mies Van Der Rohe 
para a Casa Farnsworth, por exemplo. Contrapondo o 
esqueleto em estrutura pré-fabricada, nos fechamentos 
opta-se predominantemente pelo uso de materiais 
naturais e técnicas artesanais. 

A materialidade da vedação é determinada de acordo 
com a localização e sua condição, fixa ou móvel. 
Internamente, as paredes divisórias são executadas em 
argamassa armada, enquanto os painéis móveis estão 
estruturados em MDF duplo. Os fechamentos externos 

4  Solução semelhante ao sistema steel-deck, embora a bibliografia 
consultada sobre a casa não utilize essa nomenclatura.

5  Atualmente, nota-se a presença de vegetação sobre a cobertura crescida 
naturalmente.

Figura 45 - Materialidade diversificada.
Figura 46 -  Sistema estrutural em evidência na 
composição. 
Fonte: Portal Arqa.
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mesclam alvenaria e caixilhos metálicos que recebem 
vidro ou palha de taquara, ou ambos, a depender  
do ambiente. 

O tratamento das fachadas apresenta linhas retas, 
evidenciando a regularidade da malha estrutural. Esta 
malha atua como como moldura para os fechamentos, 
que são posicionados coplanares à estrutura. Assim, 
o procedimento compositivo utilizado é a variação de 
materiais e texturas nos planos, já que em geral, as faces 
não apresentam notáveis reentrâncias ou saliências. 
O beiral é contínuo e mantém o mesmo tamanho em 
todas as faces da edificação.

Embora difiram na composição, as fachadas norte e 
sul, particularmente, apresentam simetria. Voltada 
para a rua local, a face norte apresenta altura de três 
pavimentos, sendo composta pelo muro de arrimo 
e, acima, encontra-se o plano da residência que 
corresponde à dupla altura do ateliê. Três painéis 
pivotantes-deslizantes de palha trançada subdividem 
este plano. A sul, apenas um pavimento pode ser 
notado. Recuado do limite da estrutura, para configurar 
a área da varanda, o plano de vedação é subdividido em 
duas partes, sendo uma fixa e outra deslizante. 

Na fachada leste, pode se perceber as quatro faixas entre 
os pilares, acrescidas de um módulo virtual, delimitado 
pelo prolongamento do piso da varanda sobre o muro 
de arrimo. Nota-se uma tensão diagonal entre os 
módulos das extremidades, enquanto no primeiro 
predomina a subtração no terreno, conferida pela área 
vazada e pelo plano translúcido, o último evidencia a 
adição sobre o perfil natural, com o muro de pedra. 
Nos três módulos centrais as vedações são diversas. 
Ao centro, encontra-se um plano único e fixo, sobre 
o qual pode-se notar uma claraboia. Lateralmente, 
painéis duplos entre pisos diferem no tipo de abertura: 
deslizante ou deslizante-pivotante. A continuidade 
visual é permitida pela transparência ou abertura dos 
planos. A viabilidade do uso dos painéis de palha 
trançada como fechamento, considerando inclusive a 
ausência de vidros, está diretamente relacionada com as 
condições climáticas locais.
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Figura 47 - Fachada norte (acima).
Figura 48 - Fachada sul (intermediária).
Figura 49 - Fachada leste (abaixo). 
Esccala 1:125 m. Redesenho elaborado pela 
autora.
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As texturas e cores dos materiais manifestam os 
anseios do cliente, que argumenta “a cor é a matéria 
propriamente dita, essa pureza da matéria para mim 
foi fundamental aqui” (Fraga, 2020). Prevalece então o 
uso de materiais naturais ou com a coloração integrada 
no processo de execução, descartando a necessidade 
posterior de pintura. 

Buscando aproximar a casa de tons terrosos, o emboço 
da alvenaria é feito com saibro e pó-xadrez e o piso 
cimentado é clareado com a adição pó de mármore na 
composição. O bambu é utilizado em forma de tiras 
– fechamento oeste da varanda, ou palha – painéis 
deslizantes e pivotantes. Esses painéis de palha trançada, 
executados artesanalmente, resgatam uma das marcas 
das obras Sergio Bernardes (Dêgelo, 2013). 

O contraste causado pelo encontro de materiais 
naturais, industriais ou artesanais é considerado “um 
dos destaques do projeto” (Carla..., 2000, p. 116). 
Mendes (2017, p. 139) considera que a casa-ateliê 
“talvez por ser a primeira obra e também por ter sido 

Figura 50 - Vista parcial da fachada leste a partir 
da cota superior do terreno. 
Figura 51 - Fachada sul vista desde os fundos 
do lote.  
Fonte: Autora.

Figura 52 - Imagem da casa publicada na 
Revista Projeto Design em 2004.  
Fonte: Revista Projeto.
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destinada à sua própria residência, se revela como um 
verdadeiro experimento [...] em torno das questões 
construtivas".

3.3.4.5  O ateliê

Volumetricamente, a caixa pode ser bipartida em espaço 
para trabalho criativo e moradia, conforme desejo do 
cliente (Fraga, 2020). O ateliê, neste projeto, se utiliza 
de dois dos quatro módulos cobertos que compõe a 
residência e recebe ainda um módulo de varanda anexa. 
Embora em área a casa apresente o dobro do espaço do 
ateliê, em volume são equivalentes.

É pelo interior da residência que o ateliê pode ser 
acessado. Embora abra-se para o pátio, essa não é a 
intenção que se manifesta no projeto, que não inclui 
degraus intermediários, para atenuar o desnível.
Espacialmente, apresenta pé-direito duplo, valorizado 
pela iluminação zenital recebida através da ampla 
claraboia. Centralizada em um dos módulos, a claraboia 
corresponde internamente a um quadrado de 2 m de 
lado, coberto com vidro jateado – que possibilita a 
entrada de luz difusa –, e aberturas pivotantes nas suas 
laterais que fazem a exaustão do ar quente.

A extensão do espaço é potencializada pela abertura 
dos cinco painéis pivotantes retráteis, que formam 
o encontro das faces norte e leste. Internamente, a 
estrutura e as telhas metálicas são mantidas aparentes 
e o ateliê mantém o mesmo piso da casa, o que 
sugere continuidades. Paredes em alvenaria recebem 
tons terrosos e possibilitam o apoio de telas. Sobre 
a coloração interna do ateliê Fraga (2020), comenta: 
“evidentemente que eu preciso de uma neutralidade. 
Cor para mim, são essas cores. Na arte visual cor é um 
elemento primordial, mas aqui não é”. 

A integração com o exterior é efetuada por meio da 
varanda anexa, sobre o muro de pedra, quando abertos 
os amplos panos pivotantes de palha trançada. Os 
materiais naturais misturam-se ao verde e harmonizam 
arquitetura e paisagem. 

Com a presença desta varanda, contígua ao ateliê, 

Figura 53 - Acesso do ateliê a partir da sala 
de estar. 
Fonte: Autora.
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nota-se a tendência de abrir a casa espacialmente de 
modo linear, desde a cozinha, incrustada no solo, até o 
piso projetado sobre o terreno. As barreiras vão sendo 
reduzidas, ampliando os espaços, até serem dispensadas. 
Na área descoberta não há guarda-corpo, o resguardo 
com relação ao desnível é feito pela própria vegetação. 
Mesmo elevado do solo, um pacto entre a casa e a 
paisagem é estabelecido, neste caso de modo visual.

O espaço do trabalho criativo também é usado como 
estar social e para desfrutar os momentos de ócio. 
O ateliê pode ser lido como um elo, entre a casa e 
a paisagem. É somente através dele que se chega à 
varanda. Para assegurar espaços de passagem à leste, 
nota-se a tendência a dispor a mobília próxima ao 
'limite oposto. A superposição ao apoio de pedra 
eleva a edificação em busca da luz, ao mesmo tempo 
que permite, no horizonte, uma paisagem livre de 
intervenções humanas. 

Em uma comparação deste ateliê com seu antigo 
espaço de trabalho, Mario Fraga nota uma mudança de 
protagonismo das artes “todo mundo que ia lá queria 
ver pintura, aqui quem vem, quer ver arquitetura”. Além 
disso, o artista comenta a repercussão do meio nas suas 
obras do período: “eu passei um tempo longo pintando 
coisas mais tons de terra, sobretudo depois que vim 
para cá. Depois que eu vim para cá coisa da terra me 
pegou a tal ponto que eu criei raízes” (Fraga, 2020).
Nessa interação com o meio, a terra do local serviu 
como matéria para algumas de suas obras.

Atualmente, o espaço segue sendo utilizado como 
espaço de criação, embora nem sempre possa ser 
utilizado para execução. No desenvolvimento das etapas 
finais do projeto da instalação In Vitro Rio por exemplo, 
devido ao clima úmido do Rio de Janeiro, Mario Fraga 

Figura 54 - Ateliê, claraboia e ventiladores de 
teto. Fonte: Autora.
Figura 55 - Detalhe claraboia. Fonte: Arqa.

Figura 56 - Ateliê Mario Fraga.  
Fonte: Autora.
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Figura 57 - Ateliê, painéis pivotantes.
Figura 58 - Ateliê, vista para a varanda.
Figura 59 - Uma das obras executadas pelo artista com a terra do 
local, exposta no ateliê.  
Fonte: Autora.
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trabalhou em um ateliê temporário dentro da fábrica da 
Blindex em Belo Horizonte.

3.3.4.6  O processo de projeto

O artista-arquiteto, que divide a autoria do projeto 
com a arquiteta Carla Juaçaba, relata um processo 
horizontal no trabalho em conjunto. Porém, como o 
ateliê era para o uso de Mario em seu trabalho, parece 
que as premissas relacionadas ao programa partiram 
dele – como é o caso da ideia que ateliê e residência 
fossem divididos por uma única parede e tivessem igual 
proporção, por exemplo. 

Embora anteriormente tenha recebido sugestões de 
Sergio Bernardes quanto à implantação no terreno e 
volume, no processo de projeto com Carla Juaçaba, 
Mario Fraga optou por uma resolução diferente. A 
concepção do volume pautou-se pelos padrões das 
peças estruturais e foi estudado a partir de maquete 
física. Segundo Fraga, cada detalhe era discutido em 
conjunto, dando ênfase à solução da resolução do 
sistema dos painéis do ateliê. O artista ainda pontua 
que alguns refinamentos, como o encaixe da escada, 
desvinculada da parede, por exemplo, partiram  
da arquiteta.

Embora seja um projeto reconhecido pela sua 
qualidade arquitetônica, foi a primeira obra construída 
da arquiteta e singular obra de arquitetura de autoria 
do artista-arquiteto. Assim, este é o único projeto 
arquitetônico que registra de fato a autoria de Mario 
Fraga e Carla Juaçaba em colaboração. 

Figura 60 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
primeiras provas no ateliê do artista. 
Figura 61 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
primeiras provas no ateliê do artista.  
Fonte: In Vitro Rio.
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3.4  Casa Iran 

Localização: Vila Romana, São Paulo/SP

Cliente: Iran do Espírito Santo

Arquitetos: MMBB - Fernando de Mello Franco, Marta 
Moreira e Milton Braga

Colaboradores: Ana Carina Costa, Márcia Terazaki, 
Marina Sabino, Marina Acayaba, Thiago Rolemberg e 
Rodrigo Brancher

Projeto: 2004/05

Obra: 2005/06

Área do terreno: 500 m²

Área construída: 290 m² de área coberta fechada,        
145 m² de pilotis, 145 m² de solário

Área do ateliê: 135 m²
Estruturas: Kurkdjian & Fruchtengarten Engenheiros 
Associados.

Fundações: Ceppolina Engenheiros Consultores

Instalações: Procion Engenharia

Paisagismo: Iran do Espírito Santo e Ana Cintra

Construção: Bremenkamp Engenharia e Construção 
Ltda

Prêmios:

Menção Honrosa - VII Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo, 2007

Publicações em periódicos:

Projeto Design (n. 331, 2007, p. 72-75)

MDC: Mínimo Denominador Comum, Portal 
eletrônico

Ca
sa

 Ir
an
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A Casa Iran1 é projeto do escritório paulista MMBB 
para o artista plástico Iran do Espírito Santo, está 
localizado na Vila Romana, zona oeste de São Paulo. 
Com projeto concebido entre 2004 e meados de 2005. 
A obra começou neste mesmo ano e foi finalizada em 
2006. Em 2007 o projeto recebeu Menção Honrosa na 
VII Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e 
foi publicado na revista Projeto Design (n. 331, 2007, p. 
72-75). No ano de 2009, o projeto executivo completo 
foi divulgado no portal da revista MDC: Mínimo 
Denominador Comum. O redesenho que integra a 
análise a seguir toma como base o projeto executivo.

3.4.1  MMBB, o escritório

O MMBB é um escritório de arquitetura paulista, em 
plena atuação no momento, fundado em 1991 por 
Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton 
Braga. Os arquitetos são graduados pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da universidade de São Paulo 
(FAU-USP) entre 1986 e 1987.

O escritório tem a qualidade de seus trabalhos 
reconhecida por meio de prêmios nacionais e 
internacionais. Sua atuação diversificada no âmbito 
da arquitetura e do urbanismo abrange diferentes 
escalas e contextos: perpassa programas institucionais, 
equipamentos sociais e de infraestrutura urbana. Além 
da participação ativa no meio cultural e acadêmico, em 
atividades como exposições e seminários, destaca-se a 
atuação de seus integrantes na docência e na pesquisa. 

Guerra (2005) considera que a obra do escritório 
“se insere na tradição específica chamada 'Escola 
Paulista'"2, e alerta ainda para o “profícuo diálogo com 

1  Conhecida na obra do escritório MMBB como Casa da Vila Romana, 
neste trabalho com o objetivo de proporcionar maior aproximação do 
projeto com o artista optou-se por designá-la Casa Iran.

2  “Arquitetura que se disseminou em São Paulo a partir dos anos 50 
liderada por Vilanova Artigas e que têm na inventividade construtiva de 
severas estruturas de concreto armado aparente sua marca registrada” 
(Guerra, 2005).
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Paulo Mendes da Rocha”. Na parceria com o mestre 
desenvolvem principalmente projetos culturais e 
educacionais, dentre os quais, a experiência do projeto 
do Sesc da 24 de maio, em São Paulo, é de notável 
importância. 

Além da Casa Iran o escritório registra outras vivências 
com artistas, são elas: o projeto do Ateliê em Perdizes 
(2018-2019), que parte da transformação de um galpão 
em ateliê e algumas experiências na concepção de 
exposições de arte. O contato com artistas para Braga 
(Braga, 2020)3 pode ter correlação com a atuação 
acadêmica de arquitetos: “em geral esses arquitetos que 
tem essa reflexão mais disciplinada [...] da arquitetura 
acabaram tendo também ligação com artistas”. 

3.4.2  Iran do Espírito Santo, o artista

Iran do Espírito Santo é artista paulista, nascido em 
Mococa, em 1963. Formou-se no ano de 1986, em Artes 
Plásticas na Fundação Armando Álvares Penteado 
(FAAP). O desenho é uma atividade constante em seu 
trabalho, além da produção de objetos, esculturas e 
instalações.

Com presença em exposições desde 1984, registra em 
sua carreira exposições individuais e coletivas, tanto 
no Brasil como no exterior. Sua primeira exposição 
individual foi em 1991, em Winnipeg, Canadá, onde 
também fez residência artística. Destaca-se sua ativa 
participação em Bienais de arte, tais como: 48ª e 52ª 
Bienais de Veneza, 19ª e 28ª Bienais de São Paulo, a 
6ª Bienal de Istambul e as 5ª e 7ª Bienais do Mercosul 
(Iran..., 2020).

Em sua obra é possível notar uma constante relação 
com as disciplinas de arquitetura, design e fotografia. 
No Catálogo Geral da Bienal de 1987, seu trabalho é 

3  Entrevista concedida por BRAGA, Milton. Conversa com Milton Braga 
[dez. 2020]. Entrevistadora: Evelise Both. Porto Alegre, 2020. 1 arquivo 
.mp3 (10m02s). A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice E desta 
dissertação.

Figura 1 - Paulo Mendes da Rocha e MMBB, 
Sesc 24 de Maio, São Paulo. 
Figura 2 - MMBB, Ateliê em Perdizes.  
Fonte: MMBB.
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sintetizado como discutindo “de maneira incisiva e com 
muito humor questões relacionadas à representação 
convencional dos objetos às suas características físicas, 
e à sua situação no espaço” (Bienal Internacional de São 
Paulo, 1987, p. 38).

Uma das características do trabalho do artista é 
expandir as possibilidades de percepção dos objetos 
cotidianos, fundindo-os em materiais incomuns. 
Como o Copo D’Água, feito em cristal (2006-07) 
e a série de Latas (2004-05), em aço inoxidável. 
Nesses experimentos, o portal do Escritório de Arte 
(Escritório...) destaca que trabalho manual é substituído 
por uma produção industrial Em geral são esculturas 
sólidas, fazendo contraste com o “real”.

Segundo a Galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, que o 
representa, o artista tensiona “a relação entre o que é 
visto e aquilo que é apreendido pela visão do espectador” 
(Iran, 2018). Para Tadeu Chiarelli (apud Escritório, ...) as 
intervenções na arquitetura são o meio de problematizar 
as relações da arte com o seu lugar. Também são 
notáveis, nesse âmbito, as obras: Real (1989) parede de 
pedras em isopor e Amnésia (1990), no Paço das Artes.

Assim, em Compressão Horizontal (2018), “ao criar 
um gradiente de tons de branco, cinza e preto em 
uma parede com cerca de 15 m de comprimento, o 
artista expande as possibilidades perceptivas do espaço 
expositivo”. Se utiliza das cores associadas à luz e à 
sombra para modelar o espaço. A paleta restrita de cores 
é uma marca de sua obra e, segundo o artista (Espírito 
Santo, 2019), tem relação com a cidade dura, cinza e de 
concreto em que vive.

É por meio desses dois campos, design e arquitetura, 
manifestados através das relações com os objetos  
ou com os espaços, respectivamente, que emana 
segundo o escritório de arte Papel Assinado (Papel, ...) 
“um dos principais conceitos defendidos por sua obra:  
a ambiguidade”. 

Em 2007 teve seu trabalho exposto na mostra 
panorâmica organizada pela Pinacoteca de São Paulo, 
em conjunto com o Museo Nazionale dele Arti del XXI 

Figura 3 - Iran do Espírito Santo, Abat-jour,  
1996. Fonte: Enciclopedia Itaú.
Figura 4 - Iran do Espírito Santo, Copo D’Água, 
2006-07. Fonte: Inhotim.
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Secolo (MAXXI/Roma) e pelo Irish Museum of Modern 
Art (IMMA/Dublin). Atualmente, suas obras fazem 
parte de diversas coleções particulares e públicas: no 
Inhotim; MoMA, Nova York; Museum of Contemporary 
Art, de San Diego; e MAXXI de Roma, entre outros. 

Ao expor seu novo estúdio – em atividade desde 2015 
– Iran pontua que este lugar, que é meio “nada”, é uma 
espécie de “laboratório”, e lugar de isolamento. Nas 
palavras dele: “tem uma função além do utilitário, mais 
ou menos [como] uma capela, mas eu tenho uma coisa 
de olhar, ou para uma parede vazia ou para um espaço, 
e imaginar o trabalho ali. É um ambiente propício à 
reflexão” (Espírito Santo, 2019).

3.4.3  Encargo

A aproximação entre Iran do Espírito Sando o 
escritório MMBB, segundo relata ao artista (Espírito 
Santo, 2020)4, ocorreu por meio de busca no site do 
Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo (IAB-
SP). Milton Braga, arquiteto-sócio do escritório, atribui 
a escolha definitiva à sintonia entre ambos “acho que 
isso foi bidirecional, essa identificação nossa com o 
trabalho dele e dele com o nosso trabalho” (Braga, 
2020).

O artista solicitou aos arquitetos o projeto de uma casa 

4 ESPÍRITO SANTO, Iran do. RE: Pesquisa Casa da Vila Romana – 
MMBB [mensagem pessoal]. Consta no Apêndice G desta dissertação.

Figura 5 - Iran do Espírito Santo, Compressão, 
2017. Fonte: Skny.
Figura 6 - Iran do Espírito Santo, Recuo, Capela 
do Morumbi. Fonte: Galeria Fortes D'Aloia e 
Gabriel.
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para um único morador, que abrigasse casa e ateliê. 
Sobre o espaço do trabalho criativo, a solicitação era de 
que “fosse junto, mas independente da residência, de 
fácil acessibilidade e espaço generoso, com pé direito 
alto. Além de espaço de depósito e escritório” (Espírito 
Santo, 2020).

3.4.4  Análise arquitetônica

3.4.4.1  Aspectos de localização e implantação

O bairro Vila Romana está situado na zona oeste da 
capital paulista, a região está localizada próxima ao 
Sesc Pompeia. O perímetro do bairro compreende 
dois traçados urbanos distintos: um de malha 
ortogonal, a norte, mais próximo da Lapa, e outro que 
corresponde ao setor sul, de desenho sinuoso, com 
maior proximidade com a Vila Madalena. É nesse 
contexto sinuoso que o lote está inserido, não por 
acaso, reverbera as características do entorno no seu 
perímetro.

De perímetro irregular, a planimetria do lote pode 
remeter a um polígono de cinco lados, em que a reta 
voltada para a esquina seria substituída por uma curva. 
A frente orientada para sudeste, possibilita a interação 
com a via por quase 135 graus, até a orientação sudoeste. 
Com topografia em declive, o desnível longitudinal do 
lote é de aproximadamente 10 m. É neste sentido que o 
lote oferece vista para o vale do rio Tietê.

Assim como a conjunção existente no traçado urbano 

Figura 7 - Iran do Espírito Santo, sem Título 
(Desdobrado), 2004. Fonte: Inhotim.
Figura 8 - Ateliê Iran do Espírito Santo,  2015. 
Fonte: Revista Bravo.



160

Figura 9 - Situação do bairro Vila 
Romana da cidade de São Paulo. 
Fonte: Google Maps.

Figura 10 - Iran no bairro Vila 
Romana. Fonte: Google Maps.

Figura 11 - Localização do 
terreno.  Fonte: Google Maps.
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do bairro, a ocupação do lote também se utiliza de 
linguagens distintas de desenho – que se sobrepõem 
na implantação: uma regular e outra sinuosa. De 
modo que destaca-se no projeto o contraste e a 
complementariedade entre a ortogonalidade que rege o 
volume superior, com a sinuosidade do nível inferior. 

A solução intercala autonomia e correlação. O conceito 
de liberação do solo, inerente à criação dos pilotis, aliado 
aos recuos das divisas e à regularidade formal, representa 
uma autonomia do objeto em relação ao terreno. Em 
oposição a essa autonomia, os sinuosos desenhos que 
integram rampas, canteiros e subsolo, são diretamente 
influenciados pela forma e topografia do lote. 

A ocupação do terreno enaltece seu formato. Nas 
orientações sudeste, sudoeste e nordeste, os contornos 
representam uma repetição, considerando recuos de 
aproximadamente 4 m a 5 m a partir de sua borda. Já 
a extremidade noroeste da edificação é posicionada de 
modo perpendicular à lateral do terreno. No desenho 
do subsolo, o encontro da geometria curva com as 
retas resultam em ângulos abertos no perímetro da 
edificação. 

0 1 105

0 1 105

Figura 12 - Implantação. Escala 1:330 m. 
Redesenho elaborado pela autora.
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3.4.4.2  Aspectos formais e compositivos: 

O projeto parte da ideia de simular uma 
edificação sobre pilotis, recorrendo à estratégia de 
enterrar o excedente ao volume predeterminado. 
Compositivamente, é a soma de duas partes – 
destinadas à casa e ao ateliê – articuladas pelos pilotis. 
Essa estratégia, é viabilizada pelo considerável desnível 
do terreno e está presente desde os estudos iniciais da 
proposta.

A partir da via, pode ser observada a caixa suspensa 
sobre pilotis; adentrando-se o terreno, a impressão de 
um volume único se mantém. Porém, soma-se aqui, à 
composição, um plano de base irregular, com perímetro 
que se sobressai à projeção do volume superior. 
Esta forma, enfatizada pela presença do guarda-
corpo, corresponde ao plano de cobertura do ateliê 
semienterrado, que atenua a declividade do solo. O nível 
do térreo é livre, como um “hiato urbano entre dois 
prédios” Braga (2020). A ausência de elemento conector 
sólido – os pilotis são recuados e a escada é aberta –, 
enfatiza a independência dos volumes. Para Grunow:

A volumetria concisa, edificada com estrutura de 
concreto protendido, quatro pilares centrais e seus 
balanços decorrentes, imprime linguagem racional 
ao projeto. Mas, em vez da presumível rigidez de 
tal arquitetura, o que se observa é a apropriação 
diversificada do lote e de seu entorno (Grunow, 2007).

Figura 13 - MMBB, Casa da Vila Romana.
Figura 14 - Vista do terraço.  
Fonte: MMBB.

Figura 15 - Croquis dos estudos iniciais de 
implantação.
Figura 16 - Croquis dos estudos iniciais, em 
corte. Fonte: Acervo MMBB.
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Sobre as resoluções formais e o tema da casa a autora 
observa: 

A casa é marcada por favoráveis contrastes. Nesse 
sentido, vale refletir brevemente sobre o tema do projeto. 
Conceber a morada do artista, assim como a do próprio 
projetista, é tarefa tradicionalmente apreciada pela 
arquitetura. Em termos gerais, desde os modernos, boa 
parte da busca pela técnica e pela estética convenientes 
à vida doméstica do criador esbarra em projetos 

Figura 17 - Perspectiva isométrica, orientação 
sudoeste e sudeste. Redesenho elaborado pela 
autora.

Figura 18 - Perspectiva isométrica, orientação 
nordeste e noroeste. Redesenho elaborado pela 
autora.
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racionais, caracterizados pela forma e meios concisos. 
Como se a aparente impessoalidade e o conseqüente 
[sic] elogio à técnica e ao raciocínio sintético dessem 
conta e fossem os mais apropriados à diversidade de 
funções, humores, convívios e períodos do espaço 
residencial (Grunow, 2007).

Nesta proposta a relação com a arquitetura local 
é evidente. A casa compartilha da ideia de casa-
apartamento sobre pilotis, um tema recorrente na 
arquitetura paulista (Zein, 2000, p. 3). Esse conceito 
se manifesta, entre outras características, por meio da 
resolução do programa em um único piso, elevado do 
solo. Exemplos notáveis dessa resolução podem ser 
encontrados na obra do arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha, a saber: a Casa Gerassi (1989-91) e a casa do 
arquiteto no Butantã (1964) (Zein, 2000, p. 165). 

A produção da ideia da univolumetria, permitida ao 
se enterrar o subsolo, é compartilhada com outra casa 
do autor, a residência Mario Masetti (1968). Outras 
características ainda podem ser colocadas em paralelo, 
tais como a iluminação zenital, através de claraboia 
quadrada, e a materialidade, através da opção do 
concreto aparente.

Figura 19 - Paulo Mendes da Rocha, Casa 
Gerassi, 1989-91. Fonte: Zein, 2000, p. 260.
Figura 20 - Le Corbusier, Villa Savoye, 1928-31, 
Poissy. Fonte: Fundação le Corbusier.
Figura 21 - Casa da Vila Romana, vista da rua. 
Fonte: MMBB.
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De modo mais retroativo, o tipo bloco elevado sobre 
pilotis pode remeter à Vila Savoye (1928-31), de Le 
Corbusier, da qual também se aproxima pela disposição 
de aberturas em todas as faces e pela presença de 
elemento figurativo na cobertura.

3.4.4.3  Aspectos funcionais e espaciais:

Em termos funcionais, a distinção dos setores se 
manifesta no arranjo formal. Grunow (2007) chama 
a atenção para a manifestação vertical da setorização. 
Circunstancialmente, a caixa elevada abriga o programa 
residencial, já o subsolo é destinado ao trabalho 
artístico – solução oposta à empregada em paradigmas 
modernos como a Casa Ozenfant e as Casas de Diego 
Rivera e Frida Kahlo, que posicionaram os ateliês 
nos níveis mais altos. Os cortes, fundamentais para a 
compreensão da obra, expressam essa decomposição do 
volume nas partes formais e programáticas citadas.

No nível térreo, os pilotis interpõem as partes, 
distribuem e abrigam seus respectivos acessos. A escada 
que leva ao pavimento superior, para Grunow (2007) 
“repousa isolada em meio ao térreo aberto, como 
que anunciando o isolamento de usos que o projeto 
demandava”. Lateralmente, escada e rampa indicam 
possíveis trajetos a serem percorridos para chegada  
ao ateliê. 

Neste pavimento a malha organizacional é 
quadrangular. Quatro pilares formam o núcleo 
ordenador do projeto, emergem desde o subsolo, e se 
prologam até o nível da cobertura. Elementos como a 
plataforma e o guarda-corpo manifestam aqui, a forma 
adotada no pavimento inferior. O único acesso da 
residência de dá sob a projeção da residência.

A composição da planta do primeiro pavimento é 
um quadrado de 12 m de lado. Compartimentada 
de modo a expressar simetria nos dois sentidos. A 
escada é posicionada de forma a absorver os pontos 
estruturais e também atua como elemento ordenador do 

Figura 22 - Corte longitudinal demonstrando a 
setorização. Desenho elaborado pela autora.
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espaço. Paralelo a esta, três faixas podem ser notadas, 
correspondentes aos setores íntimo, social e de serviço.

Duas suítes constituem a faixa íntima, que apresenta 
os quartos posicionados nas extremidades, enquanto 
os banheiros são locados no miolo. Não há corredores: 
os acessos dos quartos estão diretamente voltados para 
a área social e o resguardo oportuno existente decorre 
do seu posicionamento nas extremidades, acrescido do 
recuo com relação ao plano de alvenaria. Este recuo, 
no interior dos ambientes, acomoda os armários e as 
bancadas do banheiro, criando uma composição linear, 
e um plano único de aberturas. 

No setor social, encontra-se o jantar, na orientação 
sudeste, o estar, centralizado, e uma área de 
contemplação que invade uma das faixas adjacentes, 
configurando um “L”. A partir dessa configuração é 
possível desfrutar de toda a vista à noroeste. 

Adjacente à escada, conformando um mesmo volume, 
acomodam-se, a área de serviços e os elementos 
verticais da cozinha. À frente, a mesma solução linear 
de mobiliário se estende, entre os limites da edificação. 
Essa solução apresenta uma tripartição horizontal entre 
balcões, esquadrias e armários aéreos. 

O núcleo de circulação vertical abriga a escada 
descoberta para o terraço de contemplação. O objetivo 
desde espaço é servir como um quintal elevado 
(MMBB, 2016). Neste espaço, cercado por guarda-corpo 
de concreto, destaca-se o volume do reservatório. 

No nível térreo, a acesso ao ateliê está posicionado 
lateralmente, paralelo à parede verde que marca a divisa 
do lote. É um acesso que poderia ser interpretado 
como externo, porém protegido pela projeção da 
marquise. De qualquer maneira, caracteriza-se como 
secundário, se comparado à convidativa escada que leva 
à residência.

Dois eixos perpendiculares entre si orientam a 
compartimentação do subsolo e delimitam em “L” as 
áreas de apoio e de escritório. O espaço remanescente 
permite uso livre para o trabalho criativo. O ateliê e o 
que seria denominado em projeto como garagem, têm

Íntimo

Social

Serviço/ Circulação

Ateliê

Figura 23 - Zoneamento. Desenho elaborado 
pela autora.
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Figura 24 - Planta do pavimento  
superior. Escala 1:200 m. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 25 - Planta do pavimento térreo. 
Escala 1:200 m. Redesenho elaborado 
pela autora.

Figura 26 - Planta do subsolo. Escala 
1:200 m. Redesenho elaborado pela 
autora.
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apenas uma delimitação virtual marcada pelo pilar 
aparente. A continuidade do guarda-corpo do escritório 
por entre esses espaços integra as áreas, formando um 
grande ateliê. 

A continuidade espacial é uma constante, seja no 
pavimento superior, permitindo a livre circulação 
em torno do núcleo de circulação vertical, seja na 
opção pelos pilotis, e do mesmo modo, na moderada 
compartimentação do subsolo. O projeto é marcado por 
delimitações virtuais, mais do que físicas.

O nível dos pilotis, livre de qualquer obstrução visual, e 
o arranjo em faixas, são estratégicos para desfrutar dos 
visuais do entorno. Mobiliário e esquadrias contribuem 

Figura 27 - Corte B-B'. Escala 
1:200 m. Redesenho elaborado pela 
autora.

Figura 28 - Corte A-A'. Escala 
1:200 m. Redesenho elaborado 
pela autora.



169

no direcionamento do olhar para as orientações com 
melhores vistas e enfatizam a perspectiva longitudinal. 

No pátio a curvatura da rampa orienta o percurso. Sua 
sinuosidade amplia a extensão do trajeto para que a 
declividade possa ser suavizada, como também, para 
que o observador aprecie, por mais tempo e com maior 
distanciamento, o objeto arquitetônico.

3.4.4.4  Aspectos construtivos: 

Nota-se na construção a adoção de um sistema 
construtivo misto, associando o conceito de planta livre 
a paredes estruturais. A composição é formada por três 
lajes “cogumelo” de concreto protendido, com 25 cm de 
espessura, sustentadas por quatro pilares que transferem 
as cargas às fundações. Uma parede portante define o 
perímetro do subsolo, atuando como arrimo do solo e 
fazendo a sustentação da laje do térreo. 

A malha estrutural forma um núcleo quadrangular 
com vãos entre eixos de 4,5 m. Nessas intersecções se 
posicionam os pilares gerando balanços consideráveis – 
de 3,35 m a 3,75 m – em todas as direções. No subsolo, 
a concepção estrutural extravasa a rigidez da malha, 
em função da possível autonomia do arrimo, de modo 
que seu desenho evoca as curvas de nível naturais do 
terreno. Na cobertura acessível, a solução é uma laje 
impermeabilizada, acrescida de piso elevado.

As vedações externas são empenas de concreto não 
estruturais com fechamentos em esquadrias de aço 
inox. Internamente, as divisórias são de alvenaria. 
Matoso repara em toda a composição uma estratégia em 
comum:

Figura 29 - Primeiro pavimento. Fonte: 
MMBB.

Figura 30 - Eixos ordenadores. Desenho 
elaborado pela autora.
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A estrutura da casa, as grandes chapas dos panos de 
vidro, as barras-chatas verticais dos guarda-corpos, 
comungam da mesma estratégia de adoção de elementos 
estruturais robustos de grande resistência de modo a 
vencer vãos incomuns com pouca matéria (Matoso, 
2009).

O tratamento das fachadas enfatiza o caráter de caixa 
de concreto com recortes. A caixa não dispõe de 
reentrâncias ou saliências, apresentando vedações 

Figura 31 - Fachada sudeste (ao lado).
Figura 32 - Fachada noroeste (abaixo). 
Escala 1:200 m. Redesenho elaborado pela 
autora.
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e fechamentos coplanares. As arestas em concreto 
são bem definidas e se dissolvem no encontro das 
esquadrias, o que faz com que a platibanda pareça 
flutuar. 

Esquadrias de 2 m de altura, sem peitoril, predominam 
nas fachadas sudeste e noroeste. Compostas por panos 
laterais fixos e folhas centrais de correr, aberturas que 
configuram um balcão ao incorporar o guarda-corpo 
no lado de dentro. Para conforto do usuário, no projeto, 

Figura 33 - Fachada nordeste.  
Escala 1:200 m. Redesenho elaborado 
pela autora.

Figura 34 - Fachada sudoeste. Escala 1:200 
m. Redesenho elaborado pela autora.
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brises são acoplados às esquadrias dos dormitórios e da 
cozinha. Apenas os do setor íntimo foram executados, 
de direção horizontal, nos quais as lâminas mesclam 
duas possibilidades de inclinação. 

Na elevação sudeste, podem ser percebidos dois 
pavimentos, notando-se o alinhamento entre os panos 

Figura 35 - Fachada sudeste. 
Figura 36 - Fachada noroeste.  
Fonte: MMBB.

Figura 37 - Fachada sudeste (abaixo).
Figura 38 - Fachada sudeste, detalhe (à direita).  
Fonte: MMBB.
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móveis das esquadrias no plano da fachada e a dupla 
abertura – para pedestres e veículos – dos portões 
metálicos no plano do muro. 

A partir da fachada noroeste é possível ter uma visão 
ampliada da composição; abrangendo subsolo, térreo e 
pavimento superior, e evidenciando a relação do objeto 
com o terreno. Novamente aparece a estratégia de uma 
única esquadria com duas aberturas utilizada no portão, 
agora com caixilho em aço inox e fechamento em 
vidro, somada a banda superior de vidro pivotante que 
permite iluminação natural e ventilação higiênica. 

Na elevação sudoeste, as janelas em fita têm altura 
menor 75 cm e peitoril de 120 cm – configurando maior 
horizontalidade e deixando o predomínio de cheios 
sobre vazios. Nesta fachada, a plasticidade da escada é 
explorada ao ser contrastada com o fundo verde.

As aberturas do banheiro descaracterizam a possível 
empena cega na fachada nordeste. Cada uma das 
aberturas é composta por módulo fixo de peitoril e 
abertura superior pivotante. 

Em particular, no que se refere ao volume superior, 
percebe-se a correspondência em três das faces – 
noroeste, sudoeste e sudeste nas faces – de composição 
simétrica, que se tornam assimétricas a partir da adição 
dos brises. Em todas as elevações, nota-se a presença 
do volume da claraboia no plano do térreo e do 
reservatório na cobertura. 

Figura 39 - Fachada sudoeste, detalhe.
Figura 40 - Fachada sudoeste.  
Fonte: MMBB.
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3.4.4.5  O ateliê

Como revela o memorial do projeto, casa e ateliê 
deveriam ser resolvidos “espacialmente juntos e 
funcionalmente separados” (MMBB, 2006). Assim, 
em um volume semienterrado, um grande salão de 
pé-direito generoso conforma o espaço do ateliê. Sua 
característica isolada denota um espaço de reclusão 
que, segundo os arquitetos, é “próprio para o trabalho 
concentrado” (MMBB, 2006). Essa ideia reafirma o 
entendimento do artista, do ateliê como um lugar de 
isolamento, quase como uma capela (Espírito Santo, 
2019).

Não há conexão direta com a rua e o acesso ao espaço é 
independente do acesso à residência. A aproximação se 
dá pela escada lateral externa desde o nível dos pilotis 
e está situada sob a projeção do volume da residência, 
sendo protegida parcialmente de intempéries. À direita, 
a rampa permite o acesso de veículos. Os trajetos 
de acesso, de certa maneira, abraçam esse volume 
semienterrado. 

Neste pavimento, a liberdade formal transmite a 
liberdade funcional que caracteriza o espaço do 
trabalho criativo. Assim, o perímetro deste nível 
acompanha, de certa forma, os desenhos naturais do 
terreno e contrasta com a rigidez da caixa elevada da 
casa. Cabe ressaltar que, embora possuam configurações 
diversas, a casa e o ateliê são proporcionalmente 
equilibrados em área – aproximadamente 140 m² de 
área cada um. 

Figura 41 - Rampa de acesso ao ateliê.
Figura 42 - Acesso ao ateliê.  
Fonte: MMBB.
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Este nível acomoda além do ateliê, áreas de apoio. O 
único pilar aparente demarca o espaço denominado 
como garagem no projeto executivo, embora segundo 
o proprietário (Espírito Santo, 2020), não seja utilizado 
como tal. De qualquer maneira, a maior folha da porta, 
compatível com o veículo, convém para a transposição 
de objetos de arte de maior porte. 

O escritório encontra-se justaposto, elevado 1,30 m do 
nível do ateliê. Este ambiente acomoda uma bancada de 
computadores com luminárias articuladas, integrando, 
de certo modo, a tecnologia ao ateliê. Ainda neste nível, 
se encontram lavatório e banheiro.

No espaço existem duas fontes de iluminação e 
ventilação natural: o portão e a claraboia. Executado em 
vidro, o portão permite a conexão visual com o entorno. 
Sua estrutura tem bandeiras superiores de aberturas 
independentes. Posicionada de modo a abranger o 
espaço mais distante do portão, a claraboia de forma 
quadrada, com 1,5 m de lado, dispõe de aberturas 
laterais, que possibilitam a exaustão do ar quente. 
Matoso (2009) compara a engenhosidade da resolução 
final da claraboia – um sistema de abertura com 
manivela e barra rosqueada – aos mecanismos da Casa 
de Vidro (1928-31, Paris), de Pierre Chareau.

Espacialmente, este ambiente de perímetro irregular 
pode ser descrito com uma ampla área livre com pé-
direito generoso – 4 m – iluminado zenitalmente. A 
poética iluminação da claraboia quadrada, reflete a 
forma adotada no volume da casa, internamente na 

Figura 43 - Escritório, nível alto do ateliê. Fonte: 
MMBB.
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parede côncava do ateliê, de diferentes modos de acordo 
com a posição solar durante o dia.

A predominância da cor branca e a elementaridade 
da composição é recorrente nos espaços de trabalho 
do artista Iran do Espírito Santo. O mais recente ateliê 
do artista (2015) se configura como um espaço vazio 
e branco. No ateliê da Vila Romana, os planos do piso 
e do teto mantém aparente a textura do concreto, 
enquanto os planos verticais são pintados de branco. 
No encontro dos planos a diferença da materialidade 
ressalta a forma adotada. 

A composição interna reflete a paleta de cores presente 
na obra do artista. Ainda, logo na entrada, o arrimo 
que divide o ateliê do escritório recebeu o estudo para 
Extension/Fade – trabalho executado pelo artista para a 
Bienal de Veneza em 2007 – obra que apresenta ampla 
gradação de tons entre o preto e o branco que, para os 
mais familiarizados, poderia revelar o usuário do espaço.

Figura 44 - Ateliê. Fonte: Archdaily.
Figura 45 - Ateliê.
Figura 46 - Ateliê. 
Fonte: MMBB.
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Segundo o artista (Espírito Santo, 2020) embora exista 
um novo ateliê em endereço diferente, o ateliê da casa 
segue sendo utilizado, principalmente pelo contexto da 
pandemia da Covid-19.

3.4.4.6  O processo de projeto

Na conversa com o autor, Braga (2020) pontua como 
qualidades a constância nas conversas e na orientação 
do artista enquanto cliente. Nesse projeto, segundo 
o arquiteto, foram os comentários de Iran “que nos 
ajudaram a dirigir o projeto, as nossas escolhas, refinar 
as nossas razões ou torná-las mais razoáveis também do 
ponto de vista dele”.

A formação artística do cliente tornou o diálogo entre 
arquiteto e artista mais profunda e técnica, além de 
possibilitar que diferentes aspectos do projeto pudessem 
ser discutidos de modo articulado, um diferencial 
do trabalho com o cliente comum (Braga, 2020): 
“projetamos com entusiasmo porque sabíamos da 
sensibilidade do cliente em relação ao que estávamos 
propondo” (Braga apud Grunow, 2007).

Segundo Milton (Braga, 2020), algo que marcou o 
trabalho foi a aproximação entre o trabalho de Iran e 
do escritório. Braga chama de sintonias “estética” e “de 
visão de mundo”, para o autor do projeto:

Tanto o MMBB como o Iran do Espírito Santo acho 
que procuram trabalhar com bastante precisão nas 
proposições, principalmente precisão geométrica, no 
caso da arquitetura isso significa também construtiva, 
acho que no caso do Iran também, ele trabalha muito 
com materiais que são estruturais, não são acabamentos 
[...] (Braga, 2020).

A integração do trabalho artístico ao arquitetônico está 
para além da complementação do espaço com as obras 
do artista. Como resultado material dessa “sintonia 
estética”, o desenho da luminária, encontrada no nível 
dos pilotis, é parcialmente elaborado pelo artista, numa 
fusão da arte com a arquitetura.
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4  COMPARAÇÕES

Neste capítulo busca-se fazer uma comparação entre 
as residências a partir das informações apresentadas 
nos capítulos anteriores. São levados em consideração 
principalmente os critérios estabelecidos previamente, 
como os aspectos de implantação, formais, funcionais, 
construtivos, do espaço específico dos ateliês, dos 
processos de projeto, ressaltando outros aspectos 
considerados pertinentes depreendidos das referidas 
análises. Essa análise tem o intuito de verificar que 
padrões e particularidades emergem da coexistência das 
funções de moradia e trabalho artístico em um mesmo 
objeto ou conjunto arquitetônico, a partir dos casos 
estudados nessa dissertação. Para isso retomam-se os 
exemplares estudados, os personagens de arquitetos e 
clientes envolvidos nestes projetos, e as especificidades 
de cada encargo.

Integram a presente investigação quatro exemplares 
selecionados das regiões sul e sudeste no Brasil, 
executadas na década de 2000, são elas: Casa Jorge, em 
Belo Horizonte/MG; a Casa Fuke-Barreto em Eldorado 
do Sul/RS; a Casa Iran, em São Paulo/SP; e a Casa Fraga, 
no Rio de Janeiro/RJ. 

4.1  Os arquitetos

Os escritórios dos arquitetos autores, no período 
dos projetos, registravam em sua maioria entre dez a 
quinze anos de atuação no mercado. O escritório João 
Diniz Arquitetura, atua desde 1989; Kiefer Arquitetos 
e MMBB casualmente atuam desde o ano de 1991; já a 
Carla Juaçaba Studio, estava em um período incipiente 
da carreira, a Casa Fraga foi a primeira obra construída 
da arquiteta.

É importante ressaltar que todos os arquitetos 
têm significativa produção local, reconhecida 
principalmente a partir da autoria de equipamentos 
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públicos e culturais. Como exemplos é possível citar 
João Diniz, autor do projeto de um dos quarteirões 
Praça Sete de Setembro, na capital mineira; Flávio 
Kiefer, autor de importantes equipamentos culturais 
de Porto Alegre, como a reciclagem da Casa de 
Cultura Mario Quintana e a Recuperação da Usina 
do Gasômetro; MMBB, escritório, que entre outras 
obras, é reconhecido pela coautoria do projeto do 
Sesc 24 de Maio em São Paulo; e, ainda, obra de Carla 
Juaçaba, mais do que as residências contemporâneas 
à Casa Fraga, destacam-se os projetos para o Pavilhão 
Humanidade, de 2012, para o evento Rio + 20 e o 
Pavilhão do Vaticano na Bienal de Veneza de 2018. 
Além da atuação dentro de escritórios de arquitetura, 
também é importante destacar que todos os arquitetos 
atuam no meio acadêmico.

4.2  Os artistas

Entre os artistas clientes Jorge dos Anjos, Mauro Fuke, 
Lia Menna Barreto, Mario Fraga e Iran do Espírito 
Santo, registram-se técnicas, materiais e linguagens 
muito distintas. Há em comum entre eles a relevância 
de suas obras, reconhecidas, em todos os casos, 
nacional e internacionalmente em exposições (ou 
ainda instalações), individuais e coletivas. Além disso, 
a presença de suas obras em acervos de museus pelo 
Brasil, reitera as contribuições desses profissionais à arte 
contemporânea brasileira.

4.3  Encargos

No encargo do projeto, o programa recebido por cada 
arquiteto embora seja de casa-ateliê, diverge em cada 
situação. A Casa Jorge e a Casa Iran, são projetadas 
para um único morador, com um e dois dormitórios, 
respectivamente. A Casa Fuke-Barreto devia acomodar 
o casal e a filha. Na Casa Fraga, a demanda era de 
programa enxuto que contemplava uma única suíte para 
o casal.

Figura 1 - Jorge dos Anjos, 
escultura no pátio do ateliê.
Figura 2 - Jorge dos Anjos, Portal 
da Memória, Lagoa da Pampulha, 
Belo Horizonte.  
Fonte: Autora.

Figura 3 - Lia Menna Barreto, 
Diário de uma boneca. Fonte: 
Fundação Vera Chaves Barcelos.
Figura 4 - Mauro Fuke, Paisagem, 
Orla do Guaíba. 
Figura 5 - Mauro Fuke, Painel do 
Aeroporto Salgado Filho.  
Fonte: Autora.

Figura 6 - Iran do Espírito 
Santo, Abat-jour,  1996. Fonte: 
Enciclopedia Itaú.
Figura 7 - Mario Fraga, In 
Vitro Rio, vista externa, Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. 
Fonte: Autora.
Figura 8 - Iran do Espírito Santo, 
Recuo, Capela do Morumbi. 
Fonte: Galeria Fortes D'Aloia e 
Gabriel.
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4.4  Análise arquitetônica

4.4.1  Aspectos de localização e implantação

Com relação a escolha do sítio, verificou-se uma 
tendência na opção dos artistas por terrenos localizados 
predominantemente fora dos centros urbanos, embora 
localizados em capitais ou região metropolitana. Esta 
escolha dos clientes pode denotar uma busca por 
privacidade e reclusão, assim como possivelmente o 
contato com a natureza, ao mesmo tempo que acessam 
aos benefícios que as metrópoles podem oferecer. 
Os contextos mais extremos, quase antagônicos, são 
verificados na comparação entre a localização da 
Casa Fuke-Barreto, na zona rural de Eldorado do Sul, 
em contraste com a Casa Iran, localizada em bairro 
residencial da cidade de São Paulo.

Os lotes escolhidos oferecem visuais privilegiadas em 
seus contextos, seja do campo, de áreas verdes ou da 
cidade. Inserida em um bairro com características 
industriais, a Casa Jorge apresenta o contexto mais 
austero. Mesmo assim o terreno limítrofe desfruta de 
extensa área de vegetação, que atua como plano de 
fundo da residência.

A maioria dos lotes encontra-se em um miolo de 
quarteirão, à exceção do terreno de esquina da Casa 
Iran. Entretanto, mesmo neste caso, a conexão desta 
casa com a via é estabelecida apenas pela testada 
principal do lote e não usufrui da possibilidade de 
relação com a via através da testada secundária.

Os perfis topográficos dos terrenos da amostra mesclam 
aclive – Casa Jorge e Casa Fraga – e declive – Casa 
Fuke-Barreto e Casa Iran. As inclinações variam entre 
rampas suaves, como em Eldorado do Sul, a perfis mais 
íngremes, como encontrado no lote localizado no Rio 
de Janeiro.

Por se encontrar em um contexto urbano consolidado, 
na Casa Iran, excepcionalmente, as construções 
vizinhas se apresentaram como fortes condicionantes 
a serem consideradas no projeto. Nos demais casos, a 
ausência de consolidação no entorno próximo outorgou 
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ao perfil topográfico a posição de condicionante mais 
significativo.

As características desses perfis influenciam no arranjo 
e nas operações topográficas executadas. A Casa 
Fuke-Barreto e a Casa Fraga assemelham-se pelo 
arranjo linear, embora a primeira use a estratégia do 
escalonamento, acomodando a edificação em patamares 
de modo mais suavizado, por outro lado, a segunda 
utiliza-se de um único platô, delimitado pelos muros 
de pedra. As soluções observadas no conjunto ainda 
catalogam a estratégia de espaços semienterrados, 
como na Casa Iran, ou no caso da Casa Jorge, em que 
há a ideia de escavar o terreno para encaixar o volume 
da residência, propondo taludes por sobre os quais se 
projetam pontes de ligação entre casa e pátio. 

Implantadas em sua maioria de forma autônoma no 
terreno, as Casas Fuke-Barreto e Fraga de algum modo 
se ancoram a uma das divisas, seja de modo mais sutil 
pela delimitação do pátio de serviços, como da casa 
gaúcha, seja por meio do muro de pedra cravado no 
limite do terreno, como na casa carioca. Neste último 
caso, embora vinculada à testada do lote, devido ao 
desnível de 6 m, a residência não estabelece relação com 
a via. As demais residências estão implantadas de modo 
isolado no lote.

4.4.2  Aspectos formais e compositivos:

Os quatro projetos estudados, no momento inicial, 
prezaram pelo princípio – ou aparência – da 
univolumetria. Posteriormente, a Casa Jorge se 
diferenciou das demais ao conceber o espaço de 
trabalho artístico em um novo volume e constituir o 
conjunto por dois prismas elementares. A sobreposição 
dos volumes na Casa Iran só é revelada do lado de 
dentro do lote, nesta residência, além da estratégia 
de aparente univolumetria, utiliza-se para o volume 
destacado um conceito recorrente na arquitetura 
paulista: a casa-apartamento sobre pilotis.

Os exemplos situados em solo gaúcho e carioca, Casas 

Figura 9 - Casa Jorge, perspectiva isométrica, 
orientação norte e oeste.
Figura 10 - Casa Fuke-Barreto, perspectiva 
isométrica, orientação norte e oeste. 
Figura 11 - Casa Fraga, perspectiva isométrica, 
orientação leste e norte. 
Figura 12 - Casa Iran, perspectiva isométrica, 
orientação nordeste e noroeste.  
Redesenho elaborado pela autora.
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Fuke-Barreto e Fraga – de modo muito distinto –, 
acenam para uma associação ao caráter pavilionar. 
A associação a pavilhões industriais ou menções a 
formas e materiais desses contextos, se mostram como 
bastante pertinentes ao programa da casa-ateliê, já que 
há características comuns ao espaço do ateliê, sobretudo 
com relação a espacialidade. 

Esta menção ao setor industrial pode ser identificada 
já nos paradigmas de casas-ateliê modernas, nos 
elementos de composição, como os sheds e esquadrias 
utilizadas na casa para o pintor Ozenfant, e nas casas 
de Diego Rivera e Frida Kahlo, ou, ainda, na estrutura 
em aço da Casa Eames, por exemplo. Embora essas 
referências não estejam limitadas a este programa.

Portanto, as relações possíveis entre os casos estudados 
e a arquitetura moderna são diversas, se não com 
inspirações declaradas – como é o caso de Juaçaba 
e Fraga sobre a obra de Mies van der Rohe –, em 
possíveis associações, como a deste mesmo projeto com 
a Casa Eames. A partir dos estudos dos demais casos, 
permitem-se paralelos, desde soluções que aparecem 
nas obras do mestre Le Corbusier – como na Casa 
Citrohan ou Sarabhai –, até nas utilizadas em solo 
brasileiro, nos projetos dos arquitetos da Escola Paulista, 
como o tema da casa-apartamento sobre pilotis. 

4.4.3  Aspectos funcionais e espaciais:

A articulação do programa híbrido nos projetos 
analisados acontece prezando por uma relação de 
autonomia entre os setores. Assim, emerge como uma 
dimensão relevante da dinâmica das casas-ateliê a 
delimitação permanente ou pelo menos a possibilidade 
de isolamento do espaço de trabalho na casa. 

Para isso, os setores ambientes são interligados por 
um espaço comum, ou ainda estabelecem uma relação 
de adjacência, em geral limitando o acesso visual 
entre os setores. Nota-se que a setorização acontece 
majoritariamente de modo “horizontal”; somente 
na casa da Vila Romana a distinção das funções é 
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“vertical”, já que sobrepõe os volumes destinados a cada 
uma das funções.

No contexto desse programa, a circulação adquire um 
certo grau de protagonismo, decorrente da necessidade 
de articulação de funções – intrínsecas ao programa 
híbrido – assim, destaca-se nos projetos a utilização 
de amplos corredores, pontes e escadarias. De alguma 
maneira, desde as casa-ateliês modernas, os elementos 
de circulação – especialmente vertical – atuam como 
elementos plásticos representativos destas obras. 

Kiefer organiza os espaços da Casa Fuke-Barreto, 
linearmente sob a mesma cobertura, a principal 
estratégia de separação das funções é a mudança de 
níveis. É notável neste caso que não há conexão visual 
entre a residência e os ateliês e a garagem configura 
um interstício entre as funções. Assim como na casa 
gaúcha, no exemplar paulista os espaços também são 
autônomos, e conectam-se através de uma área de 
circulação protegida – neste caso o nível dos pilotis 
–, aqui o procedimento empregado é de superposição 
entre os setores. Buscando alternar as relações de 
integração e separação entre as partes, Juaçaba e 
Fraga optam pelo ateliê contíguo ao setor residencial, 
enquanto providenciam a possibilidade de isolamento 
por meio dos painéis deslizantes característicos 
da residência. No projeto mineiro, João Diniz, por 
solicitação de Jorge dos Anjos, efetiva a distinção entre 
os volumes de casa e ateliê, que embora separados, 
estabelecem relação visual entre si. 

O tipo de conexão estabelecida entre os setores de 
trabalho criativo e moradia, indica a relação entre os 
acessos de casa e ateliê, que pode ser de autonomia 
ou subordinação, sendo reconhecidos acessos 
majoritariamente independentes. Destaca-se que no 
projeto da Casa Fraga, em que os setores se mostram 
mais integrados, que o acesso do ateliê é dependente do 
acesso à residência.

Em um apanhado geral a respeito do programa 
residencial, verificou-se que as residências apresentam 
espaços integrados entre estar, jantar e cozinha, e um 
maior isolamento usual na zona íntima. Em termos 
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espaciais, nos quatro projetos é constatado maior 
amplitude espacial na área destinada ao trabalho 
criativo, notando-se uma mudança de escala em 
comparação com os espaços domésticos. Mesmo 
assim, não foi verificada uma predominância de espaço 
para uma função em detrimento da outra. Os espaços 
domésticos, mais compartimentados em sua totalidade, 
se assemelham à área dos amplos espaços livres dos 
ateliês. Ressalta-se equilíbrio também em volumes 
entre os setores, dada a espacialidade requerida pelo 
trabalho artístico.

4.4.4  Aspectos construtivos

Com relação aos aspectos construtivos, nas quatro 
residências verifica-se a tendência de que a solução 
estrutural seja a principal geradora da forma. Com 
relação a essa característica apenas a Casa Jorge é 
registrada como exceção. Assim, destacam-se pela 
manifestação clara do esquema estrutural no partido 
as Casas Casa Fuke-Barreto, Fraga e Iran. O sistema 
estrutural adotado nestes casos é misto, onde paredes 
portantes e estrutura independente atuam em 
colaboração.

Nestes partidos arquitetônicos, as paredes portantes 
utilizadas para conter o solo, compõe o partido formal. 
Assim, as Casas Fuke-Barreto e Fraga chamam a 
atenção pela materialidade das pedras, já a Casa Iran, 
pela forma sinuosa, refletida no delineamento do nível 
térreo, que extrapola a projeção regular do volume 
superior. A estrutura independente da mesma forma 
participa ativamente da composição, a observar os 
perfis “I” da Casa Fraga, os arcos treliçados da Casa 
Fuke-Barreto e também os quatro pilares do núcleo 
estrutural da Casa Iran, que modulam o arranjo. 

É possível que a escolha do sistema estrutural tenha 
sido pautada pela necessidade espacial inerente ao 
trabalho artístico. Havendo necessidade de vencer vãos 
consideráveis, os arquitetos utilizam-se de soluções 
como lajes protendidas, conforme observado na Casa 



187

da Vila Romana e estruturas metálicas, vista nas Casas 
Fuke-Barreto, Fraga e Jorge, cobertas com telhas 
também metálicas. Em especial nas casas carioca 
e gaúcha, a cobertura é lida como elemento que 
participa de modo ativo da composição. Na Casa Iran, 
particularmente, a cobertura é substituída por terraço 
acessível. Em especial nas Casas Fuke-Barreto e Fraga, 
o que se nota é que há uma propensão a evidenciar os 
materiais utilizados, salientando a independência entre 
a estrutura e a vedação. 

O uso de materiais locais é uma das recorrências nos 
projetos: seja na utilização de pedras do próprio terreno 
no arrimo, como na Casa Fraga, ou como na Casa 
Fuke-Barreto, que para esta mesma operação utiliza-
se do grês, material encontrado na margem norte 
do Rio Jacuí. Nestes dois casos é possível destacar a 
presença destes materiais na ambientação interna das 
residências. Já na Casa Iran, não é o uso de materiais 
naturais que se destaca, mas do concreto aparente, 
bastante representativo da arquitetura local. Os pilares 
inclinados em aço corten da Casa Jorge, além de 
aludir o trabalho do artista, a partir de um olhar mais 
abstrato, podem referenciar a produção siderúrgica do 
estado. Salienta-se ainda o uso de técnicas artesanais 
empregadas na construção da Casa Fraga, que vão 
desde a execução do muro de pedra até os painéis de 
vedação em palha de taquara trançada, passando pelo 
emboço rústico das alvenarias.

Em termos gerais é por meio da escolha e da ênfase 
nos materiais, bem como pelas operações topográficas, 
que se estabelecem as mais fortes relações com o 
lugar em um primeiro momento, a partir do projeto. 
Posteriormente, é notável que, com a passagem do 
tempo, o crescimento da vegetação local contribui com 
a integração do objeto arquitetônico ao lugar.

Para além das aproximações já expostas, uma das 
coincidências notadas a partir das publicações e da 
conversa com os autores é a menção e referência, 
reveladas por Mario Fraga e Flávio Kiefer, ao modo 
de viver japonês e às lições do espaço e da arquitetura 
japonesa. Essas resoluções se manifestam nos painéis 

Figura 13 - Casa Jorge, zoneamento.
Figura 14 - Casa Fuke-Barreto, zoneamento.
Figura 15 - Casa Fraga, zoneamento.
Figura 16 - Casa Iran, zoneamento.  
Fonte: Desenho elaborado pela autora.
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deslizantes e nas paredes-armário de madeira, 
respectivamente.

4.4.5  O ateliê

Além da relação entre o espaço da moradia e do espaço 
do trabalho artístico, o espaço do ateliê em si é um dos 
tópicos analisados no presente estudo. Observam-se 
questões que vão desde a sua relação com a via externa 
até a sua configuração interna.

Os contextos em que os lotes estão inseridos não 
justificam a conexão direta do ateliê com a via. 
Acentuando esse distanciamento, verificou-se que 
dentro do lote, os ateliês estão sempre posicionados 
de modo mais distante do acesso, configurando-se 
como um espaço mais privado do que público – algo 
observado no ateliê do pintor Ozenfant e da artista 
Tomie Ohtake por exemplo, embora com resoluções 
distintas.

Esta decisão, pode conferir ao trabalho criativo maior 
privacidade, o que pode ser indício da interpretação 
destes artistas, do ateliê como um espaço de reclusão. 
Além disso, nos quatro casos analisados, observou-se a 
relação direta deste espaço com jardim ou pátio.

Em um apanhado geral das relações estabelecidas com 
o setor residencial, verificou-se que apenas a Casa Jorge 
caracteriza-se pela distinção radical entre volumes. 
Neste caso singular, casa e ateliê mantém uma mesma 
linguagem no que tange a estrutura e materialidade, o 
que confere unidade ao conjunto. Nos demais casos, 
moradia e trabalho artístico estão contempladas em 
um mesmo volume. Portanto, as interpretações do 
programa se utilizam de relações de superposição, 
adjacência e apenas a casa carioca registra a proposta de 
integração efetiva entre as funções. 

Essas relações influenciam diretamente nos acessos e no 
uso dos ateliês. No que se refere aos acessos, nas Casas 
Fuke-Barreto, Fraga e Jorge, o acesso a partir de dentro 
do lote é independente, reafirmando a conveniência de 

Figura 17 - Casa Jorge, ateliê, interior. 
Figura 18 - Casa Jorge, ateliê, vista para o 
pé-direito duplo a partir do mezanino.  
Fonte: Autora.
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privacidade ao trabalho criativo. Exceção neste caso, o 
ateliê de Mario Fraga é acessado pelo estar da residência. 
Isto posto, este é o caso que sinaliza, de modo mais 
efetivo, que o espaço do ateliê também poderia ter 
uso social. Nas demais, a partir da clara demarcação 
entende-se o ateliê como espaço apenas de trabalho 
criativo, incluindo a exposição dos acervos dos artistas.

Quanto às áreas úteis, enquanto a Casa Fuke-Barreto 
e Casa Iran registram equivalência entre as áreas 
destinadas ao espaço residencial e do trabalho artístico, 
na Casa Jorge, o ateliê tem área um terço maior do que 
a casa; na Casa Mario Fraga a moradia tem o dobro da 
área do ateliê, mas são equivalentes em volume. 

Formalmente, os ateliês de Mario Fraga e Jorge dos 
Anjos se configuram como prismas retangulares. Os 
ateliês de Mauro Fuke e Lia Menna Barreto apresentam 
perímetro regular, onde o plano curvo da cobertura, 
adquire fundamental importância na espacialidade 
interna. Por outro lado, no ateliê de Iran do Espírito 
Santo, piso e teto são planos e este é o único caso em que 
a sinuosidade está presente nos planos verticais, neste 
caso na parede responsável pela contenção do terreno.

Espacialmente verificou-se que todos apresentam 
pé-direito mais alto do que o comum aos espaços 
domésticos, em geral registram dupla altura, como 
observado nas casas Jorge, Fuke e Fraga. Essa dimensão 

Figura 19 - Ateliê Mauro Fuke. 
Figura 20 - Ateliê Lia Menna Barreto, atual ateliê 
da Tun.  
Fonte: Autora.
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oportuniza a criação de mezaninos, concretizados 
nesses três casos. O ateliê de Iran do Espírito Santo, 
diverge dos demais com o pé-direito de 4 m que contém 
um nível elevado e em comunicação com o ateliê, 
destinado ao escritório e áreas de apoio.

A opção predominante por cores claras nos interiores 
dos ateliês pode ser creditada a necessidade de reflexão 
da luz, contribuindo para a iluminação do local. Em 
especial nos ateliês de Iran do Espírito Santo e de Mario 
Fraga, as cores que fogem do branco estão relacionadas 
a obra dos artistas – e também ao local – no caso, tons 
de cinza e tons terrosos, respectivamente. 

Predominam nos projetos dois tipos de fontes de 
iluminação: claraboias e janelas em fita. A iluminação 
destes espaços, tradicionalmente zenital, é verificada em 
metade das obras analisadas. Assim, os ateliês de Iran 
do Espírito Santo e Mario Fraga desfrutam de amplas 
claraboias quadradas, próximas a 2 m de lado, enquanto 
os ateliês de Lia, Mauro e Jorge dos Anjos, buscam 
iluminação indireta, através das altas janelas em fita. 

Em nenhum dos casos se localizou registros de layout 
para os ateliês no projeto arquitetônico. O projeto de 
arquitetura em geral atua provendo a espacialidade, 
ampla e neutra, suprindo as demandas arquitetônicas 
– que permanecem através dos séculos – de luz e 
espacialidade. A ênfase nesses dois tópicos não torna 
menos complexo o projeto, já que essas premissas estão 
relacionadas a uma série de aspectos (como forma, 
materiais, aberturas, entre outros).

A ausência de uma proposta de configuração interna 
muito provavelmente está relacionada a versatilidade 
do trabalho do artista, que depende de mobiliário de 
fácil movimentação local. Nota-se no preenchimento 
destes espaços a presença de bancadas móveis, cavaletes, 
gaveteiros ou mapotecas e estantes. 

Assim, o sentido desse espaço está diretamente 
vinculado ao uso e apropriação do artista – tal qual 
observado por Ábalos (2003, p. 104) sobre o ateliê 
de Picasso. Assim, a essência dos ateliês é efeito da 
curadoria de seu acervo feita pelo artista, da presença 

Figura 21 - Casa Fraga, ateliê. 
Figura 22 - Casa Fraga, ateliê, painéis pivotantes.  
Fonte: Autora.
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das matérias-primas e ferramentas de trabalho, e em 
menor proporção de alguns “guardados” (Santos, 2009, 
p. 38).

Cabe ressaltar, que embora os artistas clientes tenham 
obras muito diversas, e por consequência poderiam 
ter necessidades muito diferentes, o resultado da 
espacialidade dos ateliês estudados registram muitas 
semelhanças entre si. Da mesma forma, se posicionados 
lado a lado aos casos modernistas poderiam, a partir 
das vastas possibilidades de associações, demonstrar 
uma certa continuidade do período em relação 
à arquitetura moderna da vanguarda, apesar de 
apresentar particularidades bem brasileiras.

4.4.6  O processo de projeto

Para além da análise de aspectos arquitetônicos, houve 
no decorrer da pesquisa o reconhecimento, a partir do 
relato dos arquitetos, de uma participação mais ativa 
dos clientes artistas – quando comparados ao cliente 
comum –, no processo de projeto.

Assim, se mostrou significativa a participação de 
Mauro Fuke na modelagem do projeto em 3D, a partir 
dos desenhos 2D de Flávio Kiefer, usando o modelo 
inclusive como meio para manifestar suas opiniões. 
Ao mesmo tempo, na Casa Jorge o canteiro de obras 
é tido como um espaço de criação coletiva, em que 
permeia a ideia de se projetar quase ao mesmo tempo 
e próximo de quem executa – conduta possibilitada 
por uma presença constante no canteiro de obras. Essa 
experiência é concretizada na concepção da escada da 
residência: uma colaboração entre arquiteto, artista e 
serralheiro, concebida por meio de moldes de papelão, 
método utilizado por Jorge dos Anjos no estudo de suas 
obras. A coautoria de Mario Fraga, no projeto junto de 
Carla Juaçaba, é tida como excepcional por ser o único 
projeto arquitetônico em sua carreira de arquiteto. A 
participação de Iran do Espírito Santo com o escritório 
MMBB, materializa-se no desenvolvimento do projeto 
da luminária do nível dos pilotis, elaborado pelo artista, 

Figura 23 - Casa Iran, ateliê. 
Figura 24 - Casa Iran, ateliê.  
Fonte MMBB.
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manifestando um diálogo e talvez um entrosamento 
entre as áreas.

Casualmente, verifica-se nos discursos de Kiefer e 
Braga, enquanto relatam os apontamentos dos artistas 
no processo de projeto, frases como: “definir os 
sentidos da arquitetura” ou ainda “dirigir o projeto, 
as nossas escolhas” ao referirem-se a Mauro e Iran, 
respectivamente. Essas pontuais e análogas afirmações 
podem ressaltar o papel de orientação do artista no 
processo de projeto, não no sentido de supervisão ou 
instrução ao trabalho do arquiteto, senão no de indicar 
seu envolvimento com o rumo destas arquiteturas.

4.5  Habitar e criar em 2020

A partir da visita in loco foi possível observar como são 
utilizadas as casas, e, principalmente, os ateliês, quase 
duas décadas após a conclusão das obras. Jorge dos 
Anjos é o único dos artistas que não utiliza mais a casa-
ateliê como moradia, mas sim como ateliê de trabalho 
e acervo de suas obras. De um modo geral, os demais 
artistas trabalham e moram no mesmo lugar, mesmo 
tendo outros espaços de trabalho, temporários ou fixos 
em outros endereços.

A partir das investigações desta dissertação poderia 
se inferir que a autonomia e o isolamento entre as 
funções contribuem positivamente para a dinâmica 
deste programa. Neste sentido, poderia ser interpretado 
como controverso que logo o caso analisado em que as 
funções estão designadas a volumes distintos – a Casa 
Jorge – tenha sido o caso em que o artista apresentou 
maior dificuldade na convivência das duas funções, 
culminando na alteração de seu uso como casa-ateliê. 

Entre as adversidades relatadas por Jorge dos Anjos, 
quando se mora e trabalha em um mesmo endereço, 
está o envolvimento ininterrupto com o trabalho. 
Neste caso, há que se considerar que o próprio Jorge 
menciona a dificuldade em se “desligar” da escultura, 
quando se refere ao seu local de trabalho em pintura. 
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Assim, especula-se que este ruído apontado por 
Jorge, poderia estar relacionado, mais do que com 
a coexistência das funções, com o tipo de trabalho 
desenvolvido pelo artista neste espaço: a escultura. 
Considera-se também que este é um relato singular 
dentre os casos estudados, visto que este impasse não é 
relatado pelos demais artistas.

Jorge dos Anjos fez diversas modificações dentro do 
lote, no ateliê nota-se a ampliação do mezanino e a 
adição de uma área coberta externa. Ainda, uma laje 
conectada aos fundos da Casa Preta no nível superior, 
proporcionou uma zona coberta no térreo. Essas 
modificações se devem ao crescente acervo e o porte 
de suas obras, além das necessidades do seu trabalho 
específicas de seu trabalho, em que o ateliê pode se 
caracterizar como uma oficina. 

Na casa em Eldorado do Sul, Mauro Fuke segue 
utilizando o ateliê de modo muito similar à época da 
construção. Porém nos dois ateliês da casa isolaram-se 
o espaço do mezanino. Lia Menna Barreto mudou seu 
ateliê de endereço, e então este primeiro ateliê da casa 
foi adaptado para ser ocupado pela TUN, marca de 
acessórios produzidos pelo casal. 

Mario Fraga ainda mantém casa e ateliê como foram 
concebidos. No espaço de criação somente as esperadas 
alterações de layout de mobiliário foram observadas e 
esses seguem sendo utilizados para este fim enquanto 
possível. Ressalta-se que na última etapa de produção 
das peças para a instalação da In Vitro Rio, devido 
ao clima úmido do Rio de Janeiro, o artista dispôs de 
um ateliê temporário na fábrica da Blindex em Belo 
Horizonte.

Devido a impossibilidade de visitação à Casa Iran, para 
este assunto, recorre-se às informações concedidas por 
Iran do Espírito Santo, em correspondência por e-mail. 
Segundo o artista, embora desfrute de um novo ateliê 
em outro endereço, mantém em uso o ateliê junto 
da casa; uso este, que se intensificou no contexto da 
pandemia da Covid-19, segundo ele.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esse trabalho buscou-se desenvolver uma 
investigação acerca das casas-ateliê de artistas 
plásticos, sob alguns aspectos específicos. A análise 
arquitetônica buscou verificar aspectos que emergem da 
coexistência das funções de moradia e trabalho artístico 
em um mesmo objeto ou conjunto arquitetônico, 
reconhecendo-se as analogias e particularidades dos 
projetos ao posicioná-los lado a lado.

Por meio da pesquisa sobre o espaço do ateliê, 
apresentado no capítulo 1, averiguou-se histórica e 
arquitetonicamente as transformações do lugar do 
trabalho artístico, a relação entre a arte e espaço, além 
da exploração sobre a caracterização destes espaços 
tendo como base alguns casos icônicos. A partir dessa 
investigação foi possível observar que embora há 
algumas décadas esteja sendo notada uma ampliação 
do conceito de ateliê – ao ponto de prescindir de um 
espaço físico – mesmo assim, os artistas proprietários 
das casas estudadas optam deliberadamente por dispor 
de um espaço, nestes casos em suas residências, para o 
trabalho artístico.

A aproximação com o programa duplo de moradia e 
trabalho artístico foi apresentada no capítulo 2, onde 
foram abordadas as transformações no ambiente 
doméstico, e, a partir da arquitetura moderna, buscou-
se a compreensão da relevância da classe artística 
enquanto clientela, além de uma breve análise de casos 
paradigmáticos desse período, que puderam contribuir 
para as análises das casas da década de 2000.  

Durante a investigação a pesquisadora teve a 
oportunidade de ouvir arquitetos autores e clientes 
artistas, momentos em que foram coletadas informações 
importantes e, por vezes, não divulgadas, sobre a 
obras. A observação in loco, cerca de vinte anos após 
a conclusão das obras, permitiu um ponto de vista 
privilegiado na investigação. A partir do contato com os 
artistas foi possível se aproximar da vivência cotidiana 
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do programa híbrido, verificando a conciliação das 
funções e implicações desse programa. A compilação do 
material obtido in loco e em acervos, somado à consulta 
às publicações em periódicos ou sites e ao redesenho 
das obras, possibilitou o desenvolvimento das análises 
que integram a segunda parte deste trabalho. 

Nos capítulos  sobre cada uma das residências, foi 
possível estabelecer reflexões acerca dos autores, 
dos clientes e dos projetos. Expondo, por meio da 
investigação sobre o cliente, a importância de seu 
trabalho para a arte contemporânea brasileira. Dos 
arquitetos autores, buscou-se contextualizar sua 
relevância, principalmente a partir da presença de seus 
trabalhos nas capitais dos estados. A análise de cada 
uma das obras permitiu concentrar-se em cada um dos 
aspectos estabelecidos previamente a partir dos dados 
obtidos e, além disso, submeter todos esses projetos a 
um padrão gráfico e de análise.

Destas análises, despontam algumas noções sobre a 
idealização do local desta moradia e a interpretação 
do ateliê como um espaço privado e de reclusão destes 
artistas. Além disso, na materialização do programa 
nota-se, por exemplo, uma correlação em áreas e 
volumes para cada uma das funções, bem como uma 
possível e clara separação entre moradia e trabalho.

A participação ativa, segundo o relato dos arquitetos, 
dessa clientela difere significativamente do cliente 
comum, possivelmente justificado pela formação mais 
próxima à área da arquitetura.  Em geral houve alguma 
modificação no processo de projeto, seja no método, 
seja no nível técnico da conversa, seja em algo material. 
Também chamou a atenção a relação colaborativa entre 
esses profissionais em outros projetos, tanto na arte 
como na arquitetura. 

Espera-se que a presente investigação sobre o tema da 
casa-ateliê para artistas plásticos possa contribuir com 
futuros trabalhos. O presente estudo não esgota essa 
discussão, pelo contrário, durante a pesquisa constatou-
se diversas possibilidades de enfoques ou temas afins. 
Como já referido, o espaço de trabalho artístico pode 
estar sendo pouco explorado nas pesquisas acadêmicas 
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no campo da arquitetura, embora haja um crescente 
interesse pelo público em geral, dados os fenômenos 
de reconstrução e “musealização” dos ateliês de artistas 
expostos anteriormente. Assim, este interesse e esta 
possível lacuna podem acenar para pesquisas nesta 
direção.

Além disso, há que se considerar a possibilidade de 
investigações com o tema de casas-ateliê para artistas 
com enfoques em outras localidades e períodos. Bem 
como para profissionais de áreas afins à arte como 
arquitetos, galeristas, fotógrafos, músicos, entre outros, 
baseado nos marcadores que delimitaram o presente 
trabalho. Ainda, a partir do conhecimento do espírito 
colaborativo entre arquitetos e artistas expostos nesse 
trabalho, poder-se-iam incentivar trabalhos que 
aproximem as disciplinas da arte e da arquitetura. 

Enquanto o presente trabalho estava sendo escrito, o 
fenômeno do trabalho voltando ao lar se tornou uma 
realidade para diversos trabalhadores. O contexto da 
pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento 
acarretou mudanças significativas nos lares, com a 
intenção de acomodar outras funções dentro de casa, 
dentre elas o trabalho. Não necessariamente profissões 
de outras áreas compartilham demandas do ateliê de 
artista, geralmente a necessidade é apenas por um 
espaço de escritório. Contudo, é possível que este o 
olhar para as casas-ateliê permita captar soluções que 
possam ser transpostas para outros casos de programas 
mistos que acolhem moradia e trabalho.

O presente trabalho buscou ter contribuído para 
a compreensão das interações entre as funções de 
morar e trabalhar com enfoque fundamentado 
no tema do trabalho artístico, em um mesmo 
objeto arquitetônico na atualidade. Emergem desta 
investigação alguns apontamentos sobre resoluções de 
aspectos arquitetônicos importantes dessa dinâmica.  
Tais soluções podem interessar ainda hoje, incitando 
a reflexão sobre formas de materializar o convívio 
harmônico entre espaços de morar e trabalhar, por meio 
do projeto de arquitetura.
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7  APÊNDICE

Apêndice A: Informações sobre projeto e cliente da Casa Jorge

Conversa com João Diniz.

28 se setembro de 2020.

Perguntas enviadas por WhatsApp, mensagem 
encaminhada em 28 de setembro de 2020.

[...] Gostaria de saber se tu pode falar quem era o ar-
tista, ou falar um pouco sobre o perfil dele, ou com o 
que trabalhava. E como é para ti projetar espaços para 
artistas, se tu teve mais experiências com esse público, 
se nota alguma diferença nesse tipo de clientela, se são 
pessoas que costumam participar mais ativamente do 
processo de projeto...

Resposta recebidas por WhatsApp, em arquivos de áudio.,  
mensagem recebida em 28 de setembro de 2020.

Áudio 1: 4m38s

Oi Evelise, tudo bem? Eu prefiro responder falando 
aqui que pode falar mais coisas né. Obrigado aí pela 
consulta, pelo estudo do nosso projeto. Eu vou come-

DINIZ, João. [Informações sobre o 
material gráfico da Casa Jorge] WhatsApp.: 
[Mensagem pessoal] 28. set. 2020. 2 áudios 

de WhatsApp (4m38s; 2m14s).

Evelise Both:

João Diniz:
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çar falando do Jorge dos Anjos: Jorge dos Anjos é um 
dos principais artistas da arte afro-brasileira do momen-
to né. Ele é um cara negro, preto de Ouro Preto, muito 
bonito [risos] e ele tem essa pegada afro-brasileira na 
arte e a arte dele tem dois vieses, como eu vejo. Que é 
um lado étnico e figurativo dentro das grafias africanas 
e um outro lado assim mais construtivista, e dessas duas 
pegadas ele vai fazendo o trabalho dele. Eu conheci ele 
há bastante tempo atrás no Projeto Sensações, talvez 
você possa pesquisar esse Projeto Sensações e princi-
palmente a Casa Eugênia. A casa Eugênia é como se 
fosse uma irmã mais velha dessa Casa Jorge. O projeto 
Sensações era um projeto que unia arquitetos e artistas 
plásticos nos anos 90, aqui em Belo Horizonte, aí cada 
arquiteto fazia uma dobradinha com artista plástico, 
e coube a mim fazer com o Jorge. E aí que foi o nosso 
primeiro trabalho, a casa do Projeto Sensações, que era 
uma espécie de um hotel fazenda coletivo, onde cada 
casa era feita por um arquiteto junto com um artista 
plástico. Esse projeto não foi realizado, mas ganhou 
prêmio na 3a Bienal de São Paulo, me parece. E ganhou 
prêmio justamente pela diversidade do conjunto da 
obra, porque as soluções eram muito diferenciadas. E 
essa casa Eugênia foi a casa do projeto Sensações que foi 
construída em outro lugar. Na época o Jorge era casado 
com Eugênia e eles fizeram essa casa como uma casa de 
fim de semana e o Jorge acabou morando lá, passando 
temporadas mais longas e trabalhando lá. E aí ele teve 
ideia de fazer essa Casa Jorge, já num outro contexto, 
porque a casa Eugênia era num condomínio, uma coi-
sa quase meio rural assim. E ele comprou esse lote no 
bairro São Francisco, que é um bairro Industrial quase, 
e fez uma casa parecida com a Casa Eugênia em termos 
de espaço, mas como uma proposta mais de oficina, de 
ateliê e de trabalho. E a nossa proposta foi diferente, 
porque enquanto a Casa Eugênia é muito protagonista, 
ela tem uma imagem muito de destaque, a Casa Jorge é 
mais camuflada, ela é uma casa escura, uma casa mais 
cúbica. Então ele morava lá e trabalhava, tem uma gran-
de varanda na frente, uma espécie de varanda, garagem, 
onde ele trabalha bastante ali, e ele ficou morando lá no 
começo. Depois ele comprou um apartamento, foi mo-
rar no apartamento e a casa virou um tipo de showroom 
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assim, um showroom ateliê. E mais para frente ainda 
ele construiu um anexo atrás. Eu acho que lá no site 
mostra, é uma casa mais bege assim que tem uma esca-
da vermelha. E ele está sempre reformando. Ele já fez 
uma extensão desse anexo, agora ele fez uma extensão 
da casa da preta, ele chama de Casa Preta, a extensão 
no fundo assim onde ele fez uma laje que pode ser um 
lugar para colocar peças, porque ele tem muito material, 
muita peça, ele detém muita obra dele próprio né.

Áudio 2: 2m14s

Eu fiz outras casas para artistas. Fiz a casa do Benedikt 
Wiertz, que é um alémão que casou com uma brasileira 
e ele é ceramista. Inclusive foi o Jorge que me apresen-
tou o Benedikt. Ele vendeu essa casa. Ele mudou de 
planos e vendeu a casa. E aí era uma casa, uma residên-
cia, e um outro bloco que era o ateliê, era dois blocos 
próximos, mais ou menos em diálogo. Ele vendeu essa 
casa. Fiz também o ateliê do Léo Santana. O Léo San-
tana é um escultor que faz essas imagens das pessoas. 
Aquele Carlos Drummond de Andrade que tem na 
praia do Rio foi ele que fez. Mas também ele mudou de 
Belo Horizonte, ele parou de trabalhar nesse local. Os 
artistas em geral são muito participativos, porque eles se 
identificam com a arte da arquitetura e tal. Então é um 
trabalho bom de fazer porque eles conhecem muito né, 
a visão espacial e das soluções, muitas vezes são muito 
artesãos, como o Jorge. Então muitas dessas extensões 
que o Jorge fez da casa dele, ele mesmo constrói, às ve-
zes não tem nem projeto ele vai fazendo. Aí me chama 
lá, eu dou uma olhada, dou umas opiniões e a gente en-
tra num acordo. Ele sabe fazer e tem bom gosto. Então é 
um público muito interessante de trabalhar junto. Fora 
que daí eu também aprendo muito com eles, porque o 
ateliê de artista é o melhor lugar para a gente aprender 
arquitetura, por causa do ambiente contaminado de 
paixão e com o trabalho muito a vista, diferente de um 
escritório de arquitetura, onde os trabalhos ficam todos 
presos dentro do computador, a maioria deles. Então eu 
aprendo muito arquitetura com os artistas.

JD:
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Apêndice B: Conversa com João Diniz e Jorge dos Anjos

Conversa com João Diniz e Jorge dos Anjos, Ateliê de 
Jorge dos Anjos.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020.

A gravação começa quando a conversa já foi iniciada 
há alguns minutos, estamos conversando sobre outros 
projetos do João Diniz de casas para artistas.

[...] tinha dois volumes lá, era uma casa com dois volu-
mes, a do Benedikt [Wiertz], tinha o volume da casa, 
que daí era casa mesmo, normal, separado. Ele morou 
lá um tempo e o outro era o ateliê. Eu lembro que era 
assim: eram quatro águas de telhado, que uma água 
escorria assim, e a outra invertida, eram quatro águas 
para lá. E tinha uma sala redonda, com diâmetro de 8 
m, dava um eco maravilhoso! E ele era músico também. 
A gente não sabia que uma sala redonda de 8 m, com 
uns 4 m de altura assim, é um som, você se lembra que 
ele tocava? Tinha lá uns consertos, umas coisas. Eu vou 
cobrar deles essas fotos. Pode ser que eu tenha desenho. 
Mas do Léo Santana com certeza eu tenho boas fotos, 
acho que tá até no meu site. 

Outra coisa, te pergunto um pouquinho sobre como são 
os aspectos do clima de Belo Horizonte. Qual é a carac-
terística? Com relação as soluções de projeto mesmo.

[...]

E quanto às publicações da Casa Jorge: a casa foi publicada 
em periódicos ou livros, além dos meios digitais?

DINIZ, João. DOS ANJOS, Jorge. 
Conversa com João Diniz e Jorge dos 

Anjos [nov. 2020]. Entrevistadora: Evelise 
Both. Belo Horizonte, 2020. 1 arquivo .mp3 

(53m15s).

João Diniz:

Evelise Both:

EB:

JD:
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Saiu no meu livro lá no Steel Life, livro da [estrutura] 
metálica. Saiu no Archdaily. E não sei porque quan-
do sai no Archdaily também eles republicam. Pessoal 
copia do Archdaily, todo mundo copia, então eu não 
sei. Deve ter no Archello. A Casa Eugênia saiu naquele 
negócio que chama Homify? No Homify eu tenho print 
dela em russo, japonês, em coreano indiano, porque 
eles mesmo republicam. É impressionante cara! E às ve-
zes o pessoal que não conhece coloca assim “Olha aqui 
projeto novo, olha que legal!” Acho legal que ela não 
fica assim com cara de antiga, não fica datada. Porque a 
casa é um negócio impressionante.... Já enviei vários or-
çamentos para o cara querendo fazer uma igual, “Pode 
fazer igual?”

Que era ideia né? A ideia primeira era a gente fazer a 
casa, e depois vender a casa. Seu Fred né, a ideia era 
vender o pacote. 

Eu já dei várias propostas... Agora, ela foi copiada na 
Argentina, em Mar del Plata, em uma pousada, o cara 
fez umas 5. Bem, bem parecidas. Um amigo meu argen-
tino mandou. 

E tinha desenho fora ou não? 

Não, mas é da mesma cor, aquela janela triangular. 
O cara errou um pouquinho na varanda, no teto da 
varanda, a proporção ficou,... Você vê que não é, mas 
assim por dentro também é indiferente. O cara é um 
amigo meu argentino mandou e eu entrei no site da 
pousada, tava todas as fotos lá, aí eu postei no Facebook 
“Gente, olha aqui, essa casa aqui foi feita na Argentina, 
e eu fiz essa aqui que tá no meu site no ano 2000, sei lá. 
O quê vocês acham?” Eu fiz essa pergunta. Aí teve gente 
que falou “Mete o ferro!”, “Processa!”, “Um absurdo!” 
Outras pessoas falaram assim “Que nada, deixa para lá”, 
“Se copiaram é porque é bom!” Aí eu mandei pro cara 
da pousada, tinha um site e falei “Ô gente, alguém aí da 
pousada era pousada, por favor, eu vi isso aqui, e como 
é que é? O que vocês me dizem disso?” Aí o cara veio 
assim “Você me perdoa, não tive má intenção, isso aqui 
é uma obra familiar, nós fazemos com muita dificul-

JD:

Jorge dos Anjos
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dade e tal”, aí ele me falou assim, e eu falei “tudo bem, 
mas a gente vive das nossas ideias. O nosso trabalho é 
isso, né? A gente ganha com isso. Você poderia ter me 
pedido autorização” e o cara “não, você me desculpe 
o seu trabalho é muito bom, eu vi aqui o seu site e tal, 
incrível” Eu sei que no final o advogado me falou assim 
“propõe um acordo com ele, porque você processar um 
um cara internacionalmente é dificílimo, direito autoral 
é uma encrenca.” Ia gerar muita negatividade, baixo as-
tral, briga, “propõe um acordo com ele”, mas o cara fa-
lou assim “vem aqui passar uma temporada.” Não, acho 
que ele falou “vem almoçar aí comigo, o dia que você 
vier Mar del Plata, vem almoçar aqui” E ficou por isso. 
Agora no meu doutorado eu pus, eu coloquei. Porque 
tem lá o legado, né? Estou estudando arquitetura em 
processo, aí eu identifiquei seis tempos de um projeto, 
e o último tempo é o legado. Então tem várias coisas,... 
Você está estudando isso é um legado, é uma coisa que 
vai surgindo. Os seis tempos é: a Circunstância, que é 
como é que aquele projeto pintou para você fazer. Aí 
tem Gênese, que é você começando a ter ideia, de onde 
é que vem as ideias e tal. Aí tem Desígnio, que aí é o ato 
do projeto mesmo. Aí tem a Manufatura, que é a obra 
que foi construída e tal. Aí tem a Vivência, o pessoal ha-
bitando, os defeitos, as qualidades, as reformas, o que 
não deu certo, etc. E aí tem Legado, o legado é assim, 
que lição que aquilo deixa. Eu tô pegando vários proje-
tos, e isso é um método que você pode analisar inclusi-
ve outros projetos, se tivesse a informação. Então, eu tô 
pegando 16 projetos e analisando. A Casa Jorge eu não 
tonalizando não, mas ela é um legado da Casa Eugênia. 
Eu falo “ah, o Jorge dos Anjos morou lá em Lagoa Santa 
um tempo e tal, mas aí nós fizemos essa aqui na cidade 
pra ele trabalhar. A casa é menos protagonista do que a 
de lá, porque o caso aqui eram as esculturas” Então já 
explica tudo isso. 

E para confirmar as datas: o projeto [da Casa Preta] é 
de 2002 e a obra de 2003, correto? 

É, lá [Casa Preta] foi construído em 2003. E a parte de 
cima [ateliê], acho que uns anos depois uns 4.

EB:
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Aqui você pode fazer um desenho assim que tem 3D de 
tudo, não sei se você vai fazer isso. Mas fazer primeiro 
a casa, depois o coisa aqui, depois a varanda, depois 
a piscina, depois o puxado lá atrás. Pra você ir assim 
vendo timeline da coisa, eu não sei. Organiza lá a coisa 
gráfica e tal. Mas a casa é uma obra, né? Faz parte da 
obra do Jorge. 

É, você vai tendo necessidade daqui e dali.

E pode ser que tenha mais coisa, pode ser que você ve-
nha aqui daqui a dois anos e tenha um andar. 

Tinha até projetado aqui, né João? 

É! Mas são coisas que surgem, né Jorge? Assim, se você 
fala “eu tô precisando abrir aqui”, você vai lá e daqui a 
pouco o Jorge tá abrindo, porque ele gosta de uma obra 
também.

O João projetou um apartamento em cima, tem um 
projeto... 

Eu tenho e posso te passar isso, no terceiro andar....

Ali ó [referindo-se à cobertura da Casa Preta], uma laje 
ali, em cima um banheirinho, um quarto e sala.

Um 3D incrível!

E aqui a entrada pra esse lado de cá ó, com escada su-
bindo aqui, fazia assim e depois para cá. A entrada e a 
porta do lado de lá, bem bacana!

Tem isso Evelise! Um anexo, um plugue em cima dessa 
casa, que não vingou, né Jorge? 

Não, não mandou, porque ia ficar caro, aí eu falei as-
sim “vou fazer um negócio, depois eu não vou usar”, 
porque eu vou para apartamento e eu tô acostumado 
de morar lá, e fico confortável lá e tal, pode ser que da-
qui uns anos...
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Uma estrutura que vem por fora assim, a casa tá aqui 
a estrutura vem assim. Aí tem um troço em cima, uma 
caixa d’água, um coletor uma coisa assim, tem essa 
ideia.

Eu tinha vontade aqui daqui uns anos talvez, de trans-
formar aqui num lugar que eu pudesse... Eu já recebi 
gente de fora, assim aluno de uma escola da Alemanha 
vieram dois: uma japonesa e um coreano. Os dois vie-
ram, um veio num ano e o outro veio no ano seguinte. 
Dois meses e meio cada um.

Residência...

É. Mas eles ficaram lá no apartamento, tem um quarto 
lá e eles ficavam lá nesse quarto. E vinha para cá todo 
dia trabalhar aqui. Então, eu tinha vontade de fazer 
aqui, quando eu penso naquela parte de cima, que lá 
poderia ser a residência. Então o sujeito chega... Eu ti-
nha vontade de fazer um negócio aqui essa mudança... 
Essa mudança, eu queria fazer futuramente. Eu posso 
trazer dos Estados Unidos, posso [inaudível] aí eu con-
vido gente pra ficar...

O Jorge, ele fez agora no Museu da Filadélfia? 

Pensilvânia.

Da Pensilvânia, o setor novo da arte afro-americana, 
ele desenhou um portal. Uma coisa importantíssima. É 
o museu que tem o Duchamp Jorge?

Não, esse é o museu da Filadélfia. 

Você foi no do Duchamp né? Do penico...

Não entrei... 

É um que tem um escadão...

Eu não fui lá, mas tava fechado, a hora que eu estive 
lá...
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Mas o seu é outro então?

O meu é lá mesmo, mas é o Museu da Pensilvânia, que 
é da Universidade da Pensilvânia.

Esse negócio [inaudível], foi ano passado né?

Foi final do ano, eu fui pra lá em novembro, aí eu voltei 
no dia 25...

O Jorge olha, na arte afro-brasileira, não é porque eu 
gosto dele não.... Tem um cara lá, como que chama? Lá 
em São Paulo. 

Emanuel Araújo, fez 80 anos agora...

Digamos que Manoel é o cara. Ele é diretor do Museu 
Afro-Brasileiro de São Paulo e tal, e depois quem tem 
Jorge? O Rubens Valentim, que não era negro né? 

Era sim, ele não tinha pele escura assim, mas era ligado...

Era um cara importante, Rubem Valentim [...] da arte 
afro-brasileira. E tem um Museu Afro-Brasil em São 
Paulo, dentro do Ibirapuera, e tem peça sua lá né Jor-
ge? É uma coisa legal de se fazer.

Tem, muitas. Tem uma coleção grande lá, tem umas de 
pedra-sabão, umas colunas. 

E vocês fizeram outros trabalhos em parceria depois do 
Projeto Sensações?

Demais! Nós temos material para fazer um livro, e isso 
em termos de por exemplo, painéis em construções, 
muitos, vários. Tem lá do edifício Omni, onde eu tenho 
escritório, tem no Scala, tem no Capri, esculturas. Lá 
no prédio que eu tenho escritório a gente fez 20 e tan-
tas intervenções, tem intervenção em todos os andares, 
tem uma escultura enorme na rua, na frente do prédio, 
tem dois painéis grandões, tipo 5 por 20. O primeiro 
trabalho junto que a gente fez foi a sauna né? A sauna 
do Fernando Pedro e a Marília.
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O primeiro na verdade, projeto, foi a Casa Eugênia 
né? A Casa Eugênia tava no projeto, mas a execução 
foi a sauna...

A sauna era pra um amigo nosso que era um cole-
cionador de arte e queria fazer uma sauna. Então a 
sauna vai ser uma parte da coleção. Então eu e Jorge 
vamos fazer a sauna. Aí é uma parede assim, com es-
ses relevos e tal, aí você entra lá dentro e o Jorge fez 
um mosaico de cacos. E aí tem as obras feitas e tem 
os desenhos, né Jorge? Aquele do FAN [Festival de 
Arte Negra de Belo Horizonte], foi uma loucura. FAN 
é o Festival de Arte Negra de BH. Fizemos o portal 
do FAN. Mas antes do portal nós fizemos mais algu-
ma coisa, nós embrulhamos a prefeitura, o patrimô-
nio deu bomba e o pirulito da Praça Sete, o obelisco 
assim, a gente triplicou a altura dele, com uma torre 
metálica, como se fosse assim “a arte africana supera 
a arte clássica” [inaudível] a gente já sabia, foi uma 
provocação, tenho o desenho, acho que tem no site 
lá. É um absurdo! E depois disso que comecei a fazer 
essas esculturas, essas coisas que você tá vendo agora 
foi um pouco... a gente tava fazendo umas folies. A 
gente ia colocar no centro uma série de folies afro-
-brasileiras, que aí eu faço a parte mais da estrutura 
e o Jorge a partir da imagética. E tem o portal do 
FAN que ainda existe, ficou lá, tem as fotos... Foi o 
FAN 2007 ou 2008, e tem a foto, ele ficou na entrada 
da Praça da Estação no centro, só que era uma coisa 
para 40 dias. E aí o cara que fabricou botou lá e tirou. 
Teve um papo deixar para sempre, mas não colou. 

Não, mas parece que o negócio depois até eles apro-
varam, mas aí ele já tava lá em Rio Acima/MG.

É aí ele foi para Rio Acima. Aí o nosso amigos botou 
na entrada, colocou como se fosse entrada da cidade 
em Rio Acima, que é uma cidade pequena aqui. Aí 
pediram para tirar e tal, aí hoje ele tá desmontado na 
fábrica. Um portal assim de 8 m por 6 m, dá pra se 
cobrir uma rua. Era uma estrutura de dois cavaletes, 
que eles caem assim e se tocam, aí fica estático. 
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E a Avenida Amazonas é larga né? Ele pegava de um 
lado pro outro...

[trecho inaudível]

Eu faço meus projetos, eu nem pergunto pro Jorge, eu 
digo eu vou fazer um Jorge dos Anjos aqui, ai eu vou lá 
e faço, depois eu mostro pra ele “Ô Jorge agora muda 
aqui o negócio...” Lá no escritório mesmo, a gente tem 
lá os 3D do Jorge, e fala assim “bota um Jorge aí”. Aí 
tem uma pasta lá, aí põe e se for aprovado mesmo, não 
vamos fazer sem avisar ele...

Aqui [se referindo do ateliê] eu desenhei [risos].

Aí ele vinga!

Essa parte de cá, fui lá desenhei e tal, aí eu mostrei pro 
João, aí o João foi lá e arrumou [risos].

E ficou algum registro desses desenhos?

Não tem não.

Esse aqui eu acho que não tem desenho nenhum...

O engenheiro que construiu lá embaixo é muito amigo 
nosso, o Fred, é um brother nosso. 

[...]

A gente vinha churrasquear e ficava desenhando nas 
paredes e tal, aquela época foi muito assim. As pran-
chas da debaixo [Casa Preta] tem um desenho eu acho, 
tem um croquisinho que eu fiz assim... Devia fotogra-
far, a gente não sabia que alguém ia estudar, né?Eu te-
nho uns rolos lá em cima, deve ter muita coisa que não 
tem graça, mas uma outra coisa deve ter. 

E quanto às características do entorno, do bairro na épo-
ca?

[...] Aqui é como se fosse o alto do morro. O bairro cai 
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para lá um pouquinho, cai para cá e para lá também, 
aqui é um altinho. Agora é um bairro que engraçado, é 
um bairro Industrial. Aqui em volta é só galpão indus-
trial. Tem uma coisa famosa ali perto que é o restauran-
te do Juscelino Kubitschek, que é o Maria das Tranças, 
que existe desde a época. [trecho inaudível] Então tem 
isso aí, tem o Colégio Militar, que eu até morei perto 
do Colégio Militar. Agora aqui é um bairro Industrial. 
Porque daqui para lá já é a cidade, né? Aqui é a meio 
uma borda da cidade. Quer dizer, tá no meio da cidade, 
daqui para lá já é Pampulha, já é campo, já é...

Aqui no alto tinha uma escola projetada pelo Nie-
meyer, e foi demolida.

Eu lembro, era na beira da estrada ali, ali no trevo.

Tinha uma igreja, a São Francisco e tinha o Colégio, 
projetado pelo Niemeyer, na época que ele vinha pra 
Pampulha né [inaudível].

Era um lugar muito ruim [o da implantação do Colé-
gio], em função do que foi feito depois, a Avenida An-
tônio Carlos, ela ficou logo ali debaixo do viaduto, eu 
lembro dessa escola. 

E tu morou aqui na casa por mais ou menos quanto 
tempo?

Eu morei aqui uns 6 anos... 

Morava e trabalhava?

Eu morava e trabalhava. Aí eu pirei né? Porque eu fi-
quei muito... Fiquei doente mesmo, tive que fazer um 
tratamento. Já acordava trabalhando, ... Aí você bebe 
também, aí você bebe, aí você trabalha. Aí depois eu 
tenho um terreno lá no bairro Castelo. Que é próximo 
daqui, não é muito longe. Então aí eu fiz uma permuta, 
eu ia até construir lá, uma casa e aí o ateliê de pintura, 
era um “L” assim, casa e ateliê. Aí eu comecei a cons-
truir, parei a obra, comprei esse terreno aqui. Aí eu 
parei lá e comprei aqui, porque aqui que era a oficina, a 
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oficina era ali embaixo...

Aquilo cresceu pra caramba! Eu te mostrei ali, mas tá 
diferente. 

Aí logo uns anos depois eu troquei o terreno, que já 
tinha começado perfuração tudo lá, eu troquei por um 
apartamento, aí a construtora me ofereceu, aí eu falei 
“Quer saber?”

Você deu o terreno e ela te deu apartamento?

Fui lá visitar, era um apartamento de cobertura, gran-
de. Aí eu custei, demorei meses para ir morar, pra mu-
dar pra lá [inaudível]. Mas quando eu montei todo, fui 
colocando devagarzinho, aí eu fui para lá e não quis 
sair mais. 

Você morar dentro do trabalho complicado. Não é para 
qualquer um não, e quanto mais sozinho...

É complicado.

Com a família é complicado, porque nem todo mundo 
tá trabalhando, e sozinho é complicado também, por-
que você não sai daquele mundo ali.

Não sai né... Eu morava sozinho, eu tinha me separado, 
porque eu era casado com a Eugênia, da casa...

No vídeo com a Vênica [apresentadora que visitou e fez 
um vídeo no espaço] tu se refere à “Casa das Escultu-
ras”, estava se referindo a esse ateliê ou à Casa Preta?

Na verdade na época da Casa Preta era a própria es-
cultura e essa área toda envolta era pra colocar peça. 
Depois ela foi crescendo, mas hoje eu trabalho aqui, eu 
pinto e tal, mas muito pouco, porque a linguagem da 
escultura contamina pintura. Então não consigo pintar 
não, a maioria desses trabalhos que estão aqui eu fiz lá 
no apartamento. Aí eu fiz na parte de cima, na cober-
tura um espaço para pintura. Muita coisa que tem aqui, 
que veio para cá, já era do outro ateliê mais antigo. 
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Então tu não pinta aqui?

Eu não consigo pintar não, porque aqui a escultura 
toma conta sabe? É muito difícil...

E aí tu pinta em casa ou acaba não pintando?

Aí eu fiz, durante essa pandemia no começo, eu fiquei 
quieto pintando... Essa série aí toda ali, tá vendo ali ó, 
isso aí e cima, tudo lá...

Essas pinturas, não? 

É, eu tenho uma sala grande.

Isso você faz em cima da mesa, ou no cavalete?

Na mesa, no chão, eu tenho os cavaletes, aí eu tenho 
dois espaços e tem a parte de fora, que é o terraço, com 
um banheirinho do lado, é bem confortável.

E não suja muito?

Esse chão de cerâmica, porcelanato, aí cai tinta e de-
pois você vai lá e tira, bem tranquilo. 

É curioso que aqui tem muitas telas, mas quase não 
tem esculturas, enquanto na casa preta tem muitas es-
culturas e quase não tem telas...

É porque lá não tem parede quase, então o que eu faço 
aqui? Essas chapas de aço recortadas, isso eu faço aqui. 
Serra tico-tico... Aqui também é chapa com ferro, tá 
vendo? 

E fica uns caras soldando lá embaixo, três caras. 

Esse desenhos aqui, também não dá para fazer muito 
no apartamento não. Porque é feito com pólvora. Então 
eu desenho e põe fogo, aí queima e por isso que ele fica 
todo enrugadinho assim. Então isso aqui é trabalho 
que aqui rola de fazer. A pintura mesmo que é muito 
difícil, porque você fica muito envolvido com a escul-
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tura, contamina assim, você não consegue desligar, sair 
da escultura. Então, por exemplo, eu tô fazendo esse 
trabalho aqui, e fiz mais de 15 ali naquela caixona, [os 
costurados] mas aí isso eu consigo fazer aqui, porque 
que eu tenho esse espaço [mezanino] então aqui ó...

Aqui é lugar de trabalho em equipe mais ou menos, né 
Jorge?

Aqui tem papel tá vendo? Aí eu pego isso aqui e coloco 
em cima de uma lona preta, no caso aqui, passo esse 
desenho para lona e corto, aí depois eu apoio aqui em 
cima e é costurado à mão nessa outra lona. Então são 
todos processos assim de escultura, de corte, de monta-
gem, é no pano mas tá mais ligado...

É um trabalho em equipe, né Jorge? 

[...]

É! É uma lona costurada, aí eu faço essa primeira aqui, 
colo, aí eu monto, monto aqui e a Sônia e leva para 
casa e costura lá. 

Ela passa do papel pro pano?

Não, aí eu coloco ela em cima daquela outra lona, que 
tá em cima daquela caixona. Aí coloco em cima, passa 
esse desenho para lona e corto. 

Você mesmo corta?

Corto. Aí eu faço esse corte, monto e depois eu coloco 
um azul, outras cores e vou montando. Monto todinho 
e aí vai para costura. Colo e aí a senhora leva para casa 
e costura lá. Ela é a filha dela. Ainda ganha um dinhei-
rinho em casa. Aí ela faz o trabalho lá e já traz tudo 
costuradinho. E eu vou juntando, tem uma exposição 
montada disso daqui já.

Isso sem ninguém encomendar.

Eu vou fazendo, vou tendo a ideia...
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E isso é uma coisa incrível, não interessa se alguém 
encomendou não né?

É porque quando você mexe com a escultura, escultu-
ra é muito pesado. Então, por exemplo numa exposi-
ção, muito longe ou fora do Brasil pra você transportar 
é muito... Então esse tipo de trabalho é legal porque 
você consegue, você enrola, passa um canudinho as-
sim e é mais fácil de você transportar. 

[trecho em que João está falando do número de peças 
produzidas por Jorge]

Para desenvolver a linguagem não tem como você fa-
zer um, você tem que fazer dez. Você experimenta de 
um jeito, e do outro, e do outro, aí quando você vê, 
você tem 30 peças. Mas você tem que fazer mais para 
experimentar de um jeito e do outro, né? Com um ma-
terial, aí você põe outro material para ver como é que 
fica [inaudível].

E tem coisa que não é nem uma criação, é uma desco-
berta. Aquilo é uma descoberta até você chegar naqui-
lo ali, né assim, e aí dá pano pra manga, ainda tem as 
variações...

Esse é o que tu fez a partir do protótipo de madeira 
que tá lá em cima [na Casa Preta]? 

Isso, esse aqui saiu daquele. 

É uma coisa plana, né? E você, olha daqui não é né? 
Tá na cara que não é? [inaudivel] É fácil, você faz, mas 
vai descobrir isso dai. Descobri isso aí, aí chega lá e 
bota cor, é muito pensamento. Quantas horas de pen-
samento te atrás disso aí né? É muito! De noite, você 
pensa de noite? Você deita assim?

Até dormindo, eu sonho [risos]. As ideias vêm assim...

Os dias às vezes são tão cheios de coisa para fazer du-
rante o dia. Aí eu vou ver uma casa, eu vou para escri-
tório, chego do trabalho, aí você deita de noite, na hora 
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que você deita para dormir. Tem hora que você dorme 
[inaudível]. Ai você fica “Não é três não, é quatro”. Aí 
você fica somando, você fica fazendo conta, fica dese-
nhando. 

É.

Às vezes tem até que acordar, porque tem que acordar 
e anotar, porque depois amanhã de manhã você pen-
sa “Essa ideia é genial, nunca mais esquecer!”, aí você 
acorda de manhã e pensa “Como é que era mesmo?”. 
Quando é coisa de escrita, de frase, eu acordo. 

[trecho inaudível]

Projeto não, às vezes eu tô deitado assim, no dia se-
guinte eu ainda lembro bem. Não sei se é porque é mais 
espacial, elas não somem, agora uma frase, um poema, 
uma coisa, tem que anotar na hora. 

E como é a relação de Ouro Preto, tua cidade natal, 
com a tua arte. Há alguma relação? 

Tem muita. Porque é uma cidade que você convive ali 
com aquelas arquiteturas Barrocas, com obras. Marca 
muito, você convive, então marca muito. E eu com 13 
anos fui estudar numa escola de arte e à noite estudava 
no colégio [inaudível] com os adultos, nas durante o 
dia era na escolinha de arte. Então você sai para rua 
para desenhar, desenho na rua, fazendo observação, a 
História da Arte, depois você entra nas igrejas para ver, 
pra estudar, “Olha, é o Aleijadinho, não sei o quê”, aí 
você vai ver as obras.

Ouro Preto é contaminado de arte! Quem tá ligado em 
arte lá não tem sossego. 

Então foi importante mesmo.

E você foi aluno do Amílcar de Castro, que é uma coisa 
importante. O Amílcar era um cara importantíssimo, 
porque ele era o grande mestre de todos. O Guignard 
foi o cara que veio do Rio, Juscelino trouxe do Rio pra 
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ele fazer escola de arte. Escola Guignard, a primeira 
escola de Artes em Belo Horizonte. Ele era um cara que 
tinha chegado da Europa, um artista carioca, boêmio e 
tal. Aí Juscelino trouxe ele para cá para ele montar uma 
escola de arte aqui. Aí ele criou um grupo de alunos, 
importantíssimos, o Amílcar era um dos alunos, isso 
nos anos 1940. A Maria Helena Andrés, que é uma se-
nhora amiga nossa que tem 98 anos, é a última viva, foi 
aluna dele. Aí o Amilcar de Castro foi aluno do Guig-
nard. E o Amílcar é um cara da arte concreta, escultor, 
desenhista... Aí o Amílcar foi professor, como o Guig-
nard, mais ou menos, da geração do Jorge. O Amílcar 
morreu também, ele teria hoje uns uns 90 anos, sei lá, 
90 e poucos, morreu novo e o Jorge foi aluno do Amíl-
car.

Eu acho que já é um 100 anos João, teve o centenário 
dele...

Ah, teve o centenário dele.

Foi final do ano, ou não, foi no comecinho desse ano.

Então a presença do Amílcar paira, né Jorge? Assim na 
obra inclusive dos arquitetos [como] Gustavo Penna, 
esses caras são tudo, diretamente ligado ao Amílcar. 
E o Jorge tem a questão [inaudível] escreveu um texto 
sobre isso, duas vertentes pra comentar, que é uma ver-
tente construtivista.

Graças ao Amílcar.

O cubo também, aquelas coisas ali são construtivistas e 
tal. Isso aqui também é, só que aí já tem uma iconogra-
fia afro, essa coisa étnica. Então isso aqui cai para um 
outro território, que eu acho que é uma grafia assim...

Mais ligada às questões da africanidade, uma outra fon-
te, né? A outra fonte muito diferente do Amílcar.

É uma coisa modernista, uma coisa contemporânea, 
uma coisa do século XX né, tal que é essa coisa do cons-
trutivismo russo, europeu, latino-americano e tal. E essa 
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africanidade já é uma coisa da África mesmo, do negro, 
da História toda, dos Orixás. Então é uma união muito 
interessante das duas coisas. Porque não é um lance assim, 
não arte étnica, né Jorge? Não é por aí, não é uma coisa 
histórica, nem vernacular.

Não...

Existe uns textos né Jorge, uns textos teóricos...

Tem muita coisa escrita, eu vou te dar uns livros. 

[Falamos dos processos na arte de Jorge e da relação com 
os orixás. Relato as pesquisas que encontrei sobre o traba-
lho dele em repositórios de universidades.]

Essa coisa do ferro, né? A importância do ferro, tem lá no 
Amílcar, mas tem no outro lado também. Então vai jun-
tando uma coisa e outra, a pedra-sabão, Ouro Preto, eu 
vou trabalhando com essas referências... 

Como é que Barroco entra nisso Jorge? 

Na verdade o Barroco é que eu tava falando para ela. A 
gente cresce vendo aquilo, então você vivencia aquilo e na 
verdade nem usa, mas assim é um sentimento que você 
tem em relação àquilo né. O Barroco é um sentimento 
mesmo. Quando eu faço um trabalho desse por exemplo. 
Ele é cheio, tem muita forma, tem muita coisa, e eu acho 
que tem um pouco a ver com essa vivência, com essa ex-
periência também. 

Às vezes a gente fala “Esse tá muito Barroco”: tá muito 
cheio, tá muito trabalhado, não quer dizer que seja um 
excesso [inaudível]. Um japonês não é Barroco, o Amílcar 
por exemplo, não é Barroco... Mas aquilo ali, por exemplo 
[aponta para uma obra na parede], tem Amílcar ali.

Pode ser que aqui no desenho, né? Mas ele é muito 
africano... É um desenho [de pólvora] é desenho que 
não tem assim uma preocupação com a limpeza, ele 
é mais bruto né? Tanto que você tem pouco controle 
sobre o que você tá fazendo. Porque depois que você 
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queima é que de fato o desenho aparece, que material 
também aparece. Porque o plástico na hora que você 
põe fogo ele enruga, então isso faz parte também. O en-
rugado do material. O material aparece.

A questão da materialidade é importante para caramba! 
Aquilo ali não é preto porque a tinta é preta, é preto 
porque queimou. É enrugado porque na hora que você 
queima o plástico ele enruga.

Tem a ver com a materialidade, a questão do constru-
tivismo. Tem por causa da matéria, da materialidade. 
Mas tem muito a ver também, com africanidade, por-
que esse jeito, isso aí não tem nada de construtivismo, 
da ideia do construtivismo, daquela ideia limpa. 

Ele é mais sequencial, né? Porque, por exemplo, aque-
les quadrados ali [aponta para outra obra], aquilo ali 
podia ter aquele tamanho, podia ser 4 vezes aquilo, 
podia encher a parede. Poderia ser uma sequência, né? 
Uma coisa que tá desenvolvendo quase que num ritmo 
né? Por exemplo, esse totem aqui, ele ao mesmo tempo 
construtivo e figurativo.

Tem uma coisa da máscara... E tem ritmo, né? Um rit-
mo que a música também tem. A repetição, o ritmo,... 

E a materialidade que é o ferro oxidado, porque um 
ferro oxidado é um material de todo o mundo.

Então essa referência africana, que é um dos pontos 
do fundamento né. Essa coisa da africanidade. E do 
construtivismo, tá tudo junto, são dois pontos de apoio 
assim. 

Ali ele é colorido, mas é cor da borracha, né. O ama-
relo, azul e o laranja, é a cor da Borracha, não é por 
acaso. 

As esculturas de pedra o Amílcar falava assim “As ares-
tas têm que ser perfeitas” quando ele vai fazer escultu-
ra, que ele já fez em pedra de [inaudível]. Ele falava “A 
aresta tem que ser perfeita”. Aí eu olhava pra ele e eu fi-
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cava fazendo as minhas, em pedra-sabão, não tem nada 
de aresta perfeita, isso aqui não tem nada de alemão,... 
aqui a aresta é torta mesmo. O cubo às vezes um lado tá 
assim, do outro lado tá assim, eu tenho uma certa coisa 
que fica meio,... Mas encaixa direitinho, fica um junto 
do outro, as diferenças, as arestas quebradinhas, tudo 
faz parte... faz parte desse corpo. Aí você vai vendo a 
diferença, do que é uma coisa e do que é outra, aí você 
vai por aqui.... 

Você mede isso aqui Jorge? Esses recortes? Com a ré-
gua, você modula?

Não, eu vou primeiro com pincel e faço um desenho. 
Aí depois eu desenho preto na chapa enferrujada. Aí eu 
vou riscar porque o Neto [funcionário] tem que cortar, 
para ele cortar na serra tico-tico na mão, você tem que 
dar a linha para ele, tem que cortar na linha. 

Mas você não usa esquadro? Régua?

Não. Régua eu uso bastante. Porque você precisa dar 
a linha reta, para ele seguir a linha. Se não vai ficando 
cada vez... que você risca torto, o outro corta mais torto 
ainda. Aí não tem jeito. Então aí nesse caso, aí eu faço. 

Tem aquele negócio de passar por cima e passar por 
baixo? Aquilo ali já é uma antevisão de um volume, né? 
Aquilo ali você descobriu um pouco depois, não foi? 

Foi. Aí dá pra explorar muito isso aí, eu exploro pouco. 

Tem a ver com o negócio trançado? 

É, bem trançado.
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Apêndice C: Conversa com Flávio Kiefer

Conversa com Flávio Kiefer, escritório do arquiteto.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2020.

Áudio 01

Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar 
é com relação do Mauro Fuke e Lia Menna Barreto. 
Como e quando eles te procuraram? E quais eram as 
necessidades relatadas nesse primeiro contato? 

Bom, a gente já convivia, nós éramos amigos, a Gise-
la minha mulher artista plástica, então era da minha 
turma, digamos assim. A gente passava um na casa do 
outro. E foi bem na época, agora eu não vou saber a 
ordem disso, mas ali o Centro Cultural CEEE Érico 
Veríssimo, eu convidei a Lia para fazer um trabalho, 
não sei se tu já fosse lá, tem um trabalho com as la-
gartixas, ela fez toda uma parede. O Mauro Fuke eu já 
tinha convidado para fazer, na Casa de Cultura Mario 
Quintana, [...]. Porque assim, o projeto da Casa de Cul-
tura Mario Quintana tem uma ideia de um percurso 
cultural no passeio arquitetônico pela obra pela casa, e 
era pontuado por obras de arte. Então tem lá do Chico 
Stockinger entre o térreo e o segundo pavimento, aí 
tinha da Karen Lambert, aí tinha do Mauro Fuke, entre 
o terceiro e quarto, da Regina Silveira.... Enfim, obras 
de arte espalhadas por esse roteiro. Isso ficou pronto 
em 1990, inaugurou. E depois a Lia ficou pronto em 
2002, e o projeto da casa agora eu vou te perguntar que 
é de 2000 e...?

No material publicado tá como 2002...

2002! É, deve ter começado em 2001, por aí. Então foi 
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nessa época.... Ah! Sim, sim. Eu vou falando e vou me 
lembrando. Eles moravam na casa da na casa da mãe da 
Lia, lá no Guaíba Country Club, tu sabia disso ou não?

Eu vi que eles moraram em uma casa que era uma ca-
bana...

Que era dessas cabaninhas! Então a gente ia muito lá, 
a gente ia muito nessa casa, churrasco e tal. E lá pelas 
tantas ele comprou um terreno, que até é fora do con-
domínio, tem uma rua ali que vai lá para Mariana Pi-
mentel, e ele tá no limite, mas já fica fora do condomí-
nio. E aí ele comprou um terreno para fazer a casa deles 
e os ateliês principalmente, porque ali eles até tinham 
um ateliê, mas era tipo um galpão. Então foi assim que 
começou... 

E isso mais ou menos em 2000?

É, depois de 2000, até que ele comprou o terreno e co-
meçamos a falar e aí nós começamos a fazer os estudos, 
se ficou pronto em 2002 foi por aí...

Áudio 02

Ainda com relação aos clientes, quais eram as necessi-
dades?

Era uma casa bastante simples, porque são dois quar-
tos, eles tinham a neném pequena, sala.... Não tinha 
um programa muito grande. E um ateliê, que eu não sei 
como é que a nós fomos conversando, mas era para ser 
exatamente igual assim, ser equilibrado entre os dois. O 
projeto todo começou, e eu tinha feito um pouco antes, 
para um outro cliente, ali na Lomba do Pinheiro, vai 
andando para lá, eles tinham um sítio ali de família e 
um dos filhos, irmão de uma amiga minha, queria fazer 
a casa dele. E aí ele me chamou para transformar um 
tambo de leite, eu nem sabia o que era um tambo de 
leite, porque eu sou muito urbano, não sei se tu sabe o 
que é. É aonde a gente tira o leite das vacas. Ele queria 
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transformar o tambo de leite na casa dele. E o tambo 
de leite é um negócio cheio de divisórias e comparti-
mentos, paredes, azulejos. E eu disse “Ai meu Deus, 
como é que...” Ele queria fazer uma coisa econômica, 
dentro daquela história, jovem. Aí saindo do tambo 
de leite eu olhei assim, tinha um telheiro grande e eu 
disse, “Mas por que tu não faz a casa ali? ” Ele “O quê? 
Num estábulo? ” Imagina, era o estábulo, ele quase ficou 
ofendido [risos]. Aí eu fui conversando e disse “É muito 
mais racional né? Tu já tem uma cobertura grande, faz 
a casa embaixo, vai ser bem barato. ” E aí ele topou e 
eu fiz. E aí quando o Mauro veio com essa história de 
fazer o ateliê, eu ficava muito impressionado eu pensava 
“Bah, mas morar no campo, ter uma casa que tu abre 
a porta e assim ficava três semanas chovendo...” E aí eu 
me lembrava dessa história do estábulo. E aí eu pensei 
“Puxa, vamos bolar alguma coisa que seja uma grande 
cobertura. ” E ele queria fazer aos poucos na casa. Eu 
disse “Bom, a gente faz a cobertura e vai construindo 
aos poucos embaixo. ” E tem sempre aquela coisa, sai de 
casa e tem uma área coberta. Então essa ficou ideia cen-
tral. E aí dentro desse conceito podia ser... Eu pensava, 
eu tinha feito os portais do Rio Grande, eu tinha usado 
eucalipto, que é uma coisa barata. Eu pensei “Ah pode 
ser uma estrutura de eucalipto, uma cobertura, vamos 
procurar coisas desse tipo” Aí na evolução dos projetos, 
que depois tu vai ver tem uns croquis que não tem nada 
a ver com essa ideia da cobertura, era bem diferente né... 
Isso surgiu depois. E ele descobriu, aí tem a participação 
dele, que ele é escultor, é muito ativo, então foi lá na 
região e disse “Ah tem um pessoal que faz treliças para 
galpão” que são aquelas treliças triangulares, espaciais. E 
aí eu disse “Ok! Não tem problema nenhum. ” Aí surgiu 
a ideia de fazer a forma, fazer redondo e aí a ideia de ter 
uma cobertura grande e a casa ir sendo construída. O 
conceito era muito simples, se fosse um terreno horizon-
tal, só que na verdade o terreno tem um caimento muito 
grande. Então isso começou a criar uma complexidade 
no projeto, na execução. Enfim, um problema mais na 
adaptação dessa ideia inicial que era uma coisa bem sim-
ples de fazer. Gerou a necessidade de fazer um monte de 
cortes, cada sessão era uma diferente da outra...
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Sim essa solução simples que no detalhe vai se tornan-
do complexa...

Vai se sofisticando... E no fim ele começou a construir 
e conseguiu os recursos, eles né, o casal. E aí não pa-
rou, na verdade ele construiu tudo até ficar pronto.

Com relação a localização da casa, tu lembra quais 
eram as características desse bairro rural ou desse en-
torno próximo?

Nem era um bairro, não tinha nada ainda lá. Agora tu 
vai ver, tem um monte de casas, mas não tinha nada. 
Era tipo uma primeira casa e campo... O norte ficava, 
tô olhando o terreno de frente, na lateral direita. E o 
terreno grande, não me lembro agora se é 30 m por 
50 m, 50 m eu tenho certeza que ele é agora não lem-
bro será 30 m de largura. Bom, depois tu vai ver... Aí 
eu pensei em encostar na divisa sul, para abrir toda 
a casa para o norte já que era tipo um pavilhão né. E 
a fachada principal, que eu até acho na fachada en-
graçada porque não parece uma casa, é uma parede, 
que é leste né. E para o oeste sim porque, só na sala se 
aproveita porque tem uma vista bonita, como terreno 
vai caindo. Mas basicamente a casa abre para o norte. 
E aí eu pensei, para proteger a casa a cobertura, que 
a independente da laje de forro. Ela desce mais para o 
lado sul, então praticamente a parede sul não molha, a 
água não alcança. E a norte muito pouco, mas a norte 
é para aproveitar o sol. E a casa ficou assim, sei lá, com 
arrimos, muros paralelos de pedra a cada 3,5 m...?

Acho que é 4 m e pouquinho e depois 6 m na garagem.

De largura a garagem é maior? É, eu não sei, tem uma 
repetição assim que vai.... É aquilo que eu te falei, ti-
nha um princípio e depois vai se adaptando. Nos ate-
liês também é um pouquinho maior, foi se adaptando, 
se adaptando com o desenvolvimento da ideia...

Essa função das articulações das funções, como era 
para ser a relação entre ateliê e residência? 
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Sim. Os ateliês são bem independentes, um de cada 
um. E aquilo que eu te falei, eu tinha preocupação de 
ter um acesso coberto, protegido. Então pelo lado sul 
tem um caminho que liga a casa aos ateliês. Quase 
como se fosse uma rua interna, tem a porta do ateliê 
da Lia e depois a porta do ateliê dele, e eles podem 
circular livremente E aí também tinha preocupação 
de acesso do caminhão, porque eles fazem esculturas, 
coisas grandes, tem que carregar. Então do lado norte 
tem uma estradinha que desce. É separado, o jardim 
da casa dos pátios dos ateliês, cada um tem o seu. E aí 
tem um arrimo, que aí dá um desnível, e a estradinha 
chega lá na frente para dar um acesso de carga para o 
ateliê. 

Eu não tinha observado isso das estradinhas no proje-
to.

É por isso que tem portas grandes. Enfim essa parti-
cipação, isso mais o Mauro do que a Lia até, de saber 
muito bem o que quer, o que precisa. Porque já era 
um artista, os dois né que tinham corrida, já sabiam 
que precisavam para o seu trabalho. O Mauro tinha 
a questão do pó, tinha que isolar, e ele trabalha com 
computador e pó. Então tinha todas essas questões de 
separação, de salubridade.

E sobre o uso das cores, eu vi que a casa é pintada ma-
joritariamente de amarelo, e o ateliê do Mauro é verde. 
Isso foi uma escolha do projeto? Tinha alguma motiva-
ção das cores?

Não, isso eu deixei muito por conta deles. Até vou te di-
zer que foi uma coisa que eu não gostei muito, daquele 
amarelo [risos]. Mas assim, como eram artistas, aí ele 
pintou, mas o ateliê dele por fora por fora é verde? Eu 
já nem lembro...

Sim, por fora é verde e o dela é amarelo. 

E o dela é amarelo também? Será que ele mudou de-
pois? Até pergunta para ele isso, porque eu não me 
lembro...
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E no dele o verde entra dentro do ateliê, mas o dela é 
mais claro...

É alguma coisa com a luz que ele queria, porque ti-
nha coisa de luz, eu lembro que ele não podia ter luz 
demais por causa dos computadores. Isso eu não me 
lembro, até seria interessante tu perguntar. Mas eu te-
nho a nítida lembrança assim de ter me decepcionado 
um pouquinho com amarelo. Eles falaram acho que no 
amarelo, eu devo ter concordado e tudo, mas assim, o 
tom, para mim ali alguma coisa... 

Eu realmente gostei do amarelo [risos].

Tu gostou? Que bom! [risos] Eu nunca disse isso pra 
ele.

Pelo menos nas fotos que eu vi, contrasta bastante com 
a vegetação, que tá crescendo pelas treliças...

Ah bom, agora! Antes quando eles pintaram tava mais 
só estrutura...

E aí com relação ao processo de projeto, como se de-
senvolveu o processo de projeto com eles, depois que 
eles te procuraram? Se tu puder comentar a produção 
dos desenhos...

A gente participou do concurso, não sei se era Porto 
dos casais. E aí o Mauro me ajudou, tinha o teatro 
da Ospa, ele participou fazendo uns renders. E aí foi 
uma experiência que você nem pode imaginar, que tu 
é muito jovem, porque hoje dia em dia tem internet. 
Mas a gente se comunicava, se ligava por telefone um 
para o outro, e aí ligava os computadores no telefone, e 
a gente trocava arquivos, era uma coisa altamente tec-
nológica. Ele é muito tecnológico, o Mauro, tu vai ver, 
ele gosta dessas coisas de computação. Então a gente já 
tinha uma comunicação de projeto. Na parte de arqui-
tetura, de planta, ele pouco entende, mas bom, ele é um 
escultor a coisa espacial ele domina totalmente. Então 
a gente já tinha essa comunicação. A obra era muito 
longe né, então a gente usou muito, claro eu ia lá de vez 

EB:

FK:

EB:

FK:

EB:

FK:

EB:

FK:



245

em quando, mas a gente usou muito de uma comunica-
ção à distância. Porque ele que se encarregou da obra. 
Aquilo que eu te falei, ele achou quem fazia treliça, aí 
a pedra grês ele foi atrás. Eu conhecia, eu já tinha usa-
do ela em outras obras, mas ele que se encarregava de 
comprar os materiais, empreiteiro, tudo isso era com 
ele. Eu dava orientação técnica.

E no processo de projeto ele modelava...

Eu acho que para ele enxergar melhor eu mandava os 
desenhos, os croquis, e ele modelava em 3D. E aí fazia 
as observações dele, dos detalhes funcionais, tudo em 
3D. Era divertido, para mim naquela época era muito 
divertido.

Como era a representação no escritório nessa época, os 
3Ds já eram feitos assim?

Não, 3D naquela época era uma coisa muito rara. Não 
existia Sketchup por exemplo.

Tanto que o desenho dele é feito em CAD?

Ele fazia tudo em CAD. O que era incrível, é difícil fa-
zer em CAD hoje, 3D né...

Pois é, isso que eu fiquei me perguntando, se foi uma 
coisa também precursora no escritório, pelo 3D...

Não, eu tinha feito já nas escolinhas infantis para pre-
feitura, isso foi 1994. E ali um amigo também, o Mário 
[inaudível] fez. Não sei, se chamava “computador ami-
ga”... Era uns renders, era muito primitivo assim, mas já 
fazia...

Tu lembra mais ou menos quanto tempo durou esse 
processo de projeto? Quanto tempo levou a obra?

Aí, sabe que não. Não foi tanto, eu tenho uma ideia as-
sim de dois anos talvez... 

Entre projeto e conclusão?
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Acho que sim, dois anos e meio, não foi três. Acabou 
sendo mais rápido do que a gente pensava inicialmen-
te. Eu também não sei se quando a gente é jovem dois 
anos é uma vida, e hoje olhando para trás eu digo “Ah, 
foi rápido 2 anos!” 

Eles residem lá desde então?

Sempre residiram. E aí a gente continuou indo lá, ele 
gostava de fazer pizza, então tem um forno de pizza, 
tem churrasqueira. Reunia o pessoal lá normalmente, e 
aí na casa nova.

Eles te deram algum retorno depois, sobre ocupação 
da residência? Ou fizeram alguma modificação poste-
rior?

Só essa do ateliê, que é bem recente. Mas ao longo do 
que eu acompanhei, eu tô falando de 2002 pra 2010-
2015, não mudou nada assim.

Tu chegou a ter maior aproximação com algum deles 
em outra oportunidade? Além disso...

O projeto eu troquei, ele me deu uma escultura e a Lia 
me deu uma obra dela. Um trabalho grande, ela amas-
sa umas bonecas. Eu não tenho ele aqui agora, ele tá lá 
no ateliê da Gisela. Então também era uma forma dife-
rente de pagamento, era troca de trabalhos, cada uma 
faz o que sabe.

Além disso na tua carreira tu teve outras experiências 
com projetos para artistas [...]. Notou alguma peculiari-
dade trabalhando com esse público?

Eu fiz pro Michael Chapman, também troquei para 
uma obra de arte, essa eu posso te mostrar, em Rio 
Grande, ele era casado com a Karen Lambert, e aí 
separaram. A Karen era muito amiga de casa, eu não 
me lembro direito, eu fiz algumas intervenções na casa 
dela, mas não era nada de importante assim. O Patrí-
cio Farias, aí eu fiz o projeto que acabou não sendo 
construído, esse era com eucalipto...
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A do Champman foi construída?

A do Chapman foi, e eu nunca fui lá ver. Ele fez sozi-
nho, ficou contente... Que é casa também, é uma coisa 
só, é tudo junto eu não me lembro bem como é a plan-
ta, só olhando ali nas plantas. Acho que foi anterior...

E a do Patrício Farias também tinha ateliê junto ou era 
sua casa?

Tinha casa, mas é um sítio, a Fundação Vera Chaves. 
Até é interessante tu visitar uma hora, em Viamão. 
Agora eles separaram, porque eles construíram a fun-
dação separada, mas antes eles tinham a casa, tinha 
já o ateliê dele, e eu simplesmente reciclei, fiz uma 
rearquitetura total daquilo lá. Então quer dizer, é uma 
casa-ateliê, mas não é contíguo, como a do Mauro, é 
como se atravessasse esse pátio...

Estudando o projeto eu li isso que tu tinha falado de 
ter tido inspiração no projeto de um estabulo trans-
formado em casa e queria te perguntar se foi projeto 
publicado, se era de tua autoria, ... E agora tu explicou, 
então te pergunto se tu fez outra casas de campo e se 
elas tinham alguma relação com esse partido formal, 
ou se tu já usou um partido semelhante em outro lu-
gar...

Não, não. Assim de fazer uma coisa redonda assim 
nunca.
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Apêndice D: Conversa com Mauro Fuke e Lia Menna Barreto

Anotações durante a visita ao local.

Eldorado do Sul, 29 de outubro de 2020.

•	 Ateliê de Lia hoje abriga Ateliê Tun;

•	 Lia mudou seu ateliê para outro endereço;

•	 Os mezaninos dos ateliês foram fechados;

•	 Troca do forro dos ateliês, de madeira para 
PVC;

•	 Segundo Mauro, optaram por cores primárias 
na pintura da casa. [elementares talvez];

•	 As portas maiores estavam cheia de coisas na 
frente;

•	 Com o crescimento da vegetação não existe 
mais uma vista “à distância” da todo o conjunto 
da residência;

•	 Obra Lagartixas, de Lia Menna Barreto, 
localiza-se no CEEE Centro Cultural Erico 
Verissimo;

•	 Obras “Diário de uma boneca”, no acervo da 
Fundação Vera Chaves Barcellos em Viamão;

•	 Pedra grês, encontrada somente na outra 
margem [norte] do Rio Jacuí. 
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Apêndice E: Conversa com Mario Fraga

Conversa com Mario Fraga, casa-ateliê do artista.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020.

A gravação começa quando a conversa já foi iniciada há 
alguns minutos, estamos conversando sobre os painéis 
deslizantes do ateliê.

Áudio 01

[...] e todos correm, é um painel de MDF dos dois la-
dos. Então eles correm, então eu posso, ou me isolar 
completamente ou integrar os ambientes, assim como 
nós estamos agora. 

O do quarto também corre lá em cima?

Também corre. Ali naquele canto é meu banheiro. Mas 
todos... eu não tenho nada de dobradiça nessa casa, 
tudo corre, tudo corre. Porque é uma maneira de você 
também, aproveitar melhor os espaços. Quando você 
abre uma porta você tá ocupando ali um metro quadra-
do no mínimo. E aqui ele não ocupa nada [inaudível]. 
E o meu conceito inicial. E o meu conceito inicial, o 
meu desejo de fazer pra cá, É que eu sempre trabalhei 
do ateliê e morei dentro do ateliê, sempre foi a mesma 
coisa. E eu morava num lugar que era menor que esse 
aqui [refere-se à parte do ateliê que estamos], mas era 
tudo pensado para ser ateliê e casa. Isso ficou na minha 
cabeça, eu digo “Não, eu quero uma parede dividin-
do a minha casa do meu ateliê.” Uma, que é essa aí. E 
essa parede tá [inaudível] daí essa ideia que você tem 
de você querer... e aqui o quarto também, essa aqui 

FRAGA, Mario. Conversa com Mario 
Fraga [nov. 2020]. Entrevista concedida a: Evelise Both. Rio 
de Janeiro, 2020. 2 arquivos .mp3 (31m24s; 
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eu praticamente não abro. Porque aí é meu quarto, 
minha cama, então eu só abro quando tem festa. Mas 
[inaudível] ela também é uma parede que corre. 

E o ateliê também ajuda a ventilar a casa, né? A trazer 
iluminação... 

Ah, a casa aqui é bem iluminada.

[inaudível] do terreno...

[inaudível] mas hoje também eu tenho pivotado mui-
to pouco essas portas. Eu na exposição? Fui fazer elas 
correndo, e correr tudo para um lado e pivotar e ter 
o vão todo aberto. E era uma possibilidade, mas essas 
mesas altas que você tá vendo aí, elas vieram pra fazer 
o trabalho lá do Jardim Botânico. No final ficaram aí e 
ocupa muito espaço, eu não precisava tudo isso. E me 
tira muito a mobilidade daquela primeira porta lá, ela 
passa a não pivotar mais direito. E esses ventiladores, 
também vieram de São Paulo, custaram uma fortuna 
e não duraram nem dez anos [...]. Eu até encontrei um 
cara aí que se propôs a tirar um de cada vez para ver 
se um motor mesmo se tem alguma coisa ligada na 
eletricidade [inaudível], mas foi uma das coisas mais 
caras que eu coloquei aqui, e dos que menos durou. 
Nem tudo que é caro é bom. Agora esse cara faz no 
tamanho que você pede, é uma empresa forte em São 
Paulo e foi o Cláudio Bernardes que me indicou esse 
cara. O Cláudio só fazia obra pra milionário. O Cláu-
dio fazia casas e mansões fantásticas! Mas ele traba-
lhava pra esses milionários, e aí é engraçado que eu 
me dou conta, que essa casa aqui ela tá nessas revistas 
[inaudível], mas ela não custou um décimo, do que 
custavam aquelas outras. Arquitetura não é só o valor. 
Não é por aí. Arquitetura é pensamento. 

Eu acho um projeto muito racional, elementar. Não é 
uma coisa simples, como se não houvesse um detalha-
mento, é justamente o contrário, no sentido de ser tão 
bem pensada, que se usa o mínimo de elementos... 

É e você chegar no simples é mais difícil do que com-
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plicar né? E esses floreios todos que acontecem, nor-
malmente não favorecem a arquitetura. Arquitetura é 
pensamento mesmo. O espacial, o humano, a integra-
ção entre os espaços... 

[...] 

Você sabe o que aconteceu... Eu quando morava em 
Laranjeiras num apartamento de 150, 170m², eu tirei as 
paredes para poder fazer meu ateliê dentro. Todo mun-
do que ia lá queria ver pintura, aqui quem vem quer 
ver arquitetura. Os quadros ficam encostados na parede 
[risos] e a arquitetura ela se faz presente... Arquitetura 
é a grande arte mesmo, é a mais completa. Você não 
escapa dela, de jeito nenhum. Nem quando você tá no 
exterior, tá na rua, você tá dentro da arquitetura, né? 
Ela é a única arte que tem essa presença constante. A 
música tem seu tempo, ela fica na tua cabeça. A pintura 
você bota aqui, vira pra lá, tira, manda embora. O tea-
tro tem também o seu tempo. A literatura ela te prende, 
de vez em quando no celular, em um livro. Arquitetura 
não tem como escapar [inaudível] aí é muita coisa. Faz 
sentido. Por isso também de ter feito a minha casa, e fiz 
tarde. Eu fiz essa casa quando eu tinha 52 anos, mas eu 
dos 40 em diante, eu sonhava com ela, eu ia trabalhar 
pensando... Eu ia pra São Paulo trabalhar na Philco 
com a Blindex, e eu ia de ônibus, e eu olhava pela ja-
nela e pensava “Mas todo pobre tem a sua casinha. Por 
que eu não vou ter a minha?” Eu fiz arquitetura e o 
maior desejo da minha vida é fazer a minha casa!

E tu sempre morou em apartamento?

Sempre! Morei em Paris 5 anos, morei num aparta-
mentinho [inaudível] em Paris [inaudível]. Depois aqui 
morei também apartamento. Fui criado numa casa lá 
em Laranjeiras. Mas depois dos 22 anos eu fui embora 
e foi sempre aluguel, uma vida mais apertada assim. 
Mas o sonho em fazer a casa, ele ficou na minha cabeça 
uns 10 anos. Até eu consegui fazê-la. E fiz com o resul-
tado dos meus trabalhos de pintura, sobretudo as pin-
turas vitral que me propôs trabalhos grandes. Eu fiz um 
pro metrô de São Paulo que tava até hoje, há 18 anos.

MF:

EB:

MF:



254

Esse é o que fica na estação do Anhangabaú, né?

Isso na estação do Anhangabaú. Você viu lá ou não? 

Não eu não vi. Conheci agora pesquisando, então só vi 
as imagens.

[Estamos falando sobre a natureza no entorno]

Você olha para ali, você vai começar a olhar, você vai 
ver: tá vivinho, tá vivinho! Isso é uma das coisas que eu 
adoro aqui: ficar observando o verde, as folhas, a luz 
do dia, sabe como é que é? E como um jardim ele vai 
se se transformando, ele mesmo. Com o tempo nasce 
uma coisa que você não plantou, brota uma outra que 
não tinha. Está sempre em evolução, é uma coisa viva. 
E nisso, os orientais são fantásticos! Eles fazem jardim 
pra daqui a 500 anos, faz pros seus descendentes, faz 
para ficar, entendeu? Há um negócio... Os jardins japo-
neses, são aqueles com pedras, com arranjo de pedras 
e [inaudível] pô, uma maravilha! [inaudível] cultura 
universal, aquilo vem [estralando os dedos], e isso é 
importantíssimo. Para mim o país que tem a melhor 
arquitetura, se eu puder falar de um país, é o Japão. O 
Japão sempre teve arquitetos de primeiríssima linha. 
Lembro eu estudante, era o Kenzo T ange. Agora é esse 
que era motorista de caminhão, esse grande que tá aí: 
Tadao Ando. Eu aqui eu incorporei um pouco essas 
coisas deles lá, nessas aberturas para espaços externos, 
esses painéis que correm, e chamei também a minha 
paixão pelo Mies Van Der Rohe, e pela estrutura seca, 
metálica... Essa estrutura ficou em pé em 10 dias. 

Até estudando o projeto da casa, me lembrou algumas 
soluções usadas na Casa Eames? 

Qual casa? Não conheço. 

É uma do programa das Case Study Houses, que foi 
feita por Charles e Ray Eames, um casal de designers, 
na Califórnia em Los Angeles. E são casas voltadas para 
natureza. A implantação é o contrário daqui, né? Que 
é mais longitudinal, a Eames é transversal. E como 
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eles são designers, tem um bloco que é casa toque que 
a casa, pátio “vazio” e o outro bloco é o estúdio. Eles 
trabalharam ali também. Mas tem o mesmo esquema 
de ser um pavilhão metálico, com fechamentos em pai-
néis... Os deles têm com cores, além do branco umas 
cores mais chamativas, azul, vermelho, mas é um siste-
ma um pouco parecido. 

Esse negócio que você tava falando das cores no inte-
rior... eu precisava, evidentemente que eu preciso, de 
uma neutralidade. Cor para mim, são essas cores. Na 
arte visual cor é um elemento primordial, mas aqui não 
é. O meu mestre de obras quando ele fez essas paredes, 
ele no final disse “Não Mário, agora é só “emassar” e 
pintar”, e eu digo “Não, tá pronto”, “Mas tá no emboço”, 
“Mas não precisa pintar. ” E aí o emboço de fora eu pe-
nerei pouco, para ele ficar mais grosseiro, e acrescentei 
pó xadrez pra dar cor. Então não precisa colorir, não 
precisa colocar cor de novo. A cor é a matéria propria-
mente dita, essa pureza da matéria para mim foi funda-
mental aqui.

E se integra muito bem com a natureza, esses tons 
terrosos. Eu não sei se era da mesma época, mas eu vi 
umas pinturas tuas que também tiveram por um tempo 
tiveram uns tons mais terrosos, não sei se foi no mes-
mo período, na mesma época da casa...

Ah, sim! Aquelas ali por exemplo [aponta para tela 
pendurada na parede], já tem mais de 15 anos. É feita 
com a terra daqui e com piche, o preto ali não é tinta, é 
piche. E aí não é pincel, é derramar. O piche endurece, 
você vai no calor ele vira líquido e aí você pinta jogan-
do com a panela. Eu passei um tempo longo pintando 
coisas mais tons de terra, sobretudo depois que vim 
para cá. Depois que eu vim para cá coisa da terra me 
pegou a tal ponto que eu criei raízes, eu fiquei igual 
aquela planta ali [aponta para planta] cheia de raízes 
[risos]. Tá difícil de sair daqui... [risos].

[Falamos sobre a relação entre desta zona com o centro 
do Rio de Janeiro]
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Esse morro aqui por trás ele vai dar para floresta da Ti-
juca, esse morro que sobe aí. E a floresta da Tijuca ela 
vai daqui até Santa Teresa, lá no centro. Ela é como uma 
coluna vertebral, um eixo do Rio de Janeiro. Do lado 
de cá tá a Zona Sul, do lado de lá tá Zona Norte. Ainda 
você olha pra Zona Norte [inaudível] e você olha pra 
Zona Sul zona sul é cristalina é cheia de nuvens, o mar, 
a floresta [inaudível]. É uma região muito bonita. Tem 
cachoeiras, tem coisas fantásticas, lá. Eu quando tava 
mais ativo, quando vinha alguém de fora, eu pegava o 
carro e ia mostrar para as pessoas “Vou tomar banho 
de mar e depois tomar banho de cachoeira”, no meio da 
floresta. Na praia, depois vamos na floresta. Porque isso 
é a característica mais linda do Rio de Janeiro, a junção 
da natureza [inaudível] é muito bonita. 

[...]

E essa claraboia é uma fonte de luz considerável né? [...]

É dois por dois. E tem um vidro laminado em cima que 
eu mandei jatear. Para poder ver essa luz difusa. É um 
vidro jateado então você vê que a luz não entra direto, 
ela se irradia por igual. Só tem um problema quando tá 
muito quente esse lugar aqui é muito quente, por isso 
eu tô mais pra lá agora... Porque luz é calor, né? Então 
esquenta mesmo, no verão entre 11 horas da manhã e 3 
horas da tarde...

 A cor clara do piso também ajuda...

Isso é um cimentado. É um cimentado com pó de már-
more, [...] tem uns que chama de cimento queimado. 
Mas esse aqui eu acrescentei pó de mármore pra dar 
cor, pra ficar mais claro. 

E é bem natural também, conversa bem com a casa...

É, e é uma solução muito simples. Se bem que foi o 
pior operário que eu tive nessa casa, foi esse cara. [...] 
Tinha um que eu chamei pra fazer, mas ele disse que 
tava se aposentando, que não queria mais trabalhar. 
Chamava-se Pedro Álvares Cabral [risos]. “Ô seu Pe-
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dro eu preciso tanto do senhor, eu sei que o senhor é o 
melhor homem pra fazer isso...”, “De jeito nenhum seu 
Mario, eu não trabalho mais.” Aí veio um outro aí que 
fez, [inaudível] fez mal feito. E ali fora [varanda] é tam-
bém o mesmo material, só que o mestre de obras fez ele 
ficar “raiado” batendo com a madeira assim, “tsch, tsch, 
tsch”, em cima do cimentado, para poder não escorre-
gar...

Hum, eu vi no projeto eu pensava que será que esse 
piso às vezes parece um bambuzinho, não dava para 
ver para entender direito na foto. Mas então é próprio 
cimento.

Áudio 02 

[Pontuando sobre algumas das soluções utilizadas na 
residência]

[...]

E essas coisas que você tá vendo aí, essas cordas, eu tive 
que colocar porque os cachorros estavam se arriscando 
muito aí [na varanda superior]. E agora eu vou fazer 
um parapeito, porque a minha mulher vai ser avó. Da-
qui a pouco vai ter criança. Aí eu vou fazer um parapei-
to ali assim. 

A fachada do lado de lá [oeste] é toda fechada? 

Eu fechei porque eu encostei ela lá tá vendo negócio, aí 
eu fechei. Aliás foi uma boa solução porque isolou os 
vizinhos. 

[...]

Ali atrás eu tenho área de serviço... 

Sempre foi pensada separada? 

EB:
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Sempre foi atrás. Mas depois que eu fiz esse muro, que 
eu arrumei, ela ficou bem arrumadinha...

Tinha algumas árvores aqui que vocês tiveram que re-
mover para construir?

Não, aqui o que tinha era um eucalipto só, e eucalipto 
não é uma árvore legal. Aí eu disse “Eu vou tirar só eu-
calipto”, mas aí plantei tudo isso que você tá vendo aí, a 
maioria das coisas fui eu que plantei. 

E esse nível [da varanda íntima] abaixo do terreno, 
funciona bem? 

Então, aí por baixo tem os escoamentos. O que não im-
pede que quando tem tempestade molhe um pouco a 
varanda, faz parte. O Ipê tem essa vantagem, dura para 
vida, né? 

É madeira, taquara, muitos materiais naturais né? Ou 
com cor natural...

Tudo natural mesmo. O material é o que ele é. Eu de-
testo o material que finge ser um outro. Eu acho isso 
um dos maiores equívocos da arquitetura. Faz um piso 
de fórmica, imitando madeira. Pelo amor de Deus, né. 
Essas coisas falsas só fazem falsear a verdade. Não pode 
ser assim. 

[...]

Sobre o processo de projeto, como foi esse projeto em 
conjunto? 

Como eu te disse e tinha essa ideia de que minha casa 
e ateliê se dividissem por uma parede única. E que 
teria uma proporção igual, em paralelo. Aí por conta 
da fabricação do aço e das coisas, a viga de 6 m, então 
tem um padrão industrial, a opção foi fazer isso... E 
começamos por uma maquete, e as primeiras conversas 
era mesmo era questão da implantação da casa, como 
coloca-la no terreno. Aliás, tem uma história engraçada 
sobre o Sérgio Bernardes, que foi um amigo queridís-
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simo. Eu fui casado com a filha dele, e amigo também 
dos filhos dele. A vida inteira o Bernardes serviu como 
uma referência, como um guia. E aí quando eu comprei 
o terreno, eu fui mostrar a planta do terreno para ele, 
ele me propôs uma casa que ficava no meio do terreno, 
e que tinha cinco andares. Lá em cima ela se juntava na 
altura do terreno. Eu disse para ele “Mas Bernardes, eu 
tô com 50 anos, eu vou fazer uma casa que tem cinco 
andares de altura, como é que eu vou subir?”, e ele disse 
“Não se preocupa não, você vai morrer cedo” [risos]. Aí 
eu e Carla começamos a estudar aonde encaixar a casa 
no terreno, aqui já havia um pequeno platô, e resolve-
mos que íamos implantar aqui, fizemos maquete para 
estudar o volume. Aí veio esse conceito de dividir com 
os painéis móveis [inaudível] japoneses. E nós fomos 
trabalhando os dois assim, discutindo cada detalhe, 
aquelas portas [pivotantes, do ateliê] demorou um bo-
cado para gente desenhar e chamar alguém para fazer. 
Aquilo deu bastante trabalho, porque o mecanismo é 
incomum: você tem em cima algo que pivota e corre 
no trilho. Então foi um desenho delicado, assim como 
o da claraboia. Aqui nessa escada [térreo], por exemplo 
no início a escada começou a ser feita para terminar na 
parede, a Carla disse “Não Mario, vamos soltar a esca-
da, não precisa grudar na parede.” Aí a gente fez ela sol-
ta desse lado. tá vendo? Ela é uma estrutura encaixada. 
E aí fomos fazendo tudo, e eu morava em Laranjeiras e 
vinha fazer obra todo dia. Tinha um mestre de obras, e 
um auxiliar e eu, todo dia aqui. Acompanhando os tra-
balhos dos caras. O mestre de obras era extraordinário, 
ficou amigo meu. [...] Sujeito inteligente, muito. Ele dis-
se assim “Eu não tive isso tudo não, Mario” e eu “Ainda 
bem, porque senão você ia terminar a Presidente da 
República”. Tamanha era a inteligência do cara. 





261

Apêndice F: Conversa com Milton Braga

Perguntas enviadas por e-mail pela autora, mensagem 
encaminhada em 19 de outubro de 2020:

1- Como foi projetar para um artista? Quais eram as 
necessidades específicas deste projeto (as exigências do 
cliente, principalmente com relação ao espaço do ate-
liê)? 

2- Também me interessa saber como se deu a participa-
ção do Iran no processo de projeto e como ele chegou 
até vocês.

3- De um modo geral, pergunto como é para o escritó-
rio projetar espaços para artistas. Se experiências com 
esse público são frequentes (notei o ateliê em perdizes 
no site, por exemplose percebem alguma diferença nes-
se tipo de clientela, como uma participação mais ativa 
no processo de projeto, ou outra peculiaridade.

4- Além dessas questões mais gerais,  pergunto se há al-
gum material da casa, para além do que está publicado  
no site, que possa ser consultado, tais como croquis de 
estudos iniciais, imagens de 3D, rascunhos, enfim... 

Resposta em arquivo de áudio (10m02s) gravado por 
Milton Braga, mensagem recebida em 3 de dezembro de 
2020:

“Evelise, respondendo às suas perguntas: Um, sobre 
como foi projetar para um artista: o principal a ser dito 
nesse caso é que o futuro usuário, o cliente, por ser ar-
tista tinha ou tem uma formação que torna muito mais 
profunda a conversa entre arquiteto e cliente. É possível 
no caso de um artista, principalmente um artista que 

BRAGA, Milton. RE: Pesquisa Casa da Vila Ro-
mana – MMBB [mensagem pessoal]. Men-
sagem recebida por eveliseboth@hotmail.

com em 2 dez. 2020. 1 arquivo .mp3 (10m02s).
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uma obra como tem o Iran do Espírito Santo, falar so-
bre aspectos formais, construtivos e mesmo problemá-
ticos ou conceituais, articulados. Que é uma coisa que 
muitas vezes a gente não consegue falar com cliente 
leigo, a importância da convergência dos problemas 
envolvidos em cada um desses aspectos da arquitetura, 
isso pra um artista como o Iran, ficou mais fácil de-
senvolver, então acho que esse era o primeiro ponto. 
Era uma conversa, mas erudita digamos, ou mais téc-
nica, mais informada, menos leiga, mais profissional, 
pela formação dele. A segunda coisa é que o Iran em 
particular, tem uma obra que acho que tem algumas 
semelhanças com o tipo de arquitetura que o MMBB 
faz, tanto o MMBB como o Iran do Espírito Santo acho 
que procuram trabalhar com bastante precisão nas pro-
posições, principalmente precisão geométrica, no caso 
das arquitetura isso significa também construtiva, acho 
que no caso do Iran também, ele trabalha muito com 
materiais que são estruturais, não são acabamentos, 
o próprio material, vidro... Embora também trabalhe 
com outras coisas. Então por mais que agora seja difícil 
detalhar esse aspecto da relação, a gente sentia que a 
gente tinha uma sintonia estética, uma sintonia ética, 
uma na sintonia de visão mesmo de mundo. Isso eu 
acho que também marcou bastante o nosso trabalho. E 
aí eu acho que isso vai até um pouco pra segunda per-
gunta, porque eu acho que uma das razões pra ele nos 
escolher é porque ele viu isso que eu tô dizendo que eu 
vejo: uma certa sintonia entre nós, entre o MMBB e o 
artista Iran do Espírito Santo. Finalmente, ainda na pri-
meira pergunta, uma coisa que ele pediu muito objeti-
vamente, foi uma separação entre casa e ateliê, embora 
no mesmo terreno, no mesmo endereço, não ser dois 
espaços diretamente ligados, e aí a gente acabou pro-
pondo o ateliê lá pela topografia, etc. acabou ficando 
embaixo, mas sem uma ligação coberta, ou uma ligação 
interna. Até tem uma ligação coberta, uma das formas 
de se chegar àquela escada, que fica no recuo, meio de 
fundo, na lateral do terreno em relação a casa vizinha, 
e ali essa escada é coberta. Outra ligação que talvez 
seja até a mais usada e mais agradável, é pela rampa 
proposta do outro lado, construída do outro lado, entra 
a casa e a rua, que vai meio que reproduzindo a rua 
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dentro do lote e anda pelo meio do jardim. Então quase 
que principalmente nesse caminho entre casa e a ateliê, 
quase que sai para fora mesmo, quase como se fosse 
um hiato urbano entre dois prédios. Uma saída para 
fora, para depois voltar para dentro, numa espécie de 
prédio distinto, embora na mesma projeção, o ateliê tá 
embaixo da casa, essa é a primeira pergunta.

A segunda pergunta, ele participou então (que per-
gunta na segunda, como foi a participação do Irã do 
processo projeto), são duas na verdade, como ele che-
gou até nós? Começando pela segunda parte, que eu 
acho que é mais direta a resposta, até porque eu não 
tenho tanta informação sobre isso, mas eu lembro que 
ele procurou a gente, assim como, se eu não me enga-
no procurou o? Acayaba e o Una Arquitetos e talvez 
até outros. E acho que principalmente em função do 
que ele ouviu e do que ele viu de cada um dos arquite-
tos, ele julgou que a gente tinha mais sintonia com ele. 
Acho que isso foi bidirecional, essa identificação nos-
sa com o trabalho dele e dele com o nosso trabalho. E 
a primeira parte da pergunta, eu já respondi um pou-
co, na primeira pergunta, a primeira parte da segunda 
pergunta tá lá na resposta da primeira pergunta. Nós 
tivemos uma conversa com ele bastante constante e 
técnica, portanto ouvindo dele, expondo para ele as 
nossas razões e ouvindo dele comentários que nos 
ajudaram a dirigir o projeto as nossas escolhas, refinar 
as nossas razões ou torná-las mais razoáveis também 
do ponto de vista dele. E até ele teve uma pequena 
participação direta né, desenhando a luminária, uma 
parte da luminária que tá no pilotis, que é uma lumi-
nária de alumínio usinado, onde o estojo da lâmpada, 
onde também há a ligação elétrica, que é um cone de 
alumínio, colocado dentro do cone de concreto que 
é o rebatedor de luz. Que eu lembre teve esta partici-
pação direta, acho que houveram outras, ele o tempo 
todo foi nos pautando, nos provocando, nos orientan-
do na direção que a ele parecia mais acertada. 

Passando para terceira pergunta, se a gente tem al-
guma relação mais intensa com artistas: eu acho que 
não mais do que os colegas arquitetos que estão mais 
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ou menos no mesmo âmbito que nós, de uma arqui-
tetura menos, digamos comercial, ou assim, que é 
mais uma atividade quase que meramente profissio-
nal, atendendo, prestando serviços na sociedade, mas 
uma arquitetura que é também uma pesquisa. Até 
porque nós estamos na academia, somos professores, 
participamos sempre de discussões mais conceituais 
da arquitetura e é, portanto, uma atividade também 
intelectual. Acho que toda arquitetura é uma atividade 
intelectual, mas no nosso caso mais disciplinada, por 
causa da nossa atuação acadêmica. E em geral esses 
arquitetos que têm essa reflexão mais disciplinada, 
mais estruturada da arquitetura acabam tendo tam-
bém ligação com artistas. Nós não temos muitas expe-
riências, mas tivermos como você mesmo mencionou, 
pelo menos essas duas: o ateliê na Rua Vanderlei que 
é para Jaqueline, uma artista importante, agora muito 
recentemente e, já há 10 anos atrás, o projeto da casa 
do Iran. Que eu lembre assim, diretamente artistas 
mais notáveis são esses dois. A gente fez uma vez o de-
senho de uma exposição para um conjunto de artistas, 
entre eles o Marcelo Cipis, o Antônio Carlos Auad, 
que é também chamado Tonico Lemos. Que é Lemos 
Aladio, ou Aladio Lemos, não lembro, e inclusive eu 
particularmente sempre tive uma relação forte com o 
Tonico Lemos, ajudando ele a pensar as exposições. 
Embora agora há uns 5 ou 10 anos, a gente já não 
esteja muito em contato, eu acho que ele tem feito as 
exposições conversando com, eventualmente, outros 
arquitetos, mas eu costumava ajudá-lo do ponto de 
vista da organização do espaço, talvez ele até falasse 
com outros arquitetos, mas falava comigo de vez em 
quando sobre isso.

A quarta pergunta, são perguntas mais gerais, eu vou te 
mandar o projeto executivo, até porque ele foi publica-
do no site MDC, então eu vou te mandar um conjunto 
de arquivos. Na verdade, é um arquivo que reúne o 
memorial descritivo, a relação dos desenhos e todos 
os desenhos do projeto executivo. E posso também te 
mandar uma apresentação que mostra todo o proces-
so de projeto, com inclusive alguns croquis, não são 
muitos que a gente guardou. A gente faz muitos croquis 
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na concepção, mas guarda poucos. São desenhos sem 
aparente importância, talvez às vezes até tenha e a gen-
te acaba jogando fora, como memória do projeto, mas 
no caso do Iran tem alguma coisa guardada, escanea-
da, eu vou mandar nessa apresentação. Bom, eu vou 
mandar esse arquivo de áudio para você, eu espero que 
ele ajude e a gente vai seguindo aí na nossa conversa. 
Abraços!”
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Apêndice G: Conversa com Iran do Espírito Santo

Perguntas enviadas por e-mail, mensagem encaminhada 
em 2 de dezembro de 2020, e respostas recebidas por 
e-mail em 2 de dezembro de 2020.

Com relação ao projeto:

1- Quais eram as tuas necessidades específicas para 
o projeto (principalmente com relação ao espaço do 
ateliê)? 

Que fosse junto mas independente da residência, fácil 
acessibilidade e espaço generoso, com pé direito alto. 
Além de espaço de depósito e escritório. Em princípio 
eu queria que fossem espaços distintos, o que não 
aconteceu no caso do escritório no mezanino. 

2- Como chegou até o MMBB?

Pela Internet. Site do IAB.

3- Como foi o processo de projeto entre vocês? Vi 
que tu assina o projeto paisagístico da residência, esse 
projeto caminhou junto com o projeto arquitetônico, 
ou foi posterior?

Fizemos inúmeras reuniões , discutimos muitos de-
talhes e principalmente a cozinha e lavanderia. O 
Projeto paisagístico foi meio improvisado com a pai-
sagista (cujo nome inteiro não me lembro mais).Acho 
que foi mais ou menos paralelo ao projeto da casa. 
Eu quis plantas nativas, que não foi seguido à risca... 
Acabou sendo tropicais, mas na maioria brasileiras. É 
um jardim bem selvagem. 

ESPÍRITO SANTO, Iran do. RE: Pesquisa 
Casa da Vila Romana – MMBB [mensa-

gem pessoal]. Mensagem recebida por evel-
iseboth@hotmail.com 

 em 2 dez. 2020.
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Com relação ao uso da casa:

4-  Fez alguma modificação/adaptação (ou sentiu 
necessidade de...) ne residência depois que estava mo-
rando?

Ainda não, mas estou no momento falando com Mil-
ton sobre criar uma lavanderia e banheiro externos

5- O ateliê é/foi usado somente para o trabalho artís-
tico e garagem ou tinha algum outro uso? Social por 
exemplo...

Garagem não, que fica entre os pilotis. Basicamente o 
uso ficou restrito às atividades do atelier. Fiz também 
um evento de moda nele.  

6 - Como é a relação dos moradores com este espaço 
(frequentam ou não)?

Sou o único morador.

7- O espaço projetado para ateliê ainda é utilizado 
para este fim? Caso não, para que é utilizado? Per-
gunto, pois vi um vídeo no youtube sobre teu ateliê 
de 2015, em que apresenta outro espaço...

Sim. Apesar de ter um novo espaço fora da casa, 
continuo usando o antigo, principalmente agora du-
rante a pandemia.

8- Qual o nome da obra presente na parede do ateliê 
(de frente para a porta de entrada)?  Ela foi concebida 
especialmente para este espaço?

Não sei qual seria que estava montada na foto que 
você viu. Se me mandar, posso lhe dizer.
9- Qual a necessidade/uso do mezanino no ateliê?
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Uso como escritório e limpeza, já que tem um tan-
que, além do banheiro.
 

Fique à vontade para relatar qualquer outra informa-
ção sobre o projeto que julgue relevante. Além disso, 
há fotos disponíveis do ateliê em uso? Para além das 
fotografias do Nelson Kon? Se tu ficar mais a vontade 
respondendo essas perguntas por áudio, ou outra mí-
dia fique à vontade.

Posso te mandar umas fotos caseiras. 

IES:

EB:
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O espaço do ateliê

Figura 1 - Jean Désiré Gustave 
Coubert, O Estúdio do Pintor, 1855. 
Fonte: Acervo Museu D’Orsay – Paris.

Figura 2 - Interior ateliê de Picasso. 
Fonte: Ábalos, 2003.

Figura 3 - Picasso em seu ateliê.  
Fonte: Ábalos, 2003.

Figura 4 - Interior do Ateliê de 
Warhol. Fonte: Ábalos, 2003.

Figura 5 - Interior do Ateliê de 
Warhol. Fonte: Ábalos, 2003.

Figura 6 - Josep Lluís Sert, Ateliê de 
Joan  Miró, 1955, Maiorca, vista do 
acesso principal. Fonte: Fundação 
Joan Miró.

Figura 7 - Josep Lluís Sert, Ateliê 
de Joan  Miró, 1955, Maiorca, vista 
interna. Fonte: Fundação Joan Miró. 

O programa das casas-ateliê na 

arquitetura moderna

Figura 1 - Gerrit Rietveld, Casa 
Schröder, 1923-24, Uttrecht. Fonte: 
Archdaily.

Figura 2 - Le Corbusier,  
Casas Lipchitz-Miestchaninoff,  
Boulogne-sur-Seine, França, 1923.  
Fonte: Fundação Le Corbusier.

Figura 3 - Antonio Bonet, Edifício 
de estúdios para artistas, 1938-39, 
Buenos Aires. Fonte: Archdaily.

Figura 4 - Antonio Bonet, Edifício 
de estúdios para artistas, 1938-39, 
Buenos Aires. Corte. Fonte: Archdaily.

Figura 5 - Flávio de Carvalho, Casa 
do arquiteto, 1929, São Paulo. Fonte: 
Aquivo.arq.br.
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Figura 6 - Amédée Ozenfant, Guitarra 
e garrafas, 1922, óleo sobre tela. Fonte: 
Guggenhein.org.

Figura 7 - Vista da residência  
a partir da Avenue Reille.

Figura 8 - Le Corbusier, Ateliê de 
Ozenfant. Fonte: Boesiger, 1948.

Figura 9 - Le Corbusier, casa-ateliê  
para o pintor Ozenfant, plantas baixas.  
Fonte: Boesiger, 1948.

Figura 10 - Frida Kahlo, A Coluna 
Partida, 1944. Fonte: História das 
Artes.

Figura 11 - Diego Rivera, Sonho de 
uma tarde dominical na Alameda 
Central, 1941. Fonte: História das 
Artes.

Figura 12 - Juan O’Gorman, Casa 
Diego Rivera e Frida Kahlo, 1929-30, 
Cidade do México. Fonte: Archdaily.

Figura 13 - Juan O'Gorman, Casa 
Diego Rivera e Frida Kahlo, planta 
baixa primeiro pavimento. Fonte: 
Stinco, 2009. 

Figura 14 - Juan O'Gorman, Casa 
Diego Rivera e Frida Kahlo, Ateliê 
Frida Kahlo. Fonte: Stinco, 2009.

Figura 15 - Juan O'Gorman, Casa 
Diego Rivera e Frida Kahlo, Ateliê 
de Diego Rivera. Fonte: Melhores 
Destinos.

Figura 16 - José Clemente Orozco, 
Zapatistas, 1931. Fonte: MoMa. Fonte: 
Casa Orozco.

Figura 17 - Luis Barragán, Casa 
Orozco, vista da fachada. Fonte: Casa 
Orozco.

Figura 18 - Luis Barragán, Casa 
Orozco, vista para o terraço. Fonte: 
Casa Orozco.

Figura 19 - Luis Barragán, Casa 
Orozco, corte longitudinal. Fonte: 
Casaasa Orozco.
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Figura 20 - Charles e Ray Eames, 
Poltrona Eames. Fonte: Eames Official.

Figura 21 - Le Corbusier, Villa Le Lac, 
1929, Corseaux. Fonte: Les Couleurs 
Le Corbusier.

Figura 22 - Charles e Ray Eames, Casa 
Eames, ateliê. Fonte: Fundação Eames.

Figura 23 - Charles e Ray Eames, Casa 
Eames. Fonte: Fundação Eames.

Figura 24 - Charles e Ray Eames, 
Casa Eames, perspectiva do arranjo e 
plantas baixas. Fonte: Archdaily.

Figura 25 - Tomie Ohtake, 
Monumento à Imigração Japonesa, 
São Paulo, 1988. Fonte: Escritório de 
Arte.

Figura 26 - Ruy Ohtake, Casa Tomie 
Ohtake. Vista para a residência a 
partir da piscina. Fonte: Nelson Kon.

Figura 27 - Ruy Ohtake, Casa Tomie 
Ohtake. Planta baixa conforme 
ampliação 1996. Fonte: Acrhdaily.

Figura 28 - Ruy Ohtake, Casa Tomie 
Ohtake, vista do novo ateliê a partir da 
entrada. Fonte: Nelson Kon.

Figura 29 - Ruy Ohtake, Casa Tomie 
Ohtake, vista do novo ateliê para o 
pátio. Fonte: Nelson Kon. 

Casa Jorge

Figura 1 - João Diniz, bancos e 
luminárias na Praça Sete de Setembro, 
Belo Horizonte. Fonte: Autora.

Figura 2 - João Diniz, marquise Praça 
Sete de Setembro,  Belo Horizonte.  
Fonte: Autora.

Figura 3 - Casa Benedikt Wiertz, 
residência. Fonte: Acervo João Diniz.

Figura 4 - Casa Benedikt Wiertz, 
ateliê. Fonte: Acervo João Diniz.

Figura 5 - Ateliê Leo Santana, 2000. 
Fonte: Acervo João Diniz.

Figura 6 - Instrumentos de trabalho 
de Jorge dos Anjos. Fonte: Autora.

Figura 7 - Jorge dos Anjos, toten 
presente no pátio da residência. Fonte: 
Autora.

Figura 8 - Jorge dos Anjos, painel na 
fachada do Edifício Excelsior, Belo  
Horizonte. Fonte: Autora.

Figura 9 - Jorge dos Anjos, Portal da 
Memória, Lagoa da Pampulha, Belo 
Horizonte. Fonte: Autora. 

Figura 10 - Casa Eugênia, croqui.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.

Figura 11 - Casa Eugênia, construção.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.

Figura 12 - Casa Eugênia, interior. 
Fonte: João Diniz Arquitetura.

Figura 13 - Casa Eugênia, interior.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.

Figura 14 - Situação do bairro 
São Francisco na cidade de Belo 
Horizonte. Fonte: Google Maps.

Figura 15 - Situação da Casa Jorge no 
bairro São Francisco. Fonte: Google 
Maps.

Figura 16 - Localização do terreno. 
Fonte: Google Maps.

Figura 17 - Casa Jorge, implantação. 
Desenho elaborado pela autora.

Figura 18 - Perspectiva isométrica, 
orientação norte e oeste. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 19 - Perspectiva isométrica, 
orientação sul e leste. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 20 - Casa Preta, croqui.  
Fonte: João Diniz Arquitetura.

Figura 21 - Casa Citrohan, 1922.  
Fonte: Fundação Le Corbusier

Figura 22 - Zoneamento. Desenho 
elaborado pela autora.

Figura 23 - Casa Preta, eixos 
ordenadores. Desenho elaborado pela 
autora.

Figura 24 - Casa Preta, planta do 
pavimento superior. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 25 - Casa Preta, planta 
do pavimento térreo. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 26 - Casa Preta, corte A-A’.   
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 27 - Casa Preta, corte B-B’. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 28 - Casa Preta. Fonte: João 
Diniz Arquitetura.

Figura 29 - Casa Preta, vista para a 
varanda e terraço. Fonte: Autora.

Figura 30 - Casa Preta, vista da 
varanda a partir do acesso. Fonte: 
Autora.

Figura 31 - Casa Preta, vista da 
varanda para o pátio.  
Fonte: Autora.

Figura 32 - Casa Preta, detalhe do 
corrimão da escada. Fonte: Autora.

Figura 33 - Casa Preta, vista da escada 
e porta dos fundos a partir do acesso 
principal. Fonte: Autora.

Figura 34 - Casa Preta, vista do 
pé-direito duplo, a partir do acesso 
superior. Fonte: Autora.

Figura 35 - Casa Preta, vista da estante 
a partir da escada. Fonte: Autora.

Figura 36 - Casa Preta, vista da estante 
a partir do estar superior.Fonte: 
Autora.

Figura 37 - Casa Preta, vista para o 
pátio a partir do estar superior. Fonte: 
Autora.

Figura 38 - Casa Preta, vista do estar 
superior a partir do acesso pela ponte. 
Fonte: Autora.

Figura 39 - Ateliê, vista do acesso leste, 
a partir do pavimento superior da 
Casa Preta. Fonte: Autora.

Figura 40 - Casa Preta, vista a partir 
da ponte. Fonte: Autora.

Figura 41 - Vista do ateliê a partir do 
pátio. Fonte: Autora.

Figura 42 - Casa Preta, fachada norte.
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 43 - Casa Preta, fachada oeste.  
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 44 - Casa Preta, fachada norte,  
vista a partir da varanda. Fonte: 
Autora.

Figura 45 - Casa Preta, fachada sul, 
vista a partir dos fundos do lote.  
Fonte: Autora.

Figura 46 - Casa Preta, vista parcial da 
fachada oeste. Fonte: Autora.

Figura 47 - Vista da Casa Preta e 
do ateliê a partir do terraço. Fonte: 
Autora.

Figura 48 - Casa Preta. Vista a partir 
do ateliê. Fonte: Autora.

Figura 49 - Ateliê. Fonte: João Diniz 
Arquitetura.
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Figura 50 - Ateliê, plantas dos 
pavimentos térreo e superior. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 51 - Ateliê, corte A-A’. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 52 - Ateliê, corte B-B’. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 53 - Ateliê, fachada leste. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 54 - Ateliê, fachada norte. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 55 - Ateliê, vista parcial da 
fachada norte. Fonte: Autora.

Figura 56 - Ateliê, abacateiro pré-
existente e acesso na fachada leste. 
Fonte: Autora.

Figura 57 - Ateliê, acesso pela fachada 
leste. Fonte: Autora.

Figura 58 - Ateliê, interior. Fonte: 
Autora.

Figura 59 - Ateliê, interior, vista para 
os acessos. Fonte: Autora.

Figura 60 - Ateliê, vista para a copa.  
Fonte: Autora.

Figura 61 - Ateliê, escada de acesso ao 
mezanino. Fonte: Autora.

Figura 62 - Ateliê, vista para o pé-
direito duplo a partir do mezanino. 
Fonte: Autora.

Figura 63 - Ateliê, vista da escada a 
partir do mezanino. Fonte: Autora.

Figura 64 - Ateliê, mezanino. Fonte: 
Autora. 

Casa Fuke-Barreto

Figura 1 - Flávio Kiefer, Atelier das 
pedras, Porto Alegre, 2000. Fonte: 
Kiefer Arquitetos.

Figura 2 - Mauro Fuke, Mandala, 
escultura articulada. Fonte: Mauro 
Fuke Blogspot.

Figura 3 - Mauro Fuke, sem título. 
Fonte: Mauro Fuke Blogspot.

Figura 4 - Mauro Fuke, A escada. 
Fonte: Mauro Fuke Blogspot.

Figura 5 - Mauro Fuke, Paisagem, 
Orla do Guaíba. Fonte: Autora.

Figura 6 - Mauro Fuke, Painel do 
Aeroporto Salgado Filho. Fonte: 
Autora.

Figura 7 - Mauro Fuke, Painel do 
Aeroporto Salgado Filho. Fonte: 
Autora.

Figura 8 - Mauro Fuke, Painel do 
Aeroporto Salgado Filho. Fonte: 
Autora.

Figura 9 - Lia Menna Barreto, sem 
título. Fonte: Itaú Cultural.

Figura 10 - Lia Menna Barreto, sem 
título.  
Fonte: Itaú Cultural.

Figura 11 - Lia Menna Barreto, Diário 
de uma boneca. Fonte: Fundação Vera 
Chaves Barcelos.

Figura 12 - Lia Menna Barreto, Diário 
de uma boneca.  
Fonte: Fundação Vera Chaves 
Barcelos.

Figura 13 - Lia Menna Barreto, sem 
título. Fonte: Lia Menna Barreto 
Blogspot.

Figura 14 - Tun, colar Rosas. Fonte: 
Design Tun.

Figura 15 - Tun, pulseira Cubos.  
Fonte: Design Tun.

Figura 16 - Situação do Parque 
Eldorado na cidade de Eldorado do 
Sul. Fonte: Google Maps.

Figura 17 - Situação da Casa Fuke-
Barreto no Parque Eldorado. Fonte: 
Google Maps.

Figura 18 - Localização do terreno.  
Fonte: Google Maps.

Figura 19 - Implantação. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 20 - Vista do terreno a partir da 
via. Fonte: Autora.

Figura 21 - Vista do terreno, a partir 
da via. Fonte: Autora.

Figura 22 - Vista para a entrada do 
terreno. Fonte: Autora.

Figura 23 - Perspectiva isométrica, 
orientação leste e norte. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 24 - Perspectiva isométrica, 
orientação oeste e sul. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 25 - Croquis de estudos iniciais 
de implantação. Fonte: Acervo Flávio 
Kiefer.

Figura 26 - Croquis de estudos 
iniciais, janeiro de 1996. Fonte: Acervo 
Flávio Kiefer.

Figura 27 - Croquis de estudos 
iniciais. Fonte: Acervo Flávio Kiefer.

Figura 28 - Croquis de estudos 
iniciais. Fonte: Acervo Flávio Kiefer.

Figura 29 - Flávio Kiefer, Casa atelier 
para Patrício Farias, Viamão, elevação 
noroeste. Fonte: Acervo Flávio Kiefer.

Figura 30 - Flávio Kiefer, Casa Atelier 
para Patrício Farias, Viamão, corte AA 
e planta baixa. Fonte: Acervo Flávio 
Kiefer.

Figura 31 - Flávio Kiefer, Casa Fortes, 
Porto Alegre, planta baixa. Fonte: 
Acervo Flávio Kiefer.

Figura 32 - Flávio Kiefer, Casa Fortes, 
Porto Alegre, fachada. Fonte: Acervo 
Flávio Kiefer.

Figura 33 - Le Corbusier, Casa 
Sarabhai, Ahmadabad, 1951, tijolos e 
painéis de madeira. Fonte: Fundação 
Le Corbusier.

Figura 34 - Le Corbusier, Casa 
Sarabhai, Ahmadabad, 1951, abóbadas 
catalãs. Fonte: Fundação Le Corbusier.

Figura 35 - Le Corbusier, Casa 
Sarabhai, Ahmadabad, 1951, planta 
baixa. Fonte: Fundação Le Corbusier.

Figura 36 - Zoneamento. Desenho 
elaborado pela autora.

Figura 37 - Eixos ordenadores. 
Desenho elaborado pela autora.

Figura 38 - Planta do pavimento 
superior. Redesenho elaborado pela 
autora.

Figura 39 - Planta do pavimento 
térreo. Redesenho elaborado pela 
autora.

Figura 40 - Corte A-A'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 41 - Corte B-B'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 42 - Corte C-C'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 43 - Corte D-D'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 44 - Corte E-E'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 45 - Corte F-F'. Redesenho 
elaborado pela autora.
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Figura 46 - Acesso ao jantar. Fonte: 
Revista Mínimo Denominador 
Comum. Figura 47 - Acesso à 
residência. Fonte: Revista Mínimo 
Denominador Comum.

Figura 48 - Jardim de acesso à 
residência. Fonte: Revista Mínimo 
Denominador Comum.

Figura 49 - Vista da circulação 
protegida dos ateliês para a residência. 
Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 50 - Vista da residência para 
circulação dos ateliês.  
Fonte: Kiefer Arquitetos. 

Figura 51 - Vista do acesso para os 
ateliês, a partir da garagem. Fonte: 
Revista AU.

Figura 54 - Vista desde o pátio para o 
jantar. Fonte: Autora.

Figura 55 - Vista do acesso a sala de 
jantar. Fonte: Autora.

Figura 56 - Vista para pátio do jantar,  
a partir do pátio da garagem.  
Fonte: Autora.

Figura 52 - Vista da escada de acesso 
ao ateliê de Mauro Fuke. Fonte: 
Autora.

Figura 53 - Vista da garagem a partir 
do acesso ao ateliê de Lia Menna 
Barreto. Fonte: Autora.

Figura 57 - Estar íntimo. Fonte: 
Revista Mínimo Denominador 
Comum.

Figura 58 - Estar íntimo. Fonte: Portal 
Vitruvius.

Figura 59 - Fachada norte. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 60 - Fachada sul Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 61 - Fachada leste. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 62 - Vista da orientação leste. 
Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 63 - Vista da orientação sul. 
Fonte: Revista Mínimo Denominador 
Comum.

Figura 64 - Vista da orientação norte. 
Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 65 - Vista da orientação norte. 
Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 66 - Detalhe da vegetação 
na parede de grês. Fonte: Kiefer 
Arquitetos.

Figura 67 - Inserção da casa na 
paisagem. Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 68 -  Vista para os ateliês. 
Fonte: Autora.

Figura 69 - Vista para o atelie de Lia 
Menna Barreto. Fonte: Autora.

Figura 70 - Vista para o ateliê de 
Mauro Fuke. Fonte: Autora.

Figura 71 - Ateliê Lia Menna 
Barreto. Fonte: Autora.

Figura 72 - Ateliê Lia Menna 
Barreto.  
Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 73 - Ateliê Mauro Fuke. 
Fonte: Kiefer Arquitetos.

Figura 74 - Ateliê Mauro Fuke. 
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.

Figura 75 - Ateliê Mauro Fuke. 
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.

Figura 76 - Ateliê Mauro Fuke. 
Fonte: Autora. 

Figura 77 - Ateliê Mauro Fuke. 
Fonte: Autora. 

Figura 78 - Ateliê Mauro Fuke. 

Figura 79 - Ateliê Mauro Fuke.  
Fonte: Autora.

Figura 80 - Ateliê Lia Menna 
Barreto, atual ateliê da Tun. Fonte: 
Autora. 

Figura 81 - Ateliê Lia Menna 
Barreto, atual ateliê da Tun. Fonte: 
Autora. 

Figura 82 - Ateliê Lia Menna 
Barreto, atual ateliê da Tun. Fonte: 
Autora.

Figura 83 - Implantação, desenho 
elaborado por Mauro Fuke. Fonte: 
Acervo Flávio Kiefer.

Figura 84 - Perspectiva, desenho 
elaborado por Mauro Fuke. Fonte: 
Acervo Flávio Kiefer.

Figura 85 - Perspectiva da 
residência, desenho elaborado por 
Mauro Fuke.  
Fonte: Acervo Flávio Kiefer.

Figura 86 - Perspectiva do estar 
íntimo, desenho elaborado por 
Mauro Fuke. Fonte: Acervo Flávio 
Kiefer.

Figura 87 - Perspectiva interna 
do ateliê, desenho elaborado por 
Mauro Fuke. Fonte: Acervo Flávio 
Kiefer.

Casa Fraga

Figura 1 - Carla Juaçaba, Casa 
Mínima, 2008. Fonte: Site 
Darchitecture.com.

Figura 2 - Carla Juaçaba, Pavilhão 
Humanidade, 2012, Rio de Janeiro. 
Fonte: Carla Juaçaba Studio.

Figura 3 - Carla Juaçaba, Casa 
Varanda, 2005-07, Rio de Janeiro.  
Fonte: Carla Juaçaba Studio.

Figura 4 - Mario Fraga, instalação In 
Vitro na estação Anhangabaú em São 
Paulo, 2002. Fonte: In Vitro Rio.

Figura 5 - Mario Fraga, instalação In 
Vitro na estação Anhangabaú em São 
Paulo, 2002. Fonte: In Vitro Rio.

Figura 6 - Mario Fraga, instalação In 
Vitro no MAM Rio, em 1991. Fonte: 
In Vitro Rio.

Figura 7 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
Croqui da obra (detalhe). Fonte: In 
Vitro Rio.

Figura 8 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
primeiros estudos, projeto da obra no 
ateliê do artista. Fonte: In Vitro Rio.

Figura 9 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
primeiros estudos, maquete da obra 
no ateliê do artista. Fonte: In Vitro 
Rio.

Figura 10 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
vista externa, Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro. Fonte: Autora.

Figura 11 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
vista externa, Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro. Fonte: Autora.

Figura 12 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
vista do túnel formado pelos paineis, 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Fonte: Autora.

Figura 13 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
vista aproximada dos paineis, Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro.  
Fonte: Autora.

Figura 14 - Situação do bairro 
Itanhangá na cidade do Rio de Janeiro. 
Fonte: Google Maps.

Figura 15 - Situação da Casa Fraga no 
Itanhangá. Fonte: Google Maps.

Figura 16 - Localização do terreno. 
Fonte: Google Maps.
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Figura 17 - Implantação. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 18 - Acesso ao terreno, vista do 
entorno. Fonte: Autora.

Figura 19 - Acesso ao terreno, vista 
para orientação oeste. A casa está à 
esquerda, ocultada pela vegetação. 
Fonte: Autora.

Figura 20 - Frank Lloyd Wright Casa 
Farnsworth, 1945-51, Illinois. Fonte: 
Archdaily.

Figura 21 - Perspectiva isométrica, 
orientação leste e norte. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 22 - Perspectiva isométrica, 
orientação oeste e sul. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 23 - Charles e Ray Eames, Casa 
Eames, 1945-49, Los Angeles. Fonte: 
Archdaily.

Figura 24 - Charles e Ray Eames, Casa 
Eames, 1945-49, Los Angeles, estar.  
Fonte: Archdaily.

Figura 25 - Carla Juaçaba, Casa Rio 
Bonito, 2001-02, Nova Friburgo. 
Fonte: Carla Juaçaba Studio.

Figura 26 - Zoneamento. Desenho 
elaborado pela autora.

Figura 27 - Planta pavimento superior. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 28 - Planta pavimento térreo. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 29 - Eixos ordenadores. 
Desenho elaborado pela autora.

Figura 30 - Corte A-A'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 31 - Corte B-B'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 32 - Acesso à residência. Fonte: 
Autora. 

Figura 33 - Vista parcial da fachada 
leste a partir do acesso ao terreno. 
Fonte: Autora.

Figura 34 - Vista da cozinha, muro de 
arrimo e respectivas prateleiras. Fonte: 
Arqa.

Figura 35 - Jardim interno de terra 
batida e escada. Fonte: Autora.

Figura 36 - Vista do lavatório 
externo ao lavabo. Fonte: Autora.

Figura 37 - Sala de estar. Fonte: 
Autora.

Figura 38 - Sala de estar vista a 
partir do acesso. Fonte: Autora.

Figura 39 - Varanda íntima e acesso 
à suíte. Fonte: Autora.

Figura 40 - Detalhe do espelho 
pivotante no banheiro da suíte. 
Fonte: Autora.

Figura 41 - Vista do dormitório a 
partir da varanda. Fonte: Autora.

Figura 42 - Vista do pátio a partir 
da varanda. Fonte: Autora.

Figura 43 - Vista do ateliê a partir 
da cozinha. Fonte: Autora.

Figura 44 - Vista da cozinha para o 
pátio, através da porta de acesso.  
Fonte: Autora.

Figura 45 - Materialidade 
diversificada. Fonte: Portal Arqa.

Figura 46 -  Sistema estrutural em 
evidência na composição. Fonte: 
Portal Arqa.

Figura 47 - Fachada norte. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 48 - Fachada sul. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 49 - Fachada leste.  
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 50 - Vista parcial da fachada 
leste a partir da cota superior do 
terreno. Fonte: Autora.

Figura 51 - Fachada sul vista desde 
os fundos do lote.  
Fonte: Autora.

Figura 52 - Imagem da casa 
publicada na Revista Projeto Design 
em 2004.  Fonte: Revista Projeto.

Figura 53 - Acesso do ateliê a partir 
da sala de estar. Fonte: Autora.

Figura 54 - Ateliê, claraboia e 
ventiladores de teto. Fonte: Autora.  
Figura 55 - Detalhe claraboia. 
Fonte: Arqa.

Figura 56 - Ateliê Mario Fraga.  
Fonte: Autora.

Figura 57 - Ateliê, painéis pivotantes. 
Fonte: Autora.

Figura 58 - Ateliê, vista para a 
varanda. Fonte: Autora.

Figura 59 - Uma das obras executadas 
pelo artista com a terra do local, 
exposta no ateliê. Fonte: Autora.

Figura 60 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
primeiras provas no ateliê do artista. 
Fonte: In Vitro Rio.

Figura 61 - Mario Fraga, In Vitro Rio, 
primeiras provas no ateliê do artista. 
Fonte: In Vitro Rio. 

Casa Iran

Figura 1 - Paulo Mendes da Rocha e 
MMBB, Sesc 24 de Maio, São Paulo. 

Figura 2 - MMBB, Ateliê em Perdizes. 
Fonte: MMBB.

Figura 3 - Iran do Espírito Santo, 
Abat-jour,  1996. Fonte: Enciclopedia 
Itaú.

Figura 4 - Iran do Espírito Santo, 
Copo D’Água, 2006-07. Fonte: 
Inhotim.

Figura 5 - Iran do Espírito Santo, 
Compressão, 2017. Fonte: Skny.

Figura 6 - Iran do Espírito Santo, 
Recuo, Capela do Morumbi. Fonte: 
Galeria Fortes D'Aloia e Gabriel.

Figura 7 - Iran do Espírito Santo, sem 
Título (Desdobrado), 2004. Fonte: 
Inhotim.

Figura 8 - Ateliê Iran do Espírito 
Santo,  2015. Fonte: Revista Bravo.

Figura 9 - Situação do bairro Vila 
Romana da cidade de São Paulo. 
Fonte: Google Maps.

Figura 10 - Iran no bairro Vila 
Romana. Fonte: Google Maps.

Figura 11 - Localização do terreno.  
Fonte: Google Maps.

Figura 12 - Implantação. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 13 - MMBB, Casa da Vila 
Romana.

Figura 14 - Vista do terraço.  
Fonte: MMBB.
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Figura 15 - Croquis dos estudos 
iniciais de implantação.Fonte: Acervo 
MMBB.

Figura 16 - Croquis dos estudos 
iniciais, em corte. Fonte: Acervo 
MMBB.

Figura 17 - Perspectiva isométrica, 
orientação sudoeste e sudeste. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 18 - Perspectiva isométrica, 
orientação nordeste e noroeste. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 19 - Paulo Mendes da Rocha, 
Casa Gerassi, 1989-91. Fonte: Zein, 
2000, p. 260.

Figura 20 - Le Corbusier, Villa Savoye, 
1928-31, Poissy. Fonte: Fundação le 
Corbusier.

Figura 21 - Casa da Vila Romana, vista 
da rua. Fonte: MMBB.

Figura 22 - Corte longitudinal 
demonstrando a setorização. Desenho 
elaborado pela autora.

Figura 23 - Zoneamento. Desenho 
elaborado pela autora.

Figura 24 - Planta do pavimento  
superior. Redesenho elaborado pela 
autora.

Figura 25 - Planta do pavimento 
térreo. Redesenho elaborado pela 
autora.

Figura 26 - Planta do subsolo. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 28 - Corte A-A'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 27 - Corte B-B'. Redesenho 
elaborado pela autora.

Figura 29 - Primeiro pavimento. 
Fonte: MMBB.

Figura 30 - Eixos ordenadores.
Desenho elaborado pela autora.

Figura 31 - Fachada sudeste.  
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 32 - Fachada noroeste. 
Redesenho elaborado pela autora.
Figura 33 - Fachada nordeste.  
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 34 - Fachada sudoeste. 
Redesenho elaborado pela autora.

Figura 35 - Fachada sudeste. Fonte: 
MMBB.

Figura 36 - Fachada noroeste.  
Fonte: MMBB.

Figura 37 - Fachada sudeste. Fonte: 
MMBB

Figura 38 - Fachada sudeste, detalhe.  
Fonte: MMBB.

Figura 39 - Fachada sudoeste, detalhe. 
Fonte: MMBB

Figura 40 - Fachada sudoeste. Fonte: 
MMBB.

Figura 41 - Rampa de acesso ao ateliê. 
Fonte: MMBB

Figura 42 - Acesso ao ateliê. Fonte: 
MMBB.

Figura 43 - Escritório, nível alto do 
ateliê. Fonte: MMBB.

Figura 44 - Ateliê. Fonte: Archdaily.

Figura 45 - Ateliê. Fonte: MMBB

Figura 46 - Ateliê. Fonte: MMBB. 

Comparações

Figura 1 - Jorge dos Anjos, escultura 
no pátio do ateliê. Fonte: Autora.

Figura 2 - Jorge dos Anjos, Portal da 
Memória, Lagoa da Pampulha, Belo 
Horizonte. Fonte: Autora.

Figura 3 - Lia Menna Barreto, Diário 
de uma boneca. Fonte: Fundação Vera 
Chaves Barcelos.

Figura 4 - Mauro Fuke, Paisagem, 
Orla do Guaíba. Fonte: Autora.

Figura 5 - Mauro Fuke, Painel do 
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