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RESUMO 

A pesquisa pretende iniciar um processo aprofundado de análise acerca da arquitetura 

residencial unifamiliar produzida pelo arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi no Estado da 

Paraíba, com ênfase no período entre 1953 e 1979, que demarca o período de 

construção das casas selecionadas em solo paraibano.  A casa, para Acácio Gil Borsoi, 

é, sobretudo, um programa que lhe permitiu experimentação arquitetônica, e possui 

um papel vital na sua carreira tanto que é o mais praticado pelo arquiteto. A partir da 

reflexão sobre oito exemplares paraibanos selecionados, espera-se, por meio dos 

desenhos baseados nos parâmetros analíticos, revelar aspectos recorrentes e 

particulares dos projetos estudados. O trabalho tem como objetivo identificar as 

características arquitetônicas do conjunto da obra residencial unifamiliar de Acácio Gil 

Borsoi na Paraíba e compará-las com as características mais genéricas atribuídas à sua 

obra por dois dos trabalhos mais relevantes sobre o autor. 

 

 

ABSTRACT 

This research intends to initiate an in-depth analysis process of the single-family 

residential architecture produced, in the state of Paraiba, by the architect Acácio Gil 

Borsoi, who was born in Rio de Janeiro, with emphasis on the period between 1953 

and 1979, which marks the period of construction of the selected houses. According to 

Acácio Gil Borsoi, the house is, primarily, a program that made the architectural 

experimentation possible for him; it plays an essential role in his career, so much so 

that it is the architect’s most recurrent program. From the observation of eight 

selected examples in Paraiba, it is expected that – through the drawings based 

on analytical parameters – specific and recurring aspects of the analyzed projects are 

revealed. This study aims to identify the architectural features in the set of single-

family residential buildings designed by Acácio Gil Borsoi’s in Paraiba, and compare 

them with general characteristics attributed to his projects by two of the most relevant 

pieces of work about him. 
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INTRODUÇÃO 

Apresentação 

Esta dissertação pretende iniciar um processo aprofundado de análise acerca 

da arquitetura residencial unifamiliar produzida pelo arquiteto carioca Acácio Gil 

Borsoi no Estado da Paraíba, com ênfase no intervalo entre 1953 e 1979 que demarca 

o período de construção das casas selecionadas em solo paraibano. A motivação para a 

realização desta pesquisa se assenta em três aspectos distintos que serão 

apresentados a seguir. 

O primeiro está relacionado à importância de se estudar o programa que foi 

enfrentado mais vezes pelo arquiteto, a saber, o residencial. As pesquisas já realizadas 

sobre sua arquitetura, desde sua vinda a Recife em 1951, mostram que a maior parte 

da sua vida profissional foi dedicada à elaboração de projetos residenciais, como 

esclarece Amaral (2004, p. 23): 

(...) os projetos habitacionais do arquiteto constituem, em termos 
numéricos, a grande maioria de seus projetos. Além disto, os projetos 
habitacionais também constituem a grande massa de edificações 
construídas, especialmente em Recife, segundo consulta aos arquivos 
municipais. 

Através dos dados encontrados em trabalhos anteriores1 chegou-se ao número 

aproximado de trinta e seis residências projetadas entre os anos 1953 e 1979 em 

diversas cidades nordestinas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Alagoas. Na 

Paraíba, as casas projetadas e construídas por Borsoi perfazem, até onde se sabe, um 

total de dez, sendo oito em João Pessoa, uma em Patos e outra em Cajazeiras. O 

quadro (01) mostra os projetos realizados no estado paraibano e indica a prevalência 

de residências unifamiliares.    

 

 

                                                           
1Sobretudo na dissertação de mestrado de Isabel Amaral, realizada em 2004 que aborda obras e 
projetos residências entre os anos de 1953-1970.  
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A presença marcante, ao menos numericamente, de residências unifamiliares 

no conjunto da obra de Borsoi, deve ser considerada, também, pela própria 

importância que o programa residencial teve para a cultura arquitetônica durante o 

século XX, servindo como móvel de experiências na obra de arquitetos, como Le 

Corbusier, Frank Loyd Wright, Mies Van der Rohe, Artigas, Levi entre tantos outros. A 

casa ecoava as transformações que estavam em andamento, tendo um papel essencial 

no conjunto da obra de Acácio Gil Borsoi. A prática deste programa o permitiu, 

inclusive, a exploração e descobertas de soluções arquitetônicas utilizadas 

                                                           
2
Projeto recentemente descoberto através de pesquisas elaboradas no LPPM. Infelizmente já demolido 

antes da elaboração de um estudo aprofundado. 

PROJETO ANO LOCAL 

Agência Central do Banco do Estado da 
Paraíba 

1954 João Pessoa 

Residência Nabor Wanderley da Nóbrega 195? Rua Barão do Rio Branco, Patos 

Residência Pompeu Maroja 1954 Avenida Diogo Velho, João Pessoa 

Residência Cassiano Ribeiro Coutinho 1956 Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa 

Residência Joaquim Augusto 1956 Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa 

Residência Renato Ribeiro Coutinho 1958 Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa 

Residência Austregésilo de Freitas 1958 Avenida Cabo Branco, João Pessoa 

Clube Cabo Branco 1959 Miramar, João Pessoa 

Iate Clube da Paraíba 1960 Avenida Argemiro de Figueiredo, João 
Pessoa 

Residência Otacílio Campos 1966 Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa 

Residência Cavalcanti 1966 Rua Barão do Rio Branco, Cajazeiras 

Residência Antônio de Pádua 1968 Rua Giácomo Porto, João Pessoa 

Biblioteca Central da UFPB 1968 Castelo Branco, João Pessoa 

Residência Jacson Derville Araruna
2
 1979 Tambauzinho, João Pessoa 

Quadro 01: A produção de Acácio Gil Borsoi na Paraíba; 
LEGENDA: 
      Residências construídas em João Pessoa ; 
      Residências construídas em Patos e Cajazeiras;  
      Outros projetos construídos na Paraíba; 
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posteriormente em programas de maior escala como, por exemplo, no Museu de Arte 

Moderna, 1955 na cidade de Recife e o Clube Cabo Branco, 1959 em João Pessoa.  

O segundo ponto que nos motivou com relação à pesquisa diz respeito à 

necessidade de estudos aprofundados sobre a produção residencial unifamiliar de 

Borsoi na Paraíba. As pesquisas pioneiras que foram realizadas nos últimos anos 

tiveram, e ainda têm, um papel decisivo na construção de um campo historiográfico ao 

abordarem as obras de arquitetos modernos em seu conjunto e de forma abrangente, 

preparando um solo fértil para análises mais específicas e recortadas. Vale salientar 

que abordagens mais específicas têm despertado o interesse de diversos 

pesquisadores locais, a exemplo de Carolina Chaves3 que em sua dissertação defendida 

em 2012 analisou casas modernas paraibanas, e como Roberta Xavier4 (2011) que 

elaborou seu estudo sobre residências modernas na orla de João Pessoa. A pesquisa 

Habitar Moderno + Habitar Contemporâneo5(HM+HC), coordenada por Prof. Dr. 

Márcio Cotrim, Profª. Wylnnna Vidal e Profª. Drª. Nelci Tinem nos marcos do 

Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (doravante LPPM) vinculado ao PPGAU da 

UFPB, é outro exemplo que tem demonstrado as possibilidades de análises mais 

específicas sobre casa modernas na Paraíba. Esta pesquisa que tem como objeto de 

reflexão as relações entre a história e projeto através da análise gráfica tem construído 

um importante banco de dados com o intuito de disponibilizar material elaborado por 

estudantes do curso de arquitetura e urbanismo para serem usados em sala de aula e 

apoiarem pesquisas acadêmicas sobre casas do século XX e XXI.  

O terceiro e último aspecto foi a descoberta recente por pesquisadores 

vinculados ao Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM), de alguns projetos 

de Borsoi, tanto na capital paraibana como em cidades do interior do estado. Esse é o 

caso das residências Nabor Wanderley da Nóbrega (195?), situada em Patos (ver figura 

                                                           
3Dissertação desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP), Escola de Engenharia de São Carlos, 
concluída em 2012, sob a orientação do professor Dr. Carlos Martins e que possui título: João Pessoa e 
arquitetura Moderna. Um olhar sobre os espaços da casa moderna.  
 
4
 Dissertação desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), PPGAU, concluída 

em 2004, sob orientação da professora Dra. Sônia Marques e que possui título: Casas Modernas na orla 
marítima de João Pessoa: 1960 a 1974. 
 
5
 http://www.lppm.com.br 
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01), e da Residência Cavalcanti (1966), em Cajazeiras. Essas descobertas atribuíram 

certo grau de ineditismo à pesquisa supracitada. Outro caso é a residência Jacson 

Derville Araruna (1979), em João Pessoa, que não aparece nos trabalhos “pioneiros”, 

comentados no parágrafo anterior, no entanto, já havia sido estudada nos marcos 

LPPM, sob a orientação da professora Profª. Drª. Nelci Tinem. Infelizmente, a casa foi 

recentemente demolida, fato que vem corroborara emergência de pesquisas deste 

tipo.   

 

Figura 01: Parte do material inédito encontrado da casa Nabor Wanderley (195?), Patos. 
Fonte: Dantas, Galdino, 2012. 

 

 Casas de Borsoi na Paraíba ou casas paraibanas de Borsoi? 

Das dez casas projetadas pelo arquiteto no estado, oito definem os objetos 

(empíricos) desta pesquisa (quadro 02), ao tempo em que suas localizações e as datas 

de projeto/obra, delimitam, respectivamente, os recortes geográficos e temporais.  As 

casas Renato Ribeiro Coutinho (1958) e a Jackson Derville Araruna (1979) foram 

deixadas de fora devido à inexistência de material suficiente para o tipo de análise 

proposta, no entanto, ambas serão consideradas de forma complementar. Desta 

amostra, seis estão localizadas na capital do estado, as casas: Pompeu Maroja, 
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Cassiano Ribeiro Coutinho, Otacílio Campos, Joaquim Augusto, Austregésilo de Freitas, 

Antônio de Pádua. A residência Nabor Wanderle   a   bre a  se encontra em Patos, 

no semiárido paraibano enquanto a Cavalcanti em Cajazeiras, cidade quase fronteiriça 

com Ceará.  

No que se referem às casas construídas em João Pessoa, estas se encontram, 

em sua grande maioria, em um dos principais eixos de expansão da capital paraibana, 

a Avenida Epitácio Pessoa. Das seis residências localizadas na capital paraibana, quatro 

estão situadas na Avenida Epitácio Pessoa, ou em seus arredores no Bairro do 

Miramar, como é o caso da residência Antônio de Pádua. Além das casas, o principal 

clube da cidade, o Cabo Branco, projeto do arquiteto, também, está localizado no 

mesmo bairro. As únicas exceções são as casas Pompeu Maroja, a primeira construída 

em João Pessoa, situada nos limites do centro histórico, e a Austregésilo de Freitas, na 

Avenida Cabo Branco, na orla marítima.Ver as localizações das residências na figura 

(02) a seguir: 

PROJETO ANO LOCAL 

Residência Nabor Wanderley da Nóbrega 195? Rua Barão do Rio Branco, Patos 

Residência Pompeu Maroja 1954 Avenida Diogo Velho, João Pessoa 

Residência Cassiano Ribeiro Coutinho 1956 Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa 

Residência Joaquim Augusto 1956 Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa 

Residência Austregésilo de Freitas 1958 Avenida Cabo Branco, João Pessoa 

Residência Otacílio Campos 1966 Avenida Epitácio Pessoa, João Pessoa 

Residência Cavalcanti 1966 Rua Barão do Rio Branco, Cajazeiras 

Residência Antônio de Pádua 1968 Rua Giácomo Porto, João Pessoa 

Quadro 02: Objetos selecionados para análise.  
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Figura 02: Localização das residências projetadas por Acácio Gil Borsoi ao longo da Avenida Epitácio 
Pessoa, um importante eixo de ligação do centro da cidade de João Pessoa com o mar. Fonte: a autora, 
2012 

No que diz respeito à residência Nabor Wanderley da Nóbrega (1953), a mesma 

é situada em Patos, cidade a 301 km de João Pessoa localizada no centro do estado 

paraibano com acessos para o Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.  A casa está 

inserida no bairro Brasília, na Rua Barão do Rio Branco, região que é uma das mais 

antigas da cidade caracterizada pelo uso residencial e a presença de classes abastadas 

conforme ilustra a figura (03) a seguir: 

Res. Joaquim Augusto(1956) 

Res. Antônio de Pádua(1968) 

Res. Pompeu Maroja (1954)                                Res. Otacílio Campos(1966) 

 

           Res. Cassiano Ribeiro (1956)                                     Res. Austregésilo de Freitas 

(1958) 
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Figura 03: Localização da residência Nabor Wanderley da Nóbrega na cidade de Patos-PB. 

Em Cajazeiras, município situado na extremidade ocidental do Estado da 

Paraíba, distante de João Pessoa 476 km, têm-se a residência José Cavalcanti (1966) que 

está localizada na Rua Barão do Rio Branco, no bairro do Centro. Esta área se apresenta 

como o núcleo de formação inicial da cidade, e é predominantemente residencial e de 

classe média alta. Observar na figura (04) abaixo: 

 

Figura 04: Localização da residência José Cavalcanti na cidade de Cajazeiras-PB. 
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Ao menos no caso de João Pessoa, esses novos bairros funcionaram como 

suportes para a arquitetura moderna, o que nos indicaria que uma determinada classe 

social e uma legislação específica podem, juntamente, terem condicionado os projetos 

selecionados. Ainda é cedo para especulações, porém, ao considerar-se que os lotes 

têm, ao que tudo indica, dimensões mais ou menos parecidas, são restringidos pelas 

mesmas leis6 e os bairros procurados por clientes com perfil semelhantes – ao menos 

em relação à classe social - , é possível crer que estas casas guardem semelhanças 

importantes entre si, e, possivelmente, diferenças significativas com o restante da obra 

residencial de Borsoi construída fora do estado.    

O questionamento que apresenta este subitem nesta introdução - “Casas de 

Borsoi na Paraíba ou casas paraibanas de Borsoi?”-talvez mereça agora algum 

comentário. Se por um lado deixa claro quais são os objetos empíricos desta pesquisa, 

assim como seu recorte geográfico e temporal, por outro sugere algumas de suas 

perguntas centrais: estas casas têm características em comum? Estas características 

podem guardar especificidades com relação às características generalizáveis atribuídas 

ao seu trabalho? Ou seja, são paraibanas, ou estão na Paraíba? Não se trata aqui de 

nenhuma busca ou explicação de um viés regionalista, mas apenas identificar se a 

idiossincrasia da sociedade paraibana influi em uma obra tão próxima sócio-espacial e 

temporalmente.  

A partir destas questões foi extraído o objetivo geral da dissertação que 

consiste em procurar identificar as características arquitetônicas do conjunto da obra 

residencial unifamiliar de Acácio Gil Borsoi na Paraíba e compará-las com as 

características mais genéricas atribuídas à sua obra por dois dos trabalhos mais 

relevantes sobre o autor que são Amaral (2004) e Naslavsky (2004) já mencionados 

anteriormente.  

                                                           

6
Sabe-se que nos anos de 1956 foi instalada uma nova codificação municipal de João Pessoa o que vem 

destacar os avanços da legislação urbana de cunho higienizador. Este fato modificou, por exemplo, a 
relação do edifício com o lote, uma maior liberdade formal, além dos fatores tecnológicos e 
socioeconômicos como a incorporação definitiva do automóvel. 
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Para que o objetivo principal fosse alcançado, foram necessárias algumas 

etapas prévias. Dentre as quais podemos destacar as entrevistas realizadas com os 

antigos proprietários das casas. Estas não se deram a partir de um roteiro pré-

determinado, eram conversas informais sobre as memórias particulares de cada um, 

pautadas nos registros existentes como as plantas e fotografias. Após essa etapa e da 

verificação ou não de registros originais, partiu-se em busca de plantas nos arquivos da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa, de publicações sobre as residências e, por fim, da 

elaboração de todo o material gráfico com a ajuda dos pesquisadores do LPPM. 

Como identificar as características do conjunto da obra? 

O trabalho, do ponto de vista metodológico, busca analisar as oito residências 

objetos de estudo dessa dissertação com o intuito de identificar as suas principais 

características arquitetônicas e compará-las às possíveis características atribuídas ao 

conjunto da obra do arquiteto. Para tal, a metodologia adotada na pesquisa divide-se 

em três passos.  

O primeiro passo, capítulo 1, será a identificação das características 

arquitetônicas recorrentes segundo os dois principais trabalhos que tratam da obra de 

Acácio Gil Borsoi, a dissertação de Isabel Amaral (2004) e a tese de Guilah Naslavsky 

(2004). A ênfase nas duas pesquisas é decorrente de uma análise mais específica sobre 

a obra do arquiteto, além de ambos os trabalhos abordarem um período muito 

próximo a esta pesquisa. Sabe-se que o nome de Borsoi já estava presente na 

historiografia nacional, em Bruand (1981), Ficher e Acayaba (1082), Segawa (1998) e 

Comas (1982), entretanto, de maneira generalizada.  

A identificação das características arquitetônicas atribuídas pelas duas autoras 

se realizará por meio da extração de palavras-chaves e sentenças ao longo dos seus 

textos que serão convertidas em “características arquitetônicas” e em seguida 

agrupadas em parâmetros, conforme fica exemplificado no quadro (03): 
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Quadro 03: Citação retirada da tese de Guilah Naslavsky (2004) 
exemplificando a metodologia utilizada.  Fonte: a autora, 2012. 

O segundo passo, capítulo 2, será a realização da análise individual de cada 

uma das oito casas selecionadas a partir das características agrupadas em parâmetros, 

conforme exposto no quadro 03. Desse agrupamento, adiantando-se os resultados 

obtidos, chegou-se a sete parâmetros analíticos, são eles: Projeto e Contexto, Acessos 

e Circulação, Setorização, Volumetria, Adequação climática, Estrutura, Materiais. A 

análise de cada uma das casas utilizando os mesmos parâmetros analíticos permitirá, 

não apenas a comparação entre si, mas também compará-las com a caracterização 

generalizada da obra de Borsoi segundo Naslavsky (2004) e Amaral (2004), conforme 

explicado. 

No terceiro e último passo, capítulo 3, será estabelecida uma análise 

comparativa entre os objetos selecionados na dissertação com o intuito de identificar 

as características arquitetônicas do conjunto da obra residencial unifamiliar de Acácio 

Gil Borsoi na Paraíba. A partir da análise comparativa, baseada nos mesmos 

parâmetros já utilizados nas análises individuais, aspira-se identificar as recorrências, 

repetições, semelhanças, parecenças, peculiaridades e transformações entre as suas 

obras no estado paraibano, mas, sobretudo, poder compará-las com as características 

generalizáveis atribuídas anteriormente.  

Ressalta-se que as etapas anteriores se apoiarão no uso da análise gráfica, 

entendido aqui como um instrumento de comparação e de geração de conhecimento 

sobre arquitetura, permitindo que aspectos não visíveis7, como propõe Eisenmann 

(Diez edificios canónicos 1950-2000), sejam ressaltados e observáveis possibilitando, 

                                                           
7Eisenmann utiliza o termo para as ideias implícitas no projeto arquitetônico. Não se caracteriza pela 
análise feita através do olho, mas sobretudo pelo que a mente vê, ou seja, uma leitura em detalhe. 
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portanto, sua comparação. A análise apoiada em desenhos (gráfica) permitirá a 

extração, o isolamento e o destaque de informações que se pretende comparar. 

Segundo Tagliari (2008), é por meio da análise gráfica que se pode identificar e 

sistematizar o partido arquitetônico, comparar princípios, revelar a ordenação 

subjacente de formas no espaço e descobrir conceitos. Para que esta comparação seja 

possível, Marques et al (2011) acredita que uma exigência fundamental seja a 

padronização do material a ser analisado, concordando com Haraguchi (1988) que 

sustenta a ideia de que para que uma análise comparativa seja possível, deve-se 

providenciar uma base gráfica unificada. Portanto, além de uma definição de 

parâmetros de análise comuns, definiu-se também tipos de desenhos que foram 

padronizados buscando mais clareza nas comparações (figuras 05, 06). 

 
Figura 05: Desenhos analíticos elaborados por Haraguchi do acesso à sala de estar na Villa Malcontenta, 
1560, Palladio, e na Willts Residence, 1902, Wright. Fonte: Haraguchi, 1988, p.12. 

 
Figura 06: Desenhos analíticos sobre a circulação interna nas casas Joaquim Augusto, 1956, e a Nabor 
Wanderley, 195?, projetadas por Borsoi. Fonte: a autora, 2013.    
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PROJETOS DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES  - 1953 / 1979ACÁCIO GIL BORSOI
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Acácio Gil Borsoi na residência Cassiano Ribeiro Coutinho, João Pessoa, 2009. 
Fonte: Revista Edificar, n° 0001, p.50, 2009 
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Este capítulo tem como finalidade identificar, segundo os trabalhos realizados 

por Guilah Naslavsky e Isabel Amaral, o conjunto de características da obra residencial 

unifamiliar de Acácio Gil Borsoi. O primeiro, de Naslavsky, é uma tese de doutorado 

defendida em 2004, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

São Paulo, a FAU-USP, na qual a autora estudou a arquitetura moderna de 

Pernambuco entre 1951 e 1972 a partir das contribuições de Delfim Amorim e de 

Acácio Gil Borsoi. O segundo se trata de uma dissertação de mestrado elaborada por 

Isabel Amaral, defendida também no ano de 2004 junto a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. A autora dedicou-se a estudar projetos residenciais, construídos ou 

não, realizados entre os anos 1953 e 1970.  

A ênfase nos dois trabalhos mencionados deve-se à rigorosa investigação 

pioneira sobre a obra de Acácio Gil Borsoi realizada pelas autoras. É verdade que o 

nome de Acácio Gil Borsoi já esteja presente na historiografia da arquitetura moderna 

brasileira8 de forma gradativa a partir dos anos 1980, entretanto, esta presença se deu 

de maneira abrangente e superficial tornando, portanto, os estudos elaborados por 

Amaral (2004) e Naslavsky (2004) essenciais para a compreensão do conjunto da obra 

do arquiteto pela sua profundidade e especificidade. Pretende-se, neste capítulo, 

identificar quais as características principais apontadas pelas duas autoras como as 

mais importantes na obra do arquiteto. Para isso, será elaborada a seguir uma breve 

descrição sobre os dois trabalhos, visando apontar os procedimentos metodológicos, 

os objetos selecionados pelas autoras e os principais argumentos que os ordenaram, 

com o objetivo de, em seguida, extrair as características identificadas por Amaral 

(2004) e Naslavsky (2004) como recorrentes na obra de Borsoi.  

 

 

 

 

                                                           
8Presente em obras como: BRUAND, 1981; SEGAWA, 1998; COMAS, 2002 e FICHER e ACAYABA, 1982 
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I.I A OBRA DE BORSOI SEGUNDO GUILAH NASLAVSKY 

Guilah Naslavsky – orientada pelo professor Prof. Dr.Carlos Lemos – propõe a 

elaboração de um panorama sobre a arquitetura moderna em Pernambuco entre os 

anos 1951 e 1972. A autora estudou a redefinição do quadro arquitetônico local, com 

enfoque nas mudanças ocasionadas pela chegada em 1951 do arquiteto carioca Acácio 

Gil Borsoi e do português Delfim Amorim. Segundo Naslavsky, ambos ensinaram na 

UFPE e são responsáveis pela formação de vários profissionais que passaram a atuar 

em diversas cidades do Nordeste.  

A autora inicia o seu trabalho abordando o que segundo a historiografia da 

arquitetura moderna brasileira foi seu período mais importante: 

No período entre 1942-1960, quando a arquitetura Moderna 
nacional experimentou o auge de reconhecimento no debate 
internacional, a Arquitetura Moderna Pernambucana esteve quase 
ausente da historiografia nacional. (NASLAVSKY, 2004, p.16) 

 Naslavsky atenta para o fato de que a historiografia enfocava, quase 

exclusivamente, a produção do Rio de Janeiro e de São Paulo. Dessa forma, a autora se 

propõe a analisar como se desenvolveu nesse período a arquitetura em solo 

pernambucano, a fim de identificar as características da Arquitetura Moderna no 

estado. A tese especula sobre a possível existência de uma Escola do Recife, termo que 

foi proposto por Bruand no seu livro Arquitetura Contemporânea no Brasil publicado 

pela primeira vez em 1981. Esta obra vai impulsionar o debate e a valorização sobre as 

contribuições regionais, com a seguinte afirmação: 

Sem dúvida, é cedo demais para se falar de uma verdadeira escola do 
Recife, homogênea e original, mas é evidente que esta possibilidade 
não pode ser excluída. (BRUAND, 2002, p.148) 

Para a autora, seja a partir dos estudos monográficos ou dos trabalhos que 

tratam sobre questões específicas, enfatizava-se duas possibilidades sobre a 

arquitetura moderna em Recife; o primeiro diz respeito à existência de uma 

continuidade desde o legado corbusiano e racionalista de Luiz Nunes até os anos 1960 

e 1970, enquanto o segundo enfatiza o caráter específico e regional da produção 

pernambucana, principalmente, em decorrência de uma suposta adequação climática. 
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Entretanto, em sua pesquisa, a autora descarta a hipótese do "contínuo na produção 

pernambucana entre os anos 30 e 70", alegando que não há "características 

permanentes capazes de constituir uma Escola" (NASLAVSKY,2004, p.20). Para 

Naslavsky se há uma Escola, ela não é contínua, pois não há características comuns nas 

obras de Luiz Nunes a Mario Russo. Parte-se então, para a hipótese de uma Escola com 

os arquitetos Amorim e Borsoi a partir de sua atuação na UFPE. 

Esta segunda hipótese também é descartada pela pesquisadora, uma vez que, 

segundo ela, Borsoi não emprega um método prescritivo de ensino, enquanto Amorim 

sim. Este último era extremamente normativo em seus ensinamentos e na sua 

dedicação à Escola de Arquitetura da UFPE, de forma que, na perspectivada autora: "se 

existe uma Escola, ela é a Escola de Amorim" (2004, p.22). Resta apenas saber se a 

mesma é uma escola regional que resumiria a produção dos anos 1950 e 1960. 

A autora, então, propõe verificar quais foram as contribuições de Delfim 

Amorim e Acácio Gil Borsoi, uma vez que a própria insuficiência dos estudos existentes 

não permitiria "uma identificação e classificação das obras em estudo como únicas, 

como manifestações genuinamente locais, originais" (NASLAVSKY,2004, p.26). Para tal, 

faz uso dos projetos aprovados nas Coordenadorias Regionais da Cidade do Recife 

entre 1951 e 1972. Considerando que este trabalho de investigação anseia identificar 

as características arquitetônicas na obra de Acácio Gil Borsoi, pretende-se, então, 

centrar na abordagem dada por Naslavsky exclusivamente às obras do arquiteto 

carioca. 

A pesquisadora mencionada enfatiza o primeiro projeto realizado por Borsoi 

em Recife, a residência Lisanel de Mello Mota9 de 1953 (figura 07 e 08). Nessa obra o 

arquiteto utiliza estratégias projetuais e elementos da arquitetura moderna brasileira e 

evidencia o que "viria a ser sua contribuição definitiva para a arquitetura moderna em 

Pernambuco nos próximos anos" (NASLAVSKY,2004, p.84). Para Naslavsky, a utilização 

de elementos como as empenas trapezoidais, peitoril da varanda inclinado, painel de 

treliça de madeira (muxarabis), o agenciamento em formas livres, estrutura 
                                                           
9
 Residência construída na cidade do Recife em 1953, encomendada pelo proprietário por intermédio do 

engenheiro Pelópidas da Silveira que também era professor da Escola de Belas Artes de Pernambuco e 
encontra-se em perfeito estado de conservação. 
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independente e, sobretudo, a divisão do programa em três blocos distintos, faz com 

estes artifícios arquitetônicos, com algumas variações, sejam utilizados em inúmeras 

residências nos anos 1950. São projetos que refletem o contato com os arquitetos 

cariocas: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy. 

 
Figura 07: Perspectiva da residência Lisanel de Mello Mota, Recife, 1953. 

 Fonte: Naslavsky,2004, p.85 
 

 
Figura 08: Plantas Baixas da residência Lisanel de Mello Mota, Recife, 1953. 

 Fonte: Naslavsky,2004, p.85 

A autora analisa os projetos residenciais elaborados pelo arquiteto e discorre 

sobre as características encontradas em cada um de maneira generalizada. A exemplo 

dos projetos executados em parceria com o Banco Hipotecário Lar Brasileiro.S.A 

(figura09), em 1954, denominados de o Conjunto Residencial da Praça Fleming no 

Recife, em que a partir da utilização dos: 

(...) telhados inclinados e telhas cerâmicas, esquadrias de madeira, 
venezianas nas bandeiras, painéis vazados em madeira semelhantes às 
treliças, painéis em azulejos decorados, revestimentos externos em 
massa pintada na cor branca. (NASLAVSKY, 2004, p.92) 
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Naslavsky atribui como sendo características inspiradas na "arquitetura tradicional 

brasileira e, principalmente, na obra de Lúcio Costa" (Cf. NASLAVSKY, 2004, p.93). 

 

Figura 09: Casas da praça Flemming, Recife, 1953. 
 Fonte: Naslavsky,2004, p.94 

Em relação a outro projeto, a residência do arquiteto de 1955 (figura 10), a 

autora esclarece que Borsoi repete a linguagem arquitetônica moderna carioca, em 

especial a da obra de Oscar Niemeyer (NASLAVSKY, 2004, p.96), a partir de elementos 

empregados na Lisanel de Mello Mota como, por exemplo, a utilização da estrutura 

independente, a integração entre os espaços que é permitida através do grande vão 

central com duplo pé-direito e a aplicação dos níveis diferenciados que separam e 

ordenam as distintas funções e as rampas que são utilizadas como elementos de 

ligação e favorecem o promenade architeturale (NASLAVSKY, 2004, p.96). 
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Figura 10: Plantas baixas da residência do arquiteto, Recife, 1953. 
 Fonte: Naslavsky,2004, p.97 

A partir da residência do próprio arquiteto (1955) a autora agrupa as casas que 

utilizam as mesmas soluções adotadas na Lisanel de Mello Mota. Para Naslavsky, esse 

grupo poderia ser formado pelas residenciais: Luciano Costa Júnior (1954) em Recife, 

José Macedo (1956) em Fortaleza, Cassiano Ribeiro Coutinho (1955) em João Pessoa 

(NASLAVSKY, 2004, p. 98). Além da casa de Joaquim Augusto da Silva (1957), na qual 

utiliza o telhado asa de borboleta e a Pompeu Maroja (1954), ambas em João Pessoa 

(NASLAVSKY, 2004, p.106). 
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Afora as residências unifamiliares, a tese trata também de residências 

multifamiliares e projetos de maior envergadura e complexidade elaborados por 

Borsoi. Como exemplo podem ser citados os projetos do Museu de Arte Moderna, o 

Hospital de Pronto Socorro, ambos de 1955 e em Recife, e do Esporte Clube Cabo 

Branco, 1956, em João Pessoa. Para Naslavsky esse período reproduz as "semelhanças 

entre os partidos adotados pelo arquiteto e as obras dos grandes mestres cariocas e, 

especificamente, por Affonso Eduardo Reidy" (2004, p. 108). 

Essa tendência, segundo a autora, transforma-se gradativamente a partir dos 

anos 1960, quando Borsoi parece aproximar-se do legado de Lúcio Costa e da 

arquitetura rural do período colonial (NASLAVSKY, 2004, p.150). Neste momento, 

percebe-se diferenças em relação ao período anterior a partir da utilização de prismas 

de base retangular com telhados cerâmicos ordenados em quatro águas, beirais 

generosos, revestimento em massa caiada, varandas, terraços, esquadrias em madeira 

com venezianas, aberturas regulares, treliças em madeiras e volumes com aspecto 

mais robusto, ou seja, para a autora, aproximam-se das casas-grandes dos engenhos 

(NASLAVSKY, 2004, p.151). A explicação pela mudança de repertório, segundo a 

autora, dá-se através da ampliação do mercado do arquiteto. Os clientes do primeiro 

momento que eram profissionais liberais intelectualizados sintonizados com as 

vanguardas internacionais e nacionais, enquanto que neste segundo momento eram 

as elites herdeiras da aristocracia canavieira, ou comerciantes (NASLAVSKY, 2004, 

p.151). 

As residências que faziam algum tipo de referência às casas grandes dos 

engenhos e do passado colonial são exemplificadas pelas residências: Francisco 

Claudino de Albuquerque Filho, 1956; Annelise Poluzzi, 1958; José Almeida, 1954; 

Dulce Mattos, 1958; e Duval Fernando Cavalcanti, 1961, todas em Recife.  

Finalmente, Naslavsky sugere que nos anos de 1960, após uma viagem pela 

Europa e de entrar em contato com as obras tardias de Le Corbusier, James Stirling, 

Louis Kahn e Paul Rudolph, inicia-se um momento de inflexão, uma nova fase que se 

estende até fins de 1970, no qual Borsoi aproxima-se de um fenômeno mais 
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internacional marcado pelo termo Brutalismo (2004, p. 193). A autora esclarece a 

utilização de dois partidos nessa fase: 

O primeiro com volumes compactos, segundo um eixo horizontal que 
se contrapõe à verticalidade da caixa de escada, blocos distintos 
evidenciam funções diferenciadas; o segundo partido desenvolve-se 
com predominância horizontal, segundo eixos perpendiculares. 
(NASLAVSKY, 2004, p.199) 

Naslavsky chama atenção ainda para outros aspectos importantes nesse 

período: a utilização do tijolo a vista em todas as residenciais, o uso de aberturas 

zenitais, a predominância dos telhados planos cobertos com telhas de fibrocimento, e 

o destaque para elementos construtivos como gárgulas, vigas e materiais em seu 

estado natural. Como exemplos dessa fase, cita as residências: Arthur Penna (1963); 

Jaime Torban (1966) Fernanda Fernandes Lopes da Costa (1967); Luiz Petribú (1968); 

João Carlos Penna (1965) todas em Recife. Além das casas: Antonio Galvão (1968) e 

João Santos (1970), ambas em Recife e a Antônio de Pádua (1968) em João Pessoa 

como residências nas quais, segundo Naslavsky, há grande influência das obras tardias 

de Le Corbusier e de Marcel Breuer. Nestes casos a autora chama atenção para os 

volumes prismáticos, as aberturas zenitais, gárgulas e da abertura diretamente à rua. 

Por fim, como exemplos de obras nas quais se é ratificado o tratamento independente 

dos elementos estruturais, as cobertas planas com telhas de fibrocimento e os níveis 

diferenciados para separar as distintas funções (NASLAVSKY, 2004, p. 204), menciona 

as residências José Berinson (1966), José Oliveira (1969), e José Aristophanes Pereira, 

(1970), todas em Recife e a Otacílio Campos (1966) em João Pessoa. A autora finaliza 

afirmando que a vinda de Borsoi para Recife foi um momento de inflexão na 

arquitetura pernambucana: 

(...) que encontrou terreno favorável e um contato direto com as elites, 
que logo fizeram deste arquiteto um irradiador, para o Nordeste, de 

sua arquitetura. (NASLAVSKY,2004, p.241) 
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I.II A OBRA DE BORSOI SEGUNDO ISABEL AMARAL 

A pesquisa de Isabel Amaral, orientada pela professora Sonia Marques, foi 

desenvolvida na UFRN e defendida em 2004. A autora analisou 4810 projetos 

residenciais, construídos ou não, entre os anos de 1953 e 1970. A dissertação teve 

como objetivo desvendar o processo criativo de Acácio Gil Borsoi através do estudo de 

suas obras.  

Em um primeiro momento, Amaral propõe um método de análise específico, 

visto que, segundo a autora, ainda não existe um consenso em relação à essa questão. 

Sendo assim, as residências foram classificadas em três grupos identificados, assim 

como descrito nas palavras da pesquisadora: 

Num primeiro olhar sobre as obras e projetos residenciais de Borsoi, 
era possível identificar três grupos diferentes, separando o total de 
obras em três conjuntos, a partir das suas semelhanças e 
dessemelhanças. (AMARAL, 2004, p. 30) 

Esta primeira classificação em grupo, permitiu uma reflexão mais consistente 

na qual a autora procurou encontrar as "correlações entre os grupos de obras e a 

trajetória profissional do arquiteto" (AMARAL, 2004, p. 30), o que a fez levantar a 

hipótese de que cada grupo corresponderia a uma fase de produção do arquiteto. 

Contudo, essa suposição foi rejeitada uma vez que os três conjuntos se interpolavam 

no tempo o que não poderia equivaler a fases ou momentos distintos. De forma que 

para a autora esta classificação em três conjuntos não respondia uma série de 

questionamentos, tais como: 

Será que cada conjunto representa um tipo de linguagem 
arquitetônica que foi praticado por Borsoi? Ou será que cada 
conjunto representa um estilo arquitetônico? Ou ainda, será que 
estes conjuntos estão de alguma forma relacionados com diferentes 
tipos arquitetônicos, os quais o arquiteto utilizou com algumas 
variações? (AMARAL, 2004, p. 31) 

Na tentativa de responder algumas de suas perguntas e definir categorias de 

análise, Amaral recorre à analogia entre arquitetura e linguagem, abordando-o a partir 

                                                           
10Foram analisados 34 projetos de residenciais (23 em Recife, 8 em João Pessoa, 2 em Fortaleza, 1 em 
Maceió) e, 14 projetos de edifícios de apartamentos (todos em Recife). 
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da definição de diversos autores, como por exemplo, Francis D. K. Ching (1999), Peter 

Collins (1998), Tafuri (1998), Zevi (1984), entre outros. Mesmo sabendo das 

divergências no conceito, a autora, resolve em sua dissertação, que as analogias feitas 

terão o "objetivo de definir categorias para nomear determinadas ocorrências que se 

repetiam na obra do arquiteto Acácio Gil Borsoi" (2004, p.36). Dessa maneira, define 

os diferentes momentos da produção de Borsoi, os conjuntos distintos, em códigos e, 

adota um conceito próprio em sua pesquisa: 

Sistema de elementos arquitetônicos convencionados e suas 
relações, incluindo leis internas de combinação entre as partes 
componentes. Regras e preceitos utilizados para a elaboração 
arquitetônica, criando um sistema de composição, com definições 
estéticas, formais, espaciais e funcionais. O código arquitetônico 
inclui um esquema ou base, sobre o qual pode haver variações, 
sendo, este, o elemento que permite a manutenção da identidade do 
código, apesar das variações. Os elementos que podem variar entre 
os diferentes códigos referem-se às qualidades tectônicas, da forma, 
do espaço e dos aspectos funcionais, conforme desenvolverei mais 
adiante. (AMARAL, 2004, p.37-38) 

 
Esclarece que o esquema em cada código é o que permite a identificação dos 

aspectos invariantes, é o que confere identidade. A autora, então, divide as obras de 

Acácio Gil Borsoi em três diferentes códigos arquitetônicos com o objetivo de perceber 

com clareza os elementos significativos dentro de cada um e a maneira como estes se 

relacionavam: Racionalista, Regionalista e Estruturalista. (AMARAL, 2004, p.38). Os 

edifícios pertencentes a cada código foram analisados segundo a reinterpretação da 

tríade vitruviana e foram definidos como elementos de análise em: 

Firmitas=tectônica; 
Venustas=forma e espaço; 
Utilitas=aspectos funcionais; (AMARAL, 2004, p.41) 

 
 Uma vez explicitada a metodologia analítica, a autora inicia seu estudo pela 

residência Lisanel de Melo Motta, inserindo-a ao código racionalista, mas por ser a 

primeira obra de Borsoi (1953) e conter várias das soluções arquitetônicas utilizadas 

pelo arquiteto em projetos futuros11, recebe um capítulo a parte: 

 

                                                           
11

 Residências do código racionalista, como por exemplo: Residência Luciano Costa, em Recife, 1953; a 
residência Pompeu Maroja,em João Pessoa, 1954; a residência José Macedo, em Fortaleza, 1957. 
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O conjunto de soluções arquitetônicas utilizado na residência Lisanel 
de Melo Motta, ajuda na compreensão de outros projetos do 
arquiteto, uma vez que esta residência aglutina grande parte das 
estratégias projetuais de Borsoi, reutilizadas posteriormente em 
maior ou menor grau de aproximação. (AMARAL, 2004, p.45) 

O projeto da residência Lisanel da Melo Motta foi proporcionado pelo 

intermédio do professor Pelópidas Silveira que também ensinava na escola de Belas 

Artes. A parceria entre Borsoi e o proprietário se estendeu por vários anos com a 

construção do edifício Califórnia e as residências conjugadas em Casa Forte (AMARAL, 

2004, p.45). 

A autora elabora uma descrição subjetiva da casa, evidenciando aspectos como 

a implantação em "U", a elaboração da volumetria básica em três blocos formando um 

pátio lateral, as fachadas com planos inclinados, volumes em balanço, terraços sob 

volumes construídos, a presença de uma rampa no interior, o telhado em asa de 

borboleta e a adequação a um terreno de pequenas dimensões, originando uma 

espacialidade fluida entre os ambientes e o exterior (Amaral, 2004, p.54). 

Ainda segundo Amaral, fica evidente a intenção do arquiteto em "separar os 

diferentes elementos estruturais da construção, através de diversos recursos com o 

uso de diferentes materiais e separação de planos e volumes" (AMARAL,2004, p.53), 

bem como o cuidado na adequação climática com o uso de ambientes voltados para o 

nascente, elementos protetores, aberturas voltadas para a direção dos ventos 

dominantes, ventilação de entrada e saída e os terraços. Por fim, observa-se os 

detalhes de acabamentos utilizados por Borsoi o que mostra o alto padrão construtivo 

da Lisanel de Melo Motta.  

A descrição realizada pela autora deixa clara a intenção do arquiteto em 

elaborar uma residência com características modernas. Estas características expostas 

permitem que Amaral estabeleça uma série de conexões com outras residências como 

a residência Prudente Morais Neto (1944) de Oscar Niemeyer (figura 11). 
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Figura 11: Residência Prudente de Morais, Oscar Niemeyer, 1944.  
Fonte: MOCCHETTI apud AMARAL,p.48, 2004. 

 

Após a descrição da casa Lisanel da Melo Motta, a autora, passa a uma análise 

minuciosa das residências pertencentes ao código racionalista segundo uma 

reinterpretação e adaptação livre da tríade vitruviana. Fazem parte deste código nove 

casas, destas, quatro em João Pessoa (Pompeu Maroja, Cassiano Ribeiro Coutinho, 

Austregésilo Freitas, Joaquim Augusto da Silva), uma em Fortaleza (José Macedo) e 

quatro em Recife (Lisanel de Melo Motta, Luciano Costa, Acácio Gil Borsoi, Conjunto 

Residencial do Banco Hipotecário Lar Brasileiro) além de sete edifícios residenciais, 

todos na capital pernambucana. 

Depois da aplicação da metodologia analítica proposta (o estudo da tectônica, 

forma, espaço e aspectos funcionais) a autora identifica as principais características 

das obras pertencentes ao código racionalista. Em síntese tem-se uma grande ênfase 

na utilização de volumes funcionais correspondentes aos setores social, íntimo ou de 

serviço, de modo que as composições finais partem do agrupamento de volumes 

prismáticos puros, ou seja, segundo a autora, o "resultado final do projeto advém da 

manipulação de volumes funcionais e dos sólidos geométricos primários e, que a 

planta não foi elemento gerador" (AMARAL, 2004, p.75). 

No que se refere ao código regionalista é formado por dez residências, sendo 

uma em João Pessoa (Renato Ribeiro Coutinho, 1958) e o restante em Recife (José 

Almeida, Francisco Claudino de Albuquerque Filho, Dulce Mattos, Annelise Celeste 

Bretz Poluzzi, Conjugadas L. M. Motta e Joaquim Queiroz de O. Junior, Genésio 
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Florentino Duarte, Dival Fernando Cavalcanti de Luna, Fernando Valente Leal, Ângelo 

Rizo). Este código é composto unicamente por casas e se desenvolveu em meados dos 

anos 1950. Para Amaral "uma das principais características destas posturas 

particulares das arquiteturas nacionais é a busca de relações com cultura e história 

locais" (AMARAL, 2004, p.77). Nesse sentido, Amaral destaca as peculiaridades 

traçadas pela arquitetura moderna local com a ligação de uma herança colonial e 

evidencia neste código os projetos residenciais nos quais havia uma busca com os 

valores da construção brasileira tradicional, "em especial as casas de engenho do 

período colonial e a arquitetura brasileira com suas origens árabe e 

portuguesa"(AMARAL, 2004, p.77). 

Portanto, segundo a autora, as obras realizadas por Borsoi nesse período, 

inspiram-se na arquitetura tradicional brasileira, em sua origem árabe e portuguesa. É 

intensificada a utilização de elementos como os terraços, as tramas rendilhadas de 

madeira, as cobertas com telhas cerâmicas aparentes e os painéis de azulejos 

(AMARAL, 2004, p.90). Além dessas mudanças mais perceptíveis, como a cobertura, 

houve ainda a elaboração de uma volumetria mais simples, sem tanta justaposição e 

encaixe de formas e, no que diz respeito a aspectos espaciais, mantiveram-se espaços 

mais delimitados e menos fluidos (figuras 12 e 13). 

 
Figura 12: Residência Francisco Claudino de Albuquerque Filho, 1956, Recife.  

Fonte: Amaral, apêndice b, p.5, 2004 
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Figura 13: Planta baixas do pavimento térreo e superior da residência Francisco Claudino de 

Albuquerque Filho, 1956, Recife. Fonte: Amaral, apêndice b, p.5, 2004 
 

Por fim, o código estruturalista, composto por quinze residências e quatro 

edifícios, dentre os quais três casas em João Pessoa e o restante em Recife (Artur 

Penna, José Carlos Penna, José Berinson, Jayme Torban, Fernanda Fernandes F. da 

Costa, Humberto Soares de Azevedo, Luiz Petribu, José Oliveira, Clênio Torres, José 

Aristophanes Pereira). Este código, segundo a autora, difere plasticamente muito dos 

dois anteriores. Nestas obras deposita-se maior ênfase nos elementos construtivos, 

buscando maior "expressão plástica [...] a partir da exposição da técnica construtiva" 

(AMARAL, 2004, p.93). Surgem aqui novos elementos, tais como: brises de concreto 

pré-moldado, calhas aparentes, gárgulas e as janelas que se sobressaem na fachada.  
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Volumes horizontais, materiais aparentes, revestimentos 
rústicos, madeira, telhas cerâmicas, pedras da região, cobertas 
de telhas de fibro-cimento são elementos plásticos integrantes 
da composição (AMARAL,2004, p.94).  

Na análise do código estruturalista a autora chama atenção para uma nova 

maneira de utilizar os materiais dentro do conjunto da obra de Borsoi que são 

aplicados em sua forma natural. Há também nesse código a ocupação de uma parcela 

maior do terreno e a volumetria que passa a ser bastante movimentada e recortada, 

conferindo um dinamismo inédito a suas obras (figura 14). 

 

Figura 14: Fachada Frontal residência José Oliveira, 1969, Recife. 
Fonte: Amaral, apêndice b, p.25, 2004 

 

O que é notório para a autora neste código são as duas maneiras de distribuir 

as funções na edificação. Na primeira, a volumetria corresponde aproximadamente 

aos setores funcionais, já na segunda, é constituída a partir da soma dos volumes que 

correspondem, individualmente, a cada uma dos cômodos da casa. 

Na análise realizada por Amaral fica evidente que nos códigos racionalista e 

regionalista o arquiteto projetava a partir de definições de volumes funcionais, 

resolvendo, portanto, primeiro os volumes externos para depois fazer a divisão dos 

cômodos dentro de cada um. Enquanto isso, no código estruturalista, os volumes finais 

estão relacionados com a divisão interna das casas, ou seja, tem-se a impressão que o 

arquiteto inverte a maneira de projetação (AMARAL, 2004, p.116). 
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I.III IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS 

A partir das pesquisas de Amaral (2004) e Naslavsky (2004), analisadas 

panoramicamente até aqui, foi possível identificar as características recorrentes na 

obra de Acácio Gil Borsoi.  O conjunto destas características foram sistematizadas em 

quadros sínteses (04 e 05) o que possibilitou o agrupamento em sete parâmetros. 

Estes mesmos parâmetros serão utilizados nas análises das casas estudadas nesta 

pesquisa, são eles: Projeto e Contexto, Acessos, Setorização e Circulação, Volumetria, 

Adequação climática, Estrutura, Materiais.  

Conforme foi exposto, estes parâmetros serão utilizados para a análise das 

casas paraibanas a fim de reconhecer se as características da obra local de Borsoi se 

alinham com as que foram atribuídas a sua obra pelas citadas autoras. Ressalta-se que 

tanto a identificação das características quanto o agrupamento em parâmetros já 

constituem um primeiro esforço analítico de nossa parte. 

Os quadros de síntese foram organizados a partir de quatro colunas: na 

primeira estão citações das autoras “pinçadas” de seus textos, como forma de indicar 

o raciocínio elaborado para a identificação das características e parâmetros; na 

segunda coluna elencou-se as características; na terceira atribuiu-se parâmetros às 

características extraídas das citações e, por fim, foram inseridas imagens retiradas dos 

próprios trabalhos que ajudam a ilustrar o conjunto citação/característica/parâmetro. 

Os quadros foram separados por autoras, mas também pelos períodos ou fases 

propostas por elas, por meio de cores distintas. Cabe destacar que a associação entre 

citação/característica/parâmetro é reforçada visualmente por meio da cor dos textos. 

Quanto à definição dos parâmetros: (1) Projeto e contexto, corresponde às 

características que indiquem as condições e em que conjuntura o projeto foi realizado. 

Informações com relação aos clientes, encargo, localização, etc. são aqui consideradas, 

assim como questões ligadas ao seu entorno; em (2) Acesso tratou-se de identificar 

características que indicassem as formas de acesso ao lote/casa assim como as 

características gerais dos seus percursos; (3) com relação à Setorização/circulação, 

preocupou-se com os aspectos mais ligados à funcionalidade e hierarquia dos espaços; 
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no quarto parâmetro (4) Volumetria foram agrupadas características identificadas 

pelas autoras que refletissem na forma final dos projetos;  (5) Adequação climática, 

centra as atenções nos elementos e estratégias de projeto identificados pelas autoras 

como sendo os que garantiram uma melhor resposta ao clima local; e finalmente (6) 

Estrutura e Materiais (7), ambos agrupando as características mais ligadas às técnicas 

construtivas, materialidade, tipos de acabamento e à estrutura portante. 

É válido ressaltar que nos quadros sínteses (04 e 05) é desconsiderada toda e 

qualquer característica atribuída às casas paraibanas no intento de estabelecer uma 

comparação pertinente. No entanto, mesmo que ainda permaneçam características 

oriundas de tais residências atribuídas por Amaral (2004) e Naslavsky (2004) estas 

devem ser generalizáveis e serão confrontadas com as específicas. 
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QUADRO 04: RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS SEGUNDO GUILAH NASLAVSKY 

CITAÇÃO CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS IMAGENS 

"(...) o peitoril da varanda é 
inclinado (...) os terraços são 
protegidos por um painel em 
treliças de madeira 
semelhante aos muxarabis". 
(p.84) 

Adequação ao clima local 
Uso de material in natura 
Uso de volume trapezoidal 

Adequação climática 
Material 
Volumetria 
 

 
Detalhe da varanda da casa Lisanel da Motta, Recife (1953,p.86) 

"Para solucionar questões de 
ventilação e iluminação: 
varandas protegidas por 
elementos vazados, treliças 
em madeira (..), pequenas 
aberturas circulares para 
exaustão do ar; esquadrias 
com bandeiras e venezianas 
em madeira". (p.87) 

Adequação ao clima local 
Uso de material in natura 
 

Adequação climática 
Material 

"(...) a utilização deflora 

tropical (...), a utilização de 
materiais em sua forma 
natural, a exemplo das pedras 
rústicas, elementos vazados 
em louça e o mural de 
azulejo". (p. 85) 

Adequação ao clima local 
Uso de material in natura 
 

Adequação climática 
Material 
 

 

 
Desenho da residência Luciano Costa, Recife, (1953, p.100) 

 
Desenho da residência Lisanel da Melo Motta, Recife (1953,p.85) 

 

"os partidos adotados nas 
residências do arquiteto nos 
anos 50 dividem o programa 
em três blocos distintos, 
segundo suas diferentes 
funções (área social, serviço e 
íntima)".( p.87) 

Setorização funcional Setorização 
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"A integração espacial é 
permitida através de um 
grande vazio central, com pé-
direito duplo; o espaço 
central é o núcleo da 
residência;rampas e escadas 
fazem a ligação entre a área 
social e a íntima, permitindo 
o passeio arquitetônico. A 
planta, geralmente em forma 
de "U", desenvolve-se 
segundo um pátio lateral". 
(p.87) 

Integração espacial 
Setorização funcional 
Plantas Geradoras de Pátio 
(Ex: "U") 

Acesso/circulação 
Volumetria 
Setorização 

 
Residência Lisanel da Melo Motta, Recife (1953, p.86) 

 
Residência Lisanel da Melo Motta, Recife (1953, p.86) 

"Níveis diferenciados 
separam e ordenam as 
distintas funções". (p.96) 

Setorização funcional 
 
 

Setorização 

"Nos programas residenciais 
predominam o prisma de 
base trapezoidal, com coberta 
de uma água entre duas 
empenas geralmente cega". 
(p.87) 

Uso de volume trapezoidal 
 

Volumetria 
 

 
 

 
Residência José Macedo, Fortaleza (1956,p.101) 

“Os pontos corbusianos 
também estão presentes: (...) 
cobertas em lajes de concreto 
inclinadas com telhados 
escondidos (conciliam o 
terraço jardim às limitações 
impostas pelo clima tropical) 
resultando em solução de 
cobertas do tipo “asa de 
borboleta”.(p.87) 

Adequação ao clima local 
Uso de telhado tipo asa de 
borboleta 

Volumetria 
Estrutural 
Adequação climática 
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"Os projetos são prismas de 
base retângular com telhados 
cerâmicos em quatro águas, 
beirais generosos, 
revestimento em massa 
caiada, varandas, terraços, 
esquadrias em madeira com 
venezianas, aberturas 
regulares, treliças em 
madeiras, volumes com 
predominância de cheios 
sobre vazios. De forma que os 
modelos se aproximam às 
casas-grandes dos 
engenhos".(p.151) 

Adequação ao clima local 
Uso de material in natura 
Uso de base retangular 

Volumetria 
Adequação climática 
Material 

 

 
Residência Claudino Albuquerque, Recife (1956,p.152) 

 

 

 
Residência Claudino Albuquerque, Recife (1956,p.152) 

 

"Tal fato pode ser explicado 
pela ampliação do mercado 
do arquiteto... Quando a 
clientela amplia-se, nem 
sempre as elites herdeiras da 
aristocracia canavieira, ou 
comerciantes demandam 
projetos modernos. Para esta 
clientela o moderno é uma 
questão técnica 
(equipamentos e instalações 
modernas, cozinha funcional), 
ao passo que a estética 
deveria remeter à casa 
grande do engenho da família, 
do passado colonial”. (2004, 
p.151) 
 
 

Contexto  Projeto e contexto 
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"Emprego de materiais 
construtivos tradicionais e o 
concreto armado aparentes 
evidenciando a expressão 
construtiva ou tectônica dos 
materiais, os contrastes entre 
os materiais tradicionais 
(madeira, tijolo e pedra)e o 
produto industrializado: 
telhas onduladas em fibro-
cimento, os elementos pré-
moldados em concreto 
aparente, as cerâmicas 
esmaltadas e o alumínio 
utilizados nas esquadrias 
(...)"(p.193) 

Exposição de sistemas e 
elementos construtivos 
Uso de material in natura 
convivendo com materiais 
industrializados 
 

Material 
Estrutural 

 
Residência José Carlos Penna, Recife(1965,p. 201) 

 

 
Residência Fernanda Fernandes, Recife,1967 (p.199) 

 
Residência Fernanda Fernandes, Recife,1967 (p.199) 

"O primeiro com volumes 
compactos, segundo um  eixo 
horizontal que se contrapões 
à verticalidade da caixa de 
escada,blocos distintos 
evidenciam funções 
diferenciadas (...)" (p.199) 

Setorização funcional 
Horizontalidade 
x verticalidade 

Volumetria 
Acesso/circulação 
Setorização 

"(...) o segundo partido 
desenvolve-se com 
predominância horizontal, 
segundo eixos 
perpendiculares".  (p. 199) 

Horizontalidade Volumetria  
 

 
Residência José de Oliveira, Recife,1969 (p.206) 

"O arquiteto explora os pés-
direitos duplos com aberturas 
zenitais que concedem 

Integração espacial 
Exposição de sistemas e 
elementos construtivos 

Acesso/circulação 
Material 
Estrutural 



41 
 

monumentalidade ao hall de 
entrada; predominam os 
telhados cobertos com telhas 
de fibro-cimento apoiados em 
estruturas em madeira ou 
concreto aparente; a 
utilização de elementos 
construtivos expressivos: 
gárgulas, vigas, materiais 
aparentes em sua forma bruta 
são uma intenção plástica, um 
partido estético”. (p.199) 

  

 
Residência José de Oliveira, Recife,1969 (p.206) 

 
 

Legenda:        Projetos da 1° Fase 
                         Projetos da 2° Fase 
                         Projetos da 3° Fase 
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QUADRO 05: RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS SEGUNDO ISABEL AMARAL 

CITAÇÃO CARACTERÍSTICAS PARÂMETROS ATRIBUIÇÃO NO PROJETO 

"(...) elaboração da volumetria 
básica em três blocos formando 
um pátio lateral, as fachadas com 
planos inclinados, volumes em 
balanço, terraços sob volumes 
construídos, a presença de uma 
rampa no interior e a distribuição 
dos ambientes na planta". (p.48) 

Setorização funcional 
Uso de volume trapezoidal 
Integração espacial 

Volumetria 
Acesso/circulação 
Adequação climática 

 

 
Residência José Macedo, Fortaleza, 1957( apêndice A, p.25) 

 
Residência José Macedo, Fortaleza, 1957( apêndice A, p.25) 

 
Residência José Macedo, Fortaleza, 1957( apêndice A, p.25) 

"As condições climáticas levadas 
em consideração pelo arquiteto se 
refletiram nesta edificação da 
seguinte forma: é possível 
perceber nos projetos a tendência 
de orientação solar dos 
ambientes sociais voltados para o 
nascente, o uso de elementos 
protetores nas fachadas mais 
expostas ao sol, as aberturas 
voltadas para a direção dos 
ventos dominantes, a 
preocupação com a ventilação de 
entrada e saída, ouso de terraços 
como elementos de amenização 
para oferecer sombra aos 
ambientes internos, eterraços 
para utilização como ambiente 
social aberto aos ventos". (p.53) 

Adequação ao clima local 
 

Adequação climática 

"Borsoi projeta várias destas 
obras com os “cinco pontos” de 
Le Corbusier..."(p.56) 

Legado Arquitetura Moderna 
Carioca 

Volumetria 

"(...) a posição da edificação é 
aproximadamente no centro 

Implantação centralizada Acesso/circulação 
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geométrico do lote".  (p.71) 

"A continuidade do espaço da 
sala de jantar se dá tanto no 
sentido vertical, em direção ao 
pavimento superior (...)"(p.52) 

Integração espacial Acesso/circulação  

 
Residência Borsoi, Recife, 1954( apêndice A, p.10) 

"(...) o arquiteto emprega o 
concreto nas estruturas, 
revestindo-o com pastilhas 
cerâmicas, pintura ou outro 
material. O tijolo cerâmico é 
empregado para a execução das 
alvenarias, podendo receber 
acabamento com reboco, massa e 
pintura (na maior parte dos casos) 
ou ficar aparente com pintura na 
cor branca (como acontece do 
Conjunto da Praça Fleming). A 
alvenaria também pode receber 
revestimento de pedras 
naturais(...)" (p.64) 

Exposição de sistemas e 
elementos construtivos 
Uso de material in natura 
 

Estrutural 
Material 

 

 
Conjunto Praça Flemming,Recife, 1954( apêndice A, p.17) 

 

 
Conjunto Praça Flemming,Recife, 1954( apêndice A, p.17) 
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"(...) de uma forma geral o 
arquiteto utiliza lajes de concreto 
armado com telhas de 
fibrocimento, sempre escondidas 
por platibandas..."(p.64) 

Exposição de sistemas e 
elementos construtivos 
 

Estrutural 
Material 

 
Residência Luciano Costa. Planta pavimento térreo, Recife, 1954 

( apêndice A, p.06) 
 

"(...) os projetos do Código 
Racionalista possuem formatos de 
prismas retangulares (...)" (p.66) 

Uso de prismas retangulares Volumetria 

"Nas casas, o acesso principal, 
que leva o visitante desde a rua 
até os ambientes sociais das 
casas, é trabalhado 
cuidadosamente pelo arquiteto". 
(p.73) 

Integração espacial Acesso/circulação  

 
Residência Luciano Costa. Planta pavimento térreo, Recife, 1954 

( apêndice A, p.06) 

 
Residência Luciano Costa. Planta pavimento superior, Recife, 1954 

( apêndice A, p.06) 
 

"O programa das residências, na 
maioria das vezes compõe-se de 
área social (terraço, sala de estar, 
sala de jantar), área íntima (3 a 5 
quartos, banheiros), serviços 
(copa, cozinha, banheiro, área de 
serviço)".  (p.74) 

Setorização funcional Setorização 

"A setorização funcional ocorre 
nas residências no nível dos 
volumes que conformam a 
edificação final, onde 
aproximadamente cada volume 
corresponde aos setores social, 
íntimo e setor de serviços". (p.74) 
 
 
 
 
 

Setorização funcional Volumetria 
Acesso/circulação 
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"A principal característica destas 
casas é a plástica ligada às 
técnicas construtivas tradicionais, 
com o uso de telhados cerâmicos 
em quatro águas, alvenaria 
pintada de branco,esquadrias de 
madeira e tramas do tipo dos 
muxarabis". (p.77) 

Exposição de sistemas e 
elementos construtivos 
 

Material  
 

 
Residência Dulce Mattos, Recife, 1958( apêndice B, p.7) 

 

 
Residência Dulce Mattos, Recife, 1958( apêndice B, p.9) 

 
Residência Dulce Mattos, Recife, 1958( apêndice B, p.9) 

"No Código Regionalista, a técnica 
construtiva utilizada nos projetos 
associou estrutura de concreto 
armado a elementos de vedação 
de alvenaria de tijolos cerâmicos, 
e esquadrias de madeira e vidro 
ou ferro e vidro (...)" (p.81) 

Exposição de sistemas e 
elementos construtivos 
 

Material 

"(...) a maioria dos projetos se 
desenvolve com formatos 
retangulares, isto é, volumes 
construídos correspondem a 
prismas de base retangular". 
(p.83) 

Uso de base retangular Volumetria 

"As edificações mantêm uma 
posição central no terreno, com 
orientação em paralelo e 
ortogonal às laterais do lote". 
(p.88) 

Implantação centralizada Acesso/circulação 

"Os acessos sociais às residências 
recebem um tratamento especial 
que os destacam do conjunto 
geral da edificação". (p.89) 

Integração espacial Acesso/circulação 

"A setorização funcional destes 
projetos não é rígida em termos 
da direta correspondência de 

Setorização funcional Acesso/circulação 
Volumetria 
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setores funcionais e volumes 
construídos, mas há a 
concentração das funções 
em torno de uma mesma área do 
projeto".  (p.90) 

 

"(...) técnica construtiva estes 
projetos apresentam elementos 
estruturais de concreto armado 
moldados no local, associados a 
elementos de vedação em 
alvenaria de tijolos cerâmicos e 
elementos menores de concreto 
pré-moldado. O principal material 
utilizado nas esquadrias é o vidro, 
associado à madeira, ferro ou 
alumínio". (p.98) 

Exposição de sistemas 
e elementos construtivos 
 

Material 
Estrutural 

 

 
Residência José Berinson, Recife, 1966( apêndice C, p.04) 

 

 
Residência José Berinson, Recife, 1966( apêndice C, p.06) 

 

"(...) a estrutura não se encontra 
separada dos elementos de 
vedação como nos projetos do 
Código Racionalista. Os materiais 
aparentes deixam claro a 
diferença entre os dois tipos de 
elementos, estrutura de concreto 
e fechamentos de alvenaria”. 
(p.98) 

Exposição de sistemas 
e elementos construtivos 
 
 

Material 
Estrutural 

"(...) os projetos do Código 
Estruturalista possuem em sua 
maioria formatos de prismas 
retangulares ou composições de 
vários volumes prismáticos, 
podendo ter aspecto de um 
volume simples e regular ou 
aspecto recortado". (p.99) 

Uso de prismas retangulares Volumetria 
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"(...) as residências os acessos 
principais conduzem aos 
ambientes sociais, em geral o 
terraço ou a sala de estar, ficando 
posicionados de modo a 
resguardar a privacidade dos 
moradores". (p.108) 

Integração espacial Acesso/circulação 
 

 
Residência José Berinson, Recife, 1966( apêndice C, p.06) 

 
 

 
Residência José Berinson, Recife, 1966( apêndice C, p.06) 

"continua a ser composto de área 
social (terraço, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo),área 
íntima(quartos e banheiros) e 
serviços(copa, cozinha, banheiro, 
área de serviço)". (p.109) 

Setorização funcional Setorização 

"(...) a setorização funcional 
ocorre no Código Estruturalista 
com o agrupamento das funções 
semelhantes em áreas próximas, 
conformando dois tipos de 
situação: volumes 
correspondentes a setores 
funcionais e volumes destacados 
para cada cômodo, gerando 
formas com vários recortes". 
(p.109) 

Setorização funcional Volumetria 
Acesso/circulação 
Setorização 
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"As residências se caracterizam 
pela predominância de volumes 
horizontais, próximos ao chão". 
(p.93) 

Horizontalidade Volumetria  
 

 
Residência José Oliveira, Recife, 1969( apêndice C, p.25) 

 

Legenda:        Projetos Racionalistas 
                         Projetos Regionalistas 
                         Projetos Estruturalistas 
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Ao final da elaboração dos quadros foi possível perceber, por exemplo, que 

ambas as autoras dão maior ênfase aos aspectos volumétricos e espaciais. Naslavsky 

aborda o assunto ao tratar da produção do arquiteto no início dos anos 1950, quando, 

segundo a autora, havia uma forte ligação entre o trabalho de Borsoi e a Escola 

Carioca. Este vínculo pode ser visto na utilização de volumes trapezoidais, no uso do 

pilotis, nos elementos de adequação climática e, sobretudo, na separação volumétrica 

a partir das suas diferentes funções, como ela mesma ratifica: 

 (...) os partidos adotados nas residências do arquiteto nos anos 50 
dividem o programa em três blocos distintos, segundo suas 
diferentes funções (área social, serviço e íntima).(NASLAVSKY,2004, 
p.87) 

No caso de Amaral, os mesmos aspectos são abordados ao definir como 

parâmetros analíticos a adaptação da tríade vitruviana, enfatizando o estudo da 

volumetria e do espaço a partir de uma análise mais detalhada o que, evidentemente, 

fez com que tais parâmetros se sobressaíssem dentro da própria pesquisa: 

(...) elaboração da volumetria básica em três blocos formando um 
pátio lateral, as fachadas com planos inclinados, volumes em 
balanço, terraços sob volumes construídos, a presença de uma rampa 
no interior e a distribuição dos ambientes na planta.(AMARAL,2004, 
p.48) 

As características menos comentadas pelas autoras referem-se às questões estruturais 

dos projetos, ainda que, no caso de Amaral, sejam mais ressaltadas que por Naslavsky: 

(...) a estrutura não se encontra separada dos elementos de vedação 
como nos projetos do Código Racionalista. Os materiais aparentes 
deixam claro a diferença entre os dois tipos de elementos, estrutura 
de concreto e fechamentos de alvenaria. (AMARAL,2004,p.98)  

O exposto acima sugere, de maneira geral, que as questões 

volumétricas/espaciais prevaleceram sobre as ligadas à materialidade e a estrutura 

portante, com exceção das obras da década de 1960 nas quais a exposição dos 

materiais e dos elementos estruturais adquirem uma maior importância.  As mudanças 

ocorridas nas obras de Borsoi exercem influência nas características apontadas pelas 

autoras. Percebeu-se que em ambas pesquisas as características ressaltadas coincidem 

e diferenciam-se conforme os períodos da obra do arquiteto. 
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De acordo com o que foi visto, as duas autoras dividem a obra do arquiteto em 

três momentos distintos: o primeiro ainda muito ligado aos ensinamentos de Le 

Corbusier via a Escola Carioca; outro que sofre influência mais direta de Lúcio Costa, 

com o emprego da alvenaria caiada, dos telhados cerâmicos, dos muxarabis; e 

finalmente, uma última fase, segundo as autoras, mais ligada às vanguardas 

internacionais dos anos 1950 e 1960 (Alvar Aalto e James Stirling) quando passa a 

valorizar a utilização de materiais em sua forma natural, como o tijolo, a exposição da 

estrutura e a volumetria mais recortada seguindo cômodos do programa e não os 

setores. 

As autoras também abordam a ligação entre interior/exterior nos projetos, que 

foi identificado na aplicação de uma "setorização funcional" que proporcionava uma 

continuidade ininterrupta.  Isto determinou uma unidade espacial, permitindo um 

contato diário com a natureza e o seu entorno. Para tal, as "plantas geradoras de 

pátio" efetivavam essa ligação da casa/jardim, fazendo com que o mesmo penetrasse 

em todos os ambientes.  

Elas enfocam, também, os elementos de adaptação climática que receberam 

um maior destaque na pesquisa de Naslavsky: 

(...) a utilização de flora tropical (...), a utilização de materiais em sua 
forma natural, a exemplo das pedras rústicas, elementos vazados em 
louça e o mural de azulejo. (2004,p. 85) 

No que diz respeito aos Materiais e as Estruturas, estes conviveram com 

procedimentos tradicionais e com os novos processos industrializados. E, por fim, as 

questões relacionadas ao Projeto e Contexto foram abordadas por ambas, entretanto, 

recebeu um maior enfoque por parte de Naslavsky uma vez que a sua pesquisa se 

propôs a elaborar um panorama sobre a arquitetura moderna em Pernambuco entre 

os anos de 1951 a 1972, enfatizando as mudanças ocasionadas pela chegada de Borsoi 

e de Amorim. Desta maneira a autora esclarece, por exemplo, que as mudanças no 

repertório do arquiteto estão relacionadas com a ampliação do mercado e a alteração 

do perfil do cliente, conforme pode ser visto: 
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Tal fato pode ser explicado pela ampliação do mercado do arquiteto. 
Enquanto os clientes eram os profissionais liberais intelectualizados 
sintonizados com as vanguardas internacionais e nacionais, 
comprometidos com a modernização do país, a linguagem era a 
arquitetura moderna brasileira; quando a clientela amplia-se, nem 
sempre as elites herdeiras da aristocracia canavieira, ou 
comerciantes demandam projetos modernos. Para esta clientela o 
moderno é uma questão técnica (equipamentos e instalações 
modernas, cozinha funcional), ao passo que a estética deveria 
remeter à casa grande do engenho da família, do passado colonial. 
(2004, p.151) 

 
Pelo que pudemos constatar até o momento, as características arquitetônicas 

propostas por Amaral (2004) e Naslavsky (2004) sobre a obra de Borsoi, evidenciam 

uma simplicidade na concepção, uma generosa distribuição espacial, uma preocupação 

com os problemas de insolação e ventilação e um modo particular de ligar a habitação 

ao seu entorno, além da utilização de uma técnica simples e de materiais locais.  
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C A P Í T U L O   II 

ACÁCIO GIL BORSOI CASAS PARAIBANAS 

 

 
Residência Joaquim Augusto, Borsoi,João Pessoa, 1958.  

Fonte: a autora, 2012 
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No capítulo anterior foram identificadas características arquitetônicas 

atribuídas à obra residencial de Acácio Gil Borsoi por Naslavsky (2004) e Amaral (2004). 

Estas características foram agrupadas em sete parâmetros, a saber, projeto e contexto, 

acessos, setorização/circulação, volumetria, adequação climática, estrutura e 

materiais. Neste capítulo, pretende-se verificar se estas características generalizáveis 

atribuídas à obra do arquiteto estão presentes nas casas unifamiliares projetadas pelo  

mesmo no estado da Paraíba.  

A análise das oito residências selecionadas, a partir de um total de dez, como 

foi exposto na introdução deste trabalho, tem como primeiro passo agrupá-las 

segundo  sua localização. Das oito casas alvos dessa pesquisa, seis estão situadas em 

João Pessoa, das quais quatro estão na Avenida Epitácio Pessoa e foram construídas 

em intervalos de tempo muito próximos. Este capítulo, será subdividido em três 

partes: a primeira, na qual se analisará as quatro casas distribuídas ao longo da própria 

Avenida Epitácio Pessoa: Cassiano Ribeiro (1956), Joaquim Augusto (1956), Otacílio 

Campos (1966) e Antônio de Pádua (1968); na segunda, estão as duas casas situadas 

em ponto extremos da cidade, a Pompeu Maroja (1954), na Avenida Diogo Velho nos 

arredores do centro e a Austregésilo de Freitas (1958), na praia de Cabo Branco; e por 

fim virão as outras duas casas construídas no interior paraibano, a Nabor Wanderley 

(195?), em Patos e a José Cavalcanti (1966), na cidade de  Cajazeiras. 

Acredita-se que ao agrupá-las por meio de suas localizações evidenciem-se 

condicionantes de projeto comuns, tais como o tipo de cliente, a legislação, as 

dimensões de lote, entre outras, e ao mesmo tempo permita atribuir a determinadas 

áreas da cidade o papel de suporte de transformações arquitetônicas. 
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AS ELITES NO CAMINHO DO MAR, residências: 

CASSIANO RIBEIRO (1956) 

JOAQUIM AUGUSTO (1956) 

OTACÍLIO CAMPOS (1966) 

ANTÔNIO DE PÁDUA (1968) 

A abertura da Avenida Epitácio Pessoa em 1933 possibilitou, na segunda 

metade do século XX, a expansão da cidade em direção ao mar. No final de 1952, a 

pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa viabilizou que muitas famílias começassem a 

se fixar na região com a implantação de bairros residenciais de padrão elevado, além 

da construção de equipamentos como o Grupamento de Engenharia e Construções e o 

Esporte Clube Cabo Branco (figura 15), assim como afirma Vidal: 

A Avenida Epitácio Pessoa fora aberta por iniciativa de Camilo 
de Holanda (1916-1920), visando inicialmente estabelecer fácil 
ligação entre o centro e o porto que se pretendia construir em 
Tambaú. Mesmo após ter-se revelado inviável a construção de 
um porto naquela enseada, a avenida foi alvo de sucessivos 
investimentos do poder público no sentido de dotá-la de 
melhores condições de circulação - o que a permitiria se 
converter no novo eixo de crescimento da cidade de João 
Pessoa nas décadas seguintes (VIDAL, 2004, p.77). 
 

 
Figura 15: Avenida Epitácio Pessoa a direita e o Clube Cabo Branco à esquerda . É possível 
identificar ainda uma casa projetado pelo arquiteto Mario Di Lascio do outro lado da 
Avenida, justo em frente ao Clube Cabo Branco. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega s/d 
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Sua ocupação por parte das famílias abastadas da época, em grande parte 

desejosas por atualizarem-se com relação às novidades vindas dos centros 

hegemônicos próximos, como Recife, ou mais distantes como São Paulo e Rio de 

Janeiro, os enormes lotes quando comparados aos das áreas centrais da cidade, e a 

falta de um contexto pré-existente que condicionasse as decisões arquitetônicas, 

definiam condições favoráveis para converterem a Avenida Epitácio Pessoa e suas 

imediações em um eixo de experimentação a partir da recepção de um ideário 

arquitetônico moderno.  É dentro deste contexto que estão inseridas as residências 

Cassiano Ribeiro (1956), Joaquim Augusto (1956), Renato Ribeiro12 (1958), Otacílio 

Campos (1966), Antônio de Pádua (1968), de acordo como pode ser observado na 

figura 16 abaixo: 

 

Figura 16: Localização das residências projetadas por Acácio Gil Borsoi ao longo da Avenida Epitácio 
Pessoa, são elas: Renato R. Coutinho (1958), Joaquim Augusto (1956), Antônio de Pádua (1968), 
Cassiano R. Coutinho (1956) e Otacílio Campos (1966). Fonte: a autora, 2013 

 

 

                                                           
12

A residência Renato Ribeiro Coutinho (1958), conforme explicado no Capítulo I, não pode ser analisada por falta 
de material suficiente sobre a mesma, sendo englobada na pesquisa de maneira complementar. 
 

Res. Renato Ribeiro                  Res. Joaquim Augusto                     Res. Antônio de Pádua 

Res. Cassiano Ribeiro                   Res. Otacílio Campos 
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RESIDÊNCIA   CASSIANO   RIBEIRO   COUTINHO  (1956) 

 

 
Fonte: Revista AU, n. 84, jun. 1989 

 Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 
Ano do projeto: 1956 

Ano de conclusão: 1958 
Área do terreno: 7.474m² 

Área de construção: 930m² 
Localização: Avenida Epitácio Pessoa, n°1090, JP 

Situação atual: modificada, abandonada 
 

PROJETO E CONTEXTO 

Projetada para o usineiro Cassiano Ribeiro Coutinho cuja família era conhecida 

por sua riqueza proveniente dos engenhos de açúcar com fazendas nos municípios 

paraibanos de Santa Rita, Cruz do Espírito Santo e Sapé.  A residência ocupa um lote 

generoso 7.474m² (figura 17) com frente para a Avenida Epitácio Pessoa, e fundos para 

a Avenida Júlia Freire. Sabe-se13 que Odilon Ribeiro, irmão de Cassiano, foi quem 

indicou Borsoi para idealizar o imóvel. O desenvolvimento do projeto se iniciou em 

1956, foi executado pela empresa de engenharia Figueiras e Jucá, contando com o 

paisagismo de Roberto Burle Marx. Após habitar o imóvel por cerca de vinte e seis 

anos a família o vendeu para Aldenor Mendes que morou na casa por mais nove anos 

e, posteriormente, no início dos anos 1990, passou a alugá-la para usos distintos, 

principalmente o comercial, quando se iniciou rápido processo de desconfiguração do 

imóvel.  

                                                           
13

 As informações contidas neste parágrafo são oriundas de conversas realizadas nos dias 05/03/2012, 
15/05/2013 com Yeda R. Coutinho e Heloísa R. Coutinho, esposa e filha de Cassiano R. Coutinho, 
respectivamente. 
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Figura 17: Localização da residência Cassiano Ribeiro Coutinho. Fonte: a autora, 2013 

 

Não foi possível encontrar os registros originais do projeto arquitetônico de 

Borsoi, entretanto, no ano de 1998, a casa é alugada à BCP, empresa telefônica, e 

passa por reformas idealizadas pelo arquiteto pernambucano Carlos Augusto Lira. 

Desses ajustes executados advêm as cinco plantas (duas plantas baixas, duas fachadas 

e um corte) que serviram de base para o levantamento em in loco e parte do material 

gráfico usado neste trabalho (figura 18). 
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Figura 18: Plantas de reforma cedidas pela telefônica BCP em 2005.  

Fonte: acervo da autora 
Afora esses registros, através do Instituto Burle Marx conseguiu-se as quatro 

plantas do projeto paisagístico (figura 19) proposto para a residência. Destas, três são 

de detalhes do jardim e uma corresponde à planta baixa da proposta que englobava 

todo o lote de 7.474m².  
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Figura 19: Plantas do paisagismo de Burle Marx. Fonte: Instituto Burle Marx 

Além disso, foram também cedidas 21fotografias pelos antigos proprietários 

(Heloísa Ribeiro) de extrema importância para a reconstrução e análise da residência 

como se verá mais adiante. 
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A residência Cassiano Ribeiro Coutinho (1956) foi projetada para abrigar um 

casal e seis filhos. Ela possui 3.890m² de área construída com um programa bastante 

extenso.14 A casa tornou-se um marco na paisagem da capital paraibana e foi objeto de 

diversas publicações e estudos. Em 1989 recebeu atenção especial da revista de 

circulação nacional AU (figura 20) e, no decorrer dos anos, foi estudada em trabalhos 

de pós-graduação como os de Naslavsky (2004), Amaral (2004), Pereira (2008) e Costa 

(2012). Além disso, foi alvo de trabalhos da graduação como, por exemplo, os de Nelci 

Tinem, Lia Tavares e Marieta Tavares (2005), bem como Fernanda Farias e Sarah Farias 

(2008). Recentemente, em 2009, pouco antes da morte do arquiteto, o imóvel foi 

visitado por Borsoi com a cobertura da revista paraibana Edificar (figura 21). 

 
Figura 20: Reportagem na revista AU. Fonte: revista AU, n. 84, jun. 1989 

                                                           
14No pavimento térreo: hall de entrada, sala de estar, lavabo, terraço, três quartos de empregada com 
um banheiro, garagem, quarto de estudo e de costura. No pavimento intermediário: varanda, sala de 
íntima, sala de jantar, copa, cozinha, rouparia. No primeiro pavimento: duas suítes, quatro quartos, dois 
banheiros e varanda. 
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Figura 21:Parte da reportagem da revista Edificar.Fonte:Edificar, n.1, 2009. 

 
Em 2008 a casa foi tombada por unanimidade.  O ato foi considerado um marco 

no Estado, pois se tratou do primeiro tombamento de uma casa moderna isolada, ou 

seja, fora do Centro Histórico da cidade. A partir desse momento, a preservação 

passou a ser obrigatória, os usos e as alterações são monitorados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Arquitetônico do Estado da Paraíba. Atualmente, a casa 

encontra-se e em estado de abandono, desde os últimos anos está sob forte pressão 

por parte de construtoras e incorporadoras para que no seu terreno seja construída 

uma torre de escritórios. 

ACESSOS 

Conforme explicado, a abertura da Avenida Epitácio Pessoa além de ter 

possibilitado a ligação do centro da cidade à praia, permitiu que esses novos bairros 

possuíssem lotes mais generosos, foi o caso da residência Cassiano Ribeiro Coutinho 

com um terreno de 7.474m² e 3.890m² de área construída. A casa voltava-se tanto 

para a Avenida Epitácio Pessoa como para a Avenida Júlia Freire (figura 22), a primeira 

via corresponde ao acesso principal da residência, tanto para automóveis como para 

pedestres. 
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Figura 22: Implantação da residência Cassiano Ribeiro. Fonte: a autora, 2013 
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O acesso principal da residência é feito pela Avenida Epitácio Pessoa no sentido 

centro-praia. As entradas destinadas a pedestres e de veículos estão posicionadas na 

lateral direita do lote que possui “testada” de 58m. Um pequeno recuo de 3.70m de 

profundidade identifica e estabelece um diálogo com o espaço público, ao mesmo 

tempo em que resguarda, convida os futuros visitantes. 

O muro baixo com elementos vazados e os portões em gradis de ferro 

permitiam apreciar todo o conjunto arquitetônico (figura 23). O tratamento 

paisagístico de Burle Marx e a sua integração com o imóvel "parecia se sujeitar ao 

paisagismo, ao se aproximar mais do traçado orgânico dos jardins do que da 

ortogonalidade do resto da residência", conforme afirma Pereira (2010, p.87.). 

 
Figura 23: Vista principal da casa a partir da Avenida Epitacio Pessoa, circa 1970. 

Fonte: Foto - Roberto Moita - acervo: Mércia Parente. 

Implantada de forma independente dos limites do lote – centralizada em 

relação à largura do lote, e com recuos de todos os lados – o acesso à casa é feito 

através de rampas que acompanham a topografia do terreno com um pequeno aclive, 

permeadas por vegetação do jardim de Burle Marx (figura 24). São dois acessos sociais, 

o primeiro para pedestres, conduzido por um caminho levemente sinuoso ao qual se 

apõe um recanto com lagos artificiais e bancos para contemplação no mesmo nível da 

varanda, definida pelos pilotis, (figura 25) e que permite acesso direto à sala de estar 

(norte) ou à área de lazer (leste).  
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Figura 24 e 25: Caminhos sinuosos que acompanham a topografia do terreno e o pitolis formando 

 um grande espaço coberto, circa 1970. Fonte: Foto - Roberto Moita - acervo: Mércia Parente. 
 

O segundo acesso social é para quem entra de automóvel, neste caso 

demarcado por uma marquise (figura 26) que promove o ingresso direto a uma 

pequena sala (hall) ou através de uma rampa lateral (figura 27) que também possibilita 

acesso à área social da casa (nível +1,20m). 

 
Figura 26 e 27: Marquise que demarca o acesso oeste (nível 0,00m) e a rampa que promove acesso a 
sala de estar /9nível +1,20m). Fonte: Foto - Roberto Moita - acervo: Mércia Parente; Revista Edificar 

n.1, 2009,p. 52. 
 

Por fim, o acesso de serviço é dividido em três, o primeiro para quem estaciona 

o carro na garagem (norte), o segundo com acesso pela fachada sul e o último através 

da área de lazer. Este, por sua vez, destinado a quem está usufruindo da piscina e tem 
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a possibilidade de entrar na casa e escolher se vai para a área de serviço, cozinha, 

quartos ou sala de estar sem que exista cruzamento de fluxos, como será melhor 

explicado mais adiante (figura 28). 

 
Figura 28: Acessos da residência Cassiano Ribeiro. Fonte: a autora, 2013 
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SETORIZAÇÃO/CIRCULAÇÃO 

Ao que tudo indica, a decisão de resolver a casa em quatro níveis 

intermediários partiu da suave declividade presente no terreno e do aproveitamento 

dos ventos e da iluminação natural.  No nível 0,0m localiza-se parte do setor social e de 

serviço: uma pequena sala de estar que funciona como hall de entrada, os quartos dos 

funcionários e a garagem. No nível +1,20m estão os ambientes de estar e lazer. No 

nível intermediário +3,00m estão as salas íntima e de jantar, o lavabo, a varanda e 

parte do setor de serviço: copa, cozinha e rouparia. Por fim, no último nível (+4,45m), 

localizam-se todos os seis quartos, sendo duas suítes, todos com varandas (figura 29). 

Ainda que a casa tenha sido concebida em três setores: social, íntimo e serviço (figura 

30), estes não corresponde aos níveis intercalados. Com exceção do primeiro 

pavimento (setor íntimo, nível +4,45m) os demais níveis abrigam funções 

compartilhadas. 

 
Figura29: Os quatro níveis que compõem a residência Cassiano Ribeiro. Fonte: a autora, 2013 
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Figura 30: Setorização da residência Cassiano Ribeiro. Fonte:a autora, 2013 
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Todos os ambientes são protegidos por meio de uma coberta única com 

inclinação leste/oeste cuja diferenciação de altura possibilitou a criação de níveis 

intermediários e proporcionou a integração entre os setores. Este aspecto permitiu a 

manutenção do contato visual entre as quatro plataformas de níveis distintos. É o caso 

do nível 0,0m com o nível +1,20m proporcionado pela utilização de escadas vazadas. E 

do nível +1,20m com o nível intermediário +3,00m e deste com o +4,45m (figura 31), 

aspecto que foi garantido pela aplicação do duplo pé direito na sala de estar e da 

conexão entre os níveis através de uma rampa. Essa integração interna entre os níveis 

e os ambientes é corroborada pela continuidade espacial e a aplicação da ideia de 

passeio ou promenade architecturale comum ao movimento moderno. 

 
Figura 31: Setorização da residência Cassiano Ribeiro. Fonte:a autora, 2013 

 
Setorialmente dividida, mas unida a partir de um núcleo central articulador 

(setor de serviço) que permitia fluxos alternativos e preservava a intimidade dos 

moradores.  A interligação entre os ambientes ocorre de maneira direta e clara, o 

acesso do nível 0,0m ao nível intermediário +3,00m é feito por escadas inseridas nos 

limites da sala de estar. Já a rampa que liga o nível +4,45m à área íntima tem a sua 

base no nível +1,20m e é inserida longitudinalmente na sala de estar, ou seja, localiza-

se no encontro entre as duas alas (social/serviço). A chegada da rampa no setor íntimo 

possibilita a visualização completa sobre o vazio do estar, até o lado oposto onde estão 

inseridos a sala íntima e a sala de jantar (figura 32, 33 e 34). 
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Figura 32: O duplo pé direito da sala de jantar proporcionando a visualização  

completa de todos os níveis da casa. Fonte: Revista AU, n. 84, jun. 1989 

 
 Figura 33 e 34: Vista do nível +1,40m e do 0,00m, respectivamente. Fonte: acervo da família. 

 
Afora as circulações descritas a cima, a edificação contava com fluxos de 

serviços alternativos (figura 35). Estes por sua vez garantiam o trajeto do setor de 

serviço, passando pelo setor social (sala de jantar/ sala íntima), até o íntimo. Essa 

movimentação era paralela, realizada através de escadas e permitiam que todo esse 

fluxo secundário fosse alcançado sem interferir nas áreas sociais da casa, no intuito de 

que a intimidade dos moradores fosse preservada.  
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 Figura 35: Circulação da residência Cassiano Ribeiro. Fonte: a autora, 2005. 
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Enquanto as relações físicas e visuais internas são garantidas pela distribuição 

do programa em níveis intermediários, a coberta inclinada, o pé-direito duplo e as 

rampas, a integração entre interior e exterior deve-se, em grande medida, ao uso dos 

pilotis (figura 36) que prolongam o nível da sala de estar em direção ao exterior.  Uma 

série de outros elementos, tais como grandes esquadrias, brises verticais em madeira 

(figura 37 e 38), elementos vazados (figura 39 e 40) e venezianas de madeira, 

utilizadas em diferentes lugares da casa, matiza e filtra as relações entre interior e 

exterior.  

 
Figura 36: Varanda com os pilotis em destaque.  

Fonte:Revista AU, n. 84, jun. 1989 

 
Figura 37 e 38: Esquadrias de vidro e brises de madeira contribuem para 
a integração daresidência Cassiano Ribeiro com o exterior. Fonte:acervo 

da família. 

 
Figura 39 e 40: Elementos vazados utilizados na área de serviço e social. 

 Fonte:a autora, 2005; Foto - Roberto Moita - acervo: Mércia Parente 
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Não há como falar sobre as relações exterior e interior sem considerar a 

importância dos jardins elaborados por Burle Marx, marcados por um suave 

tratamento topográfico e desenhos sinuosos que ora integravam os jardins, lago e 

piscina ao edifício, ora o emolduravam (figura 41 e 42). 

 
Figura 41: O jardim de Burle Marx da residência Cassiano Ribeiro 

Coutinho. Fonte: Segawa, 1999. 

 
Figura 42: Sinuosidade dos jardins projetados por Burle Marx.  

Fonte:a autora, 2005. 
 

VOLUMETRIA 

A volumetria da casa é marcada pela adição de três volumes (figura 43) que por 

sua vez correspondem aos limites dos setores funcionais (social, íntimo, serviço). 

Evidenciando as relações entre a lógica volumétrica e a hierarquia entre as diferentes 

funções do programa. Pereira (2008, p.87) afirma que: 

 (...) para diferentes solicitações foram elaboradas distintas soluções, de modo 
que a própria composição plástica do edifício expressava suas diferenças 
funcionais. 
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Figura 43: lógica volumétrica. 

Fonte:Aristóteles Cordeiro, editado pela autora,  2013. 

 
Entretanto, os três volumes comentados anteriormente são dissimulados em 

um único volume graças à única cobertura que abriga toda a variação de níveis, 

diversificação de pés-direitos e complexidade das circulações. A viga, em destaque na 

figura 44, contribui decisivamente para a ideia de um único volume.  

 
Figura 44: Viga perimetral conectando volumes.  

Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013. 

 

Ao nos determos na volumetria a partir de diferentes pontos de vista, revela-se 

uma série de soluções distintas adotadas pelo arquiteto. Observada a partir do 

Noroeste, é identificável, a ideia de três volumes (figura 45), estes, no entanto, são 

claramente destacados da sua base (térreo) por meio de uma enorme esquadria 

recuada do plano de fachada superior. 
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Figura 45: Os volumes do pavimentos superior destacados do pavimento térreo.  

Fonte: a autora, 2013; Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013. 

 

Na vista leste todo volume pavimento superior descola-se do chão por meio de 

pilotis definindo a varanda que integrada à sala de estar. No volume do pavimento 

superior, uma varanda perpassa todos os quartos com fechamento (vazado) em 

madeira que permite a circulação de ar ao mesmo tempo em que filtra a luz e os 

olhares de eventuais curiosos.Ressalta-se a relação entre varanda e piscina na medida 

em que esta última penetra na primeira. Operação que fica marcada pela presença do 

pilar dentro da água (figura 46).  

 

Figura 46: a casa observada  vista leste.  
Fonte: a autora, 2013; Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013. 
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Desde o quadrante sudeste, percebe-se, no lugar de três volumes, apenas dois. 

No entanto, o que chama a atenção é a área de lazer semi-enterrada e o seu formato 

semicircular (figura 47). 

Figura 47: observada desde o sudeste  
Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013. 

 

Por fim, a vista desde os quadrantes sul evidencia o desnível do terreno, que 

por sua vez é explorado por meio dos níveis intermediários internamente. Destaca-se 

aqui o muro formado por elementos vazados na cor azul que delimita o pátio de 

serviço (figura 48). 

 

Figura 48: A vista oeste e os seus elementos volumétricos.  
Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013. 

 

ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA  

Como vimos, a casa foi implantada isolada no lote com os ambientes sociais 

para o quadrante nordeste e os íntimos para leste o que favoreceu o aproveitamento 

da iluminação e ventilação naturais. No caso dessas fachadas (norte e leste) o 

arquiteto minimizou os efeitos da radiação solar direta fazendo uso dos recuos dos 
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planos verticais em relação aos horizontais. Esta estratégia pode ser percebida por 

meio do balanço correspondente à projeção do primeiro pavimento que protege 

grande parte da fachada envidraçada das salas do pavimento térreo na fachada norte. 

Os pilotis, por sua vez, geram uma grande área aberta nas laterais e sombreada, 

impedindo que os raios solares penetrem na sala de estar. Neste caso, os brises 

verticais têm papel importante.  

Além da eficiente orientação da casa e dos recuos existentes entre os 

pavimentos superior e térreo, o arquiteto (figura 49), faz uso de diferentes elementos 

vazados que participavam, como vimos anteriormente, tanto no jogo compositivo 

volumétrico como para melhorar as condições de conforto térmico do edifício.  

 

 

                                                  

Figura 49: Elementos que favorecem o aproveitamento da iluminação e da ventilação naturais.  
Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013; Roberto Moita - acervo: Mércia Parente 

 

Excetuando os aspectos expostos até o momento, percebe-se que os 

ambientes desprovidos de aberturas para a renovação do ar, como os banheiros do 

primeiro pavimento e a cozinha no nível intermediário,têm sua ventilação e iluminação 

resolvidas por meio de shads (figura 50).Na sala de estar o pé-direito duplo garante 

Volumetria contribuindo para 

as áreas de sombreamento 

Volume de cobogós 

Brises verticais 
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que a iluminação natural alcance os demais níveis intermediários que compõem a 

casa. 

 

Figura 50: shads utilizados nas áreas dos banheiros e cozinha.  
Fonte: a autora, 2013; Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013 
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ESTRUTURA  

Conforme observamos, a articulação entre os diferentes níveis e a 

espacialidade alcançada na residência Cassiano Ribeiro Coutinho só foi possível devido 

à utilização do concreto armado na sua estrutura, deixado, em grande parte, aparente 

e, portanto, participando do jogo volumétrico e compositivo. Pereira (2008, p.87) 

afirma que: 

O equilíbrio entre funcionalidade e plástica estava associado 
ainda a uma rigorosa solução construtiva, definida pela estrutura 
independente de concreto armado, regularmente disposta e 
com grandes vãos.  

No pavimento térreo percebe-se com clareza a distribuição dos pilares 

circulares e elípticos. Essa marcação dos pilares não acontece nos pavimentos 

subsequentes (figura 51), fato que dificulta a análise estrutural da casa. Uma 

possibilidade a ser considerada é o deslocamento dos pilares para as alvenarias 

periféricas o que tornou irrealizável a identificação dos mesmos nos demais 

pavimentos. 

 
Figura 51: A estrutua no pavimento térreo sem continuidade nos pavimentos subsequentes. 

Fonte: a autora, 2013;  

Esta possibilidade é corroborada pelas vigas perimetrais (figura 52) que são 

enfatizadas externamente e, em alguns casos, conectam volumes distintos da casa.  

 
Figura 52: Vigas perimetrais contornam e conectam os volumes. 

Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013 
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O uso do concreto armado em forma de ossatura independente (ao menos na 

planta térrea) permitiu ao arquiteto explorar os recursos da planta livre como as 

curvas e os grandes planos de vidro, assim como o pé-direito duplo no estar. Esses 

aspectos conferem à casa uma inegável qualidade espacial. 

MATERIAIS 

Em seus termos gerais, os materiais (com suas características particulares como 

cores e texturas) foram utilizados de maneira a auxiliar os efeitos volumétricos, ou 

seja, de forma compositiva (figura 53), conforme afirma Pereira (2008, p.87): 

 
(...) clareza que também não dissimulava o emprego dos materiais: as 
paredes externas de tijolo não se mesclavam à estrutura de concreto, 
ambos os elementos permaneciam aparentes e revelavam suas 
funções construtivas (Pereira 2008, p.87). 

 

 

Figura 53: Alguns materiais utilizados na residência. Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 
2013; a autora, 2005; acervo da família; Foto - Roberto Moita - acervo: Mércia Parente. 

De qualquer modo, a casa chama a atenção pela enorme quantidade de 

materiais utilizados, tanto no seu exterior como no interior. Dentre eles se destacam: 

as pedras do embasamento que contrastam com a textura lisa da alvenaria e com as 

grandes esquadrias de correr envidraçadas da entrada principal (fachada norte); os 
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elementos cerâmicos vazados (na fachada leste); a grande peça de madeira que unifica 

todo o pavimento superior; no térreo,os brises em madeira e um painel de azulejo do 

artista plástico Guimarães que compõem o ambiente de lazer (figura 54). 

Internamente, chama atenção, um vitral francês de São João e Santa Helena 

(figura 54). Outro detalhe é a parede da rampa coberta de pedra granítica em tons 

pastel, além do corrimão em mármore polido vindo diretamente dos Estados Unidos 

(figura 54). 

 

 

 
Figura 54: Alguns dos materiais utilizados no interior da residência. Fonte: Revista AU, n. 84, jun. 1989; 
acervo da família. 
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RESIDÊNCIA      JOAQUIM     AUGUSTO   (1956) 

 

 
Fonte: Coutinho, 2004. 

 
 Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 

Ano do projeto: 1956 
Ano de conclusão: 1958 

Área do terreno: 1.717m² 
Área de construção: 440m² 

Localização: Avenida Epitácio Pessoa, n° 2025, JP 
Situação atual: modificada, uso comercial 

 

PROJETO E CONTEXTO 

Ao seguirmos caminhando pela Avenida Epitácio Pessoa, deixando para trás a 

casa Cassiano Ribeiro Coutinho, em direção ao mar, nos deparamos com outra das 

casas projetadas por Borsoi para a capital paraibana, cujo projeto foi encomendado 

pelo comerciante Joaquim Augusto, sua esposa e três filhos. Joaquim Augusto 

conheceu Borsoi através do mestre de obras José Pedro15, que naquele momento já 

havia participado da construção das residências Pompeu Maroja e Austregésilo de 

Freitas, que veremos mais adiante. O projeto da casa teve início no ano de 1956 e a 

sua construção ficou pronta dois anos mais tarde em 1958, portanto, sendo, tanto 

projeto como construção, desenvolvidos em paralelo a casa para Cassiano Ribeiro 

Coutinho. 

Após a conclusão da obra, a família habitou o imóvel por apenas quatro anos 

quando passaram por dificuldades financeiras e o venderam para Agnaldo Veloso 

Borges, importante usineiro da cidade. Em 1972 o novo proprietário realizou algumas 

reformas no imóvel, estas, por sua vez, não foram idealizadas por Borsoi. 

                                                           
15Segundo conversas com os filhos dos antigos proprietários (Rinaldo e Reginaldo de Almeida) realizada 
em janeiro e dezembro de 2012 em suas atuais residenciais. 
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Desses ajustes executados pelo novo proprietário advêm as plantas 

encontradas na Prefeitura Municipal de João Pessoa (figura 55) e que foram, 

juntamente com fotos, utilizadas para elaboração das análises a seguir. São um total 

de quatro pranchas de reforma e ampliação, contendo planta baixa do térreo e 

superior, duas fachadas, dois cortes e uma planta de coberta. A partir desse material, 

confrontado com o levantamento in loco, foram realizados os redesenhos do projeto 

original em parceria com os pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Projeto e 

Memória sob a orientação da professora Profª. Drª. Nelci Tinem. 
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Figura 55: Planta baixa da reforma realizada em 1972 pelo novo proprietário Agnaldo 
Veloso Borges. Fonte: PMJP,editado pela autora, 2012. 

 

ACESSOS 

A residência Joaquim Augusto, tem seu lote situado no Bairro dos Estados (na 

Av. Epitácio Pessoa n°2025), entre os bairros Jardim 13 de Maio e Pedro Gondim, 

todos, à época, de uso predominantemente residencial. Na figura 56, percebe-se o 

início da ocupação da Avenida e como esses novos bairros, sob vigência, à época, de 

uma legislação recém criada16 e com lotes generosos (figura 57) acabaram servindo de 

palco para importantes transformações arquitetônicas. Atualmente, entretanto, a 

configuração do bairro mudou e apenas poucos imóveis residenciais resistem, pois a 

área tornou-se predominantemente comercial. 

                                                           
16

Na época estavam sob vigência do novo Código Municipal de João Pessoa publicado em 1956. 
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Figura 56: Avenida Epitácio Pessoa e a residência Joaquim Augusto em destaque.  

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega s/d 

 
Figura 57:Localização da residência Joaquim Augusto. Fonte: a autora, 2013. 
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O lote no qual foi construído a residência Joaquim Augusto possui 1.717 m² e a 

casa ocupa cerca de 25% da sua área total. As dimensões do lote: 30m de largura e 

60m de profundidade, com recuo frontal de 20m, lateral esquerdo 6m, direito 5m e 

18m nos fundos. Apresenta uma leve declividade no sentido leste-oeste, fato que 

gerou complicações na execução do projeto. Por meio de relatos dos filhos do antigo 

proprietário17, soube-se que durante o levantamento planialtimétrico, o topógrafo 

equivocou-se ao identificar o norte, o que fez com que o arquiteto elaborasse o 

projeto considerando a declividade no sentido contrário: oeste-leste. Esta falha só foi 

percebida na execução da casa. Para solucionar o problema Borsoi resolveu escavar o 

terreno na lateral leste e aterrar a parte oeste criando um muro de arrimo na entrada 

principal (figura 58). Este recurso fez com que a entrada social fosse preservada e os 

ambientes internos passassem a ser delimitados pelos diferentes níveis, como será 

detalhado adiante. 

Figura 58: Destaca-se o aterro, em vermelho, e a escavação, em amarelo. Fonte: Lima, 2012, editado 
pela autora 2013. 

O acesso ao lote se dá pela Avenida Epitácio Pessoa, do lado direito, no sentido 

praia-centro. Ambos os acessos, de pedestres e de veículos, ocorrem pelo lado 

escavado, ou seja, pelo lado direito de quem olha da rua para a casa. Já dentro do lote 

verifica-se a existência de quatro possíveis entradas ao interior da casa,sendo duas 

mais voltadas a atividades de serviço e duas evidentemente de caráter social (figura 

59).  

 

                                                           
17

Informações obtidas através de Rinaldo e Reginaldo de Almeida, filhos do antigo proprietário, em 
conversas realizadas em novembro de 2012 e janeiro de 2013. 
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Figura 59: Planta baixa indicando os principais acessos da residência. Fonte: a autora, 2012 
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A entrada social principal é norteada pelo muro de arrimo e permeada pela 

vegetação e o acesso é feito através de quatro degraus que possibilitam chegar no 

mesmo nível da sala de estar (figura 60). Este acesso é ainda delimitado pelo vazio 

gerado pelos dois volumes maciços da fachada da Avenida Epitácio Pessoa (figura 61). 

A outra entrada social, mais a leste, servia de apoio para as pessoas que 

chegassem de automóvel, uma vez que o veículo da família era estacionado18 sob o 

balanço do pavimento superior.  Este acesso dava-se a partir de um grande terraço 

semicircular descoberto no nível +1.00m e com ligação direto à sala de jantar (figura 

62). Já os dois acessos de serviço, um situado na fachada oeste, permitia o ingresso 

entre a sala de jantar e a cozinha e o segundo, situado também na fachada oeste, 

porém mais ao fundo, dava diretamente na área de serviço.  

 

Figura 60 e 61: Muro de arrimo a oeste em destaque e a entrada principal da casa demarcada pelo 
vazio entre os dois maciços da fachada. Fonte: Pereira, 2008,editado pela autora, 2012; Amaral, 2004, 
editado pela autora, 2012. 

 
Figura 62:O segundo acesso social a partir do terraço descoberto. 

Fonte: Lima, 2012,editado pela autora, 2013. 
 

SETORIZAÇÃO/ CIRCULAÇÃO 

O programa da residência Joaquim Augusto, bem mais enxuto que da casa de 

Cassiano Ribeiro Coutinho, era composto por: sala de estar, sala de jantar, escritório, 

                                                           
18A partir das conversas com os antigos proprietários foi dito que não havia o bloco posterior da 
garagem, que foi construído pouco tempo depois da construção da casa. 
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uma suíte, quatro quartos, dois banheiros, um lavabo, varandas, sala de música, 

cozinha, despensa, dependência de empregada e área de serviço. A diferença de nível 

definida pela parte escavada e o aterro do terreno delimitaram três plataformas que 

permitiram a organização da casa em níveis intermediários (figura 63). O primeiro 

nível, tratado aqui neste trabalho como 0,00m, é o da rua e do escritório, localizado 

sobre a projeção da plataforma mais elevada. A primeira plataforma (+1,00m) é a 

definida pelo arrimo comentado anteriormente e onde se localiza o setor social e o de 

serviço. Na segunda plataforma, a +1,60m com relação ao nível da rua, está localizado 

o setor íntimo do programa. Por fim, a terceira e mais elevada das plataformas (+2,80) 

abriga o mezanino e uma outra parte do setor íntimo (figura 66). Os níveis +1,00m e 

mais 2,80m se relacionam visualmente por meio de um pé-direito duplo que se 

converte, do ponto de vista espacial, em um dos pontos de maior interesse da casa 

(figura 64 e 65). 

 

Figura 63: Plataformas elaboradas a partir da diferenciação de nível do terreno. Fonte: a autora, 2012. 

 

 
Figura 64: As três plataformas correspondem a setores distintos. Fonte: a autora, 2013. 
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Figura 65: O duplo pé direito da sala de estar integrando-se com a sala de música no primeiro 
pavimento. Fonte: a autora, 2005.  

 
Figura 66: Planta baixa e os diferentes setores em destaque. Fonte: Pereira, 2008, editado pela autora, 

2012. 
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Em termos gerais, as três plataformas correspondem aos diferentes setores da 

casa (íntimo, social e serviço).A circulação interna – que conecta os diferentes níveis e, 

como consequência, os distintos setores –, divide-se em duas circulações paralelas: 

uma de serviços, na mesma cota do setor social; e a outra que leva ao setor íntimo e 

ao nível +1.60m (figura 67). Entre ambas, o volume do lavabo e da despensa conforma 

um núcleo central articulador entre todas as principais circulações da casa, (figura 67) 

garantindo um fluxo interno contínuo, porém, ao mesmo tempo, preservando a 

intimidade dos moradores. 

 
Figura 67: Planta baixa com as circulações e o núcleo formado pelo lavabo e despensa em destaque. 
Fonte: Fonte: Pereira 2008, editado pela autora, 2012. 
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VOLUMETRIA 

Completamente desvinculada da associação entre setores funcionais e cotas de 

níveis, a lógica volumétrica desta casa é determinada por dois volumes radicalmente 

distintos, interligados por um terceiro de menor proporção (figura68).  

O primeiro volume é, sem dúvida, o protagonista no conjunto, situado mais 

próximo da Avenida Epitácio Pessoa, além de mais alto é marcado pelo telhado tipo 

"asa de borboleta" e por inclinações que lhe conferem a forma trapezoidal. O segundo, 

um prisma retangular com telhado de uma única água visivelmente menos cuidado 

que o primeiro. Ambos são conectados por um terceiro, um cubo, de dimensões 

reduzidas. 

 

 
Figura 68: Lógica volumétrica da casa: dois blocos (azul e vermelho) conectados por um terceiro 

(amarelo). Fonte: Lima, 2012, editado pela autora, 2012. 

Fica evidente nesta casa o protagonismo volumétrico atribuído à fachada 

“principal”  a Aveni a Epitácio Pessoa. O perfil desta fachada é marcado pelas vigas 

perimetrais em concreto armado que formam uma moldura branca (figura 69). Estas 

linhas partem do solo, na parte oeste (lado esquerdo), acompanham todo o perímetro 

da fachada e assumem grande parte da expressividade da casa. O interesse depositado 

nesta vista é reforçado ainda pelo vazio de pé-direito duplo gerado entre os dois 

volumes maciços, coincidindo com o encontro entre as duas águas do telhado tipo 

“asa  e borboleta”. Justamente neste ponto Borsoi localiza o acesso principal sob uma 

varanda localizada na plataforma de +2.80m (ver figura 70). 
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Destaca-se, também, a impressão de um extenso balanço formado pelo 

pavimento superior. Esta falsa impressão ocorre devido a utilização de seis finas 

colunas em ferro maciço (3") quase imperceptíveis para um olhar fugas. O artifício de 

alinhá-las perpendicularmente à fachada principal favoreceu o efeito, conferindo um 

inusitado aspecto de leveza. 

 
Figura 69: A coberta "asa de borboleta" evidenciada pelas vigas perimetrais e, em destaque, a esquadria 

acompanhando a inclinação da coberta. Fonte: a autora, 2012. 
 
 

 
Figura 70: Varanda do primeiro pavimento comunicando-se com o acesso principal. Chama-se atenção, 
ainda, para as finas colunas em ferro 3". Fonte: Lima, 2012, editado pela autora, 2013; Pereira, 2008 
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A vista lateral leste destaca-se pelo entendimento completo da organização da 

casa em dois blocos distintos e verifica-se como as conexões são estabelecidas entre 

eles (figura 71). Estas ligações tornam-se evidentes através do terraço descoberto 

semicircular que engasta e conecta os dois blocos, a saber, o prisma retangular e o 

bloco  o telha o tipo “asa  e borboleta”. Este formato do terraço descoberto 

juntamente com o escritório formam um embasamento que destacam a cobertura 

angulosa do primeiro bloco (figura 72). Este realce também é proporcionado pelos 

diferentes materiais (pedras naturais) utilizados e pelas seis delgadas (3") colunas em 

ferro maciço que dão a impressão de um balanço de maior dimensão. Neste caso, a 

surpresa fica por conta da varanda dos quartos do mezanino, embutido na ponta do 

balanço formando um corpo trapezoidal somente percebido a partir desta vista leste 

(figura 72). 

 

Figura 71: Vista lateral leste e sua composição em dois blocos distintos conectados  
pela sala de jantar.  Fonte: a autora, 2012. 

 

Figura 72: O terraço semicircular descoberto contribuindo para a conexão entre os  
dois blocos principais.  Fonte: Lima, 2012, editado pela autora, 2012. 

Observada desde o sudoeste evidenciasse três pilares inclinados que dão 

continuidade às vigas perimetrais engastando-se no chão e contrapondo a todo o 

balanço do lado leste (figura 73). Além de,supostamente,ser empregado com a função 
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estrutural de garantir estabilidade ao conjunto, este artifício também é responsável 

por amenizar a entrada de raios solares na sala de jantar (figura 73). 

 
Figura 73: Os pilares inclinados e osbrisesutilizados para amenizar os raios solares na esquadria oeste 

das salas. Fonte:Lima, 2012, editado pela autora; aautora, 2005 
 

ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA 

Entre as principais estratégias para melhorar o desempenho térmico da casa, 

podemos citar a sua adequada orientação: ao sul a área social, a leste a íntima e a 

oeste as áreas de serviço. Apesar de, aparentemente, pouco eficazes não se pode 

desconsiderar os brises – anteriormente comentados – ligados aos pilares inclinados, 

visando à proteção da sala de jantar na fachada oeste (figura 74). Outro aspecto que 

merece destaque é o cuidado com a iluminação natural por meio de sheds no corredor 

 os quartos e  e esqua rias (sul e norte) que acompanham os ân ulos  a coberta “asa 

 e borboleta”,  arantin o uma boa  istribuição  a luz natural nas salas (fi ura 75). 

Para amenizar a penetração do calor pela cobertura, o arquiteto utilizou as telhas em 

madeirite com superfície em alumínio sobre a laje de concreto, que refletiam o calor e 

impediam em parte sua absorção. 

 
Figura 74: Brises que amenizam a insolação direta.Fonte: a autora, 2005 
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Figura 75: A utilização de sheds e esquadrias que acompanhando a inclinação da coberta, foram 
artifícios aplicados para garantir o aproveitamento da iluminação natural.  

Fonte: Lima, 2012; a autora, 2005 
 

ESTRUTURA 

As vigas perimetrais que formam a moldura da coberta "asas de borboleta" dão 

espaço aos pilotis formado por seis colunas em ferro maciço com 3". A partir destas, 

um balanço de quase quatro metros (3.68m) conferem leveza ao conjunto (figura 76). 

Figura 76: Detalhes da estrutura da casa. Fonte: Lima, 2012, editado pela autora, 2012. 

Percebe-se que a utilização da coberta do tipo "asa de borboleta", o pé direito 

duplo no setor social e a organização em plataformas, tornou-se possível a partir da 

utilização do concreto armado e do emprego de pórticos. Estes pórticos paralelos 

equidistantes interligados através de vigas transversais e com pilares dispostos em 

seus encontros foram decisivos no resultado final da residência Joaquim Augusto.  Na 

figura 77 é possível verificar parte do sistema estrutural da casa, embora não se possa 
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afirmar com certeza devido a todas as modificações pelas quais a residência passou. 

Percebe-se que a sua estrutura é mista, com apoios independentes em concreto, 

colunas em ferro, laje de cobertura e a aplicação de vigas chatas.  

 
Figura 77: Sistema estrutural da casa. Fonte: a autora, 2012 

MATERIAIS 

A construção combina técnicas e recursos, contrapondo rusticidade com 

produção industrializada. As esquadrias19 com grandes panos de vidro encontram 

paredes de pedra e com a alvenaria lisa. O telhado de madeirite e alumínio apoia-se na 

laje e esta em colunas de ferro maciço. O aspecto de leveza da cobertura,"asa de 

borboleta", é acentuado, contrastando com a parte mais sólida da base em pedras 

(figura 78). 

 

Figura 78: Detalhe dos materiais utilizados na vista principal sul. 
Fonte: Lima, 2012, editado pela autora, 2012; Pereira, 2008. 

                                                           
19Segundo os antigos proprietários as esquadrias da casa foram encomendadas em Recife. 
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Internamente, tem-se a aplicação de piso em mármore carrara e em tacos de 

madeira. Azulejos azuis e louças rosa compunham os banheiros. A cozinha com 

armários azuis, o closet do casal com a bancada em fórmica amarela e a porta do 

primeiro pavimento em vermelho, demonstram a aplicação pontual da cor. As paredes 

em cinza e elementos como o painel de madeira que dividia a sala de jantar do terraço 

todo em madeira, bem como a escada sem apoios em concreto com corrimãos em 

ferro compunham e davam ares de modernidade a casa da família Almeida. 
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RESIDÊNCIA   OTACÍLIO   CAMPOS  (1966) 

 
Fonte: arquivo pessoal Carolina Costa, 1968 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 
Ano do projeto: 1962 

Ano de conclusão: 1966 
Área do terreno: 2.200m² 

Área de construção: 472 m²  
Localização: Avenida Epitácio Pessoa, n°2580, JP 

Situação atual: demolida 

 

 

 

PROJETO E CONTEXTO 

Ainda na Avenida Epitácio Pessoa, um pouco mais abaixo (em direção à praia) 

em um lote de esquina com 2.200m² – concluída oito anos depois da Cassiano Ribeiro 

Coutinho e da Joaquim Augusto –, situava-se a casa do industrial Otacílio Vieira 

Campos, sócio de Romualdo Rolim na Construtora Campos e Rolim. Otacílio Campos, 

no início da década de 1960, encomendou o projeto de sua residência a Borsoi (figura 

79) e o projeto do interior a Sérgio Rodrigues (figura 80).  A casa foi concluída em 1966 

e a parceria entre Borsoi e Rodrigues foi reiterada em uma revista especializada à 

época, sugerindo que naqueles anos Borsoi já gozava de certo prestígio: 

No projeto da casa do Sr. Otacílio Campos, fundiram-se arquitetura e 
interior em um conjunto que valoriza o trabalho de dois excelentes 
profissionais: Acácio Gil Borsoi (Recife) e Sérgio Rodrigues (Rio). (Casa 
& Jardim, 1967, p.41) 
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Figura 79 e 80: residência Otacílio Campos projeto arquitetônico de Borsoi e interiores  

de Sérgio Bernardes (1968). Fonte: acervo da família, 1968 

A casa térrea, com 472m² foi projetada para abrigar um casal e filhos. Possuía 

um extenso programa composto por: escritório, sala de estar, sala de jantar, hall, 

lavabo, quatro suítes, sala de refeições íntima, cozinha, despensa, copa, quarto para 

governanta, lavanderia, dependência de empregado com banheiro, garagem para três 

automóveis e área de lazer com piscina e churrasqueira. A residência manteve-se 

conservada e habitada por 39 anos, quando foi vendida e demolida no ano de 2005 

(figura 81). 

 
Figura 81: Demolição da Residência Otacílio Campos em 2005 

Fonte: a autora, 2005 

Por sua singularidade arquitetônica e por ter se mantido intacta durante tantos 

anos conservando inclusive boa parte do seu mobiliário, a casa, tornou-se uma 

referência na paisagem da cidade. Logo após sua conclusão, em 1967, foi publicada, 

com vasto material fotográfico, na revista de circulação nacional Casa & Jardim (figura 

82). No decorrer dos anos foi citada em trabalhos de graduação e de pós-graduação.  
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Figura 82: Parte da matéria publicada sobre a residência. Fonte: Casa & Jardim, 1967 

Um exemplo é o trabalho realizado no âmbito do curso de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UFPB, por Carolina Costa e Raoni Lima em2003, dois anos 

antes da demolição da residência em 2005. Os registros, bidimensionais20, 

tridimensionais e fotográficos (figuras 83 e 84) realizados pela dupla sob supervisão da 

prof.ª Drª. Nelci Tinem, assim como o acervo cedido pela família21constituem um 

material fundamental para a preservação da memória arquitetônica da cidade.    

 

Figura 83: Fotografias da residência Otacílio Campos. Fonte: acervo da família, 1968 

                                                           
20Não foram encontrados registros originais do projeto na PMJP e nem com os antigos proprietários, 
portanto, todas as plantas utilizadas nessa análise tiveram como base a pesquisa de Carolina Costa e 
Raoni Lima (2003). 
21

 Foram cedidas vinte e três fotografias de 1968 pertencentes ao acervo da família, cinquenta e oito 
fotos realizadas por Carolina Costa e Raoni Lima em 2003. 
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Figura 84: Fotografias da residência Otacílio Campos. Fonte: acervo Carolina Costa, 2003 

Além do projeto da residência particular de Otacílio Campos, Borsoi também 

elabora para a construtora Campos e Rolim o projeto  o “Conjunto Habitacional 

Inte ra o” (figura 85). O empreendimento que consistia na construção de cerca de 

duas mil residências e contava ainda com escolas, mercado, centro comercial, agência 

bancária e clínicas médicas não foi adiante. 

 
Figura85: Panfleto  o “Conjuto Habitacional Inte ra o” com projeto  
elaborado por Borsoi para a residência.Fonte: Pereira, 2008, p.175. 
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ACESSO 

O terreno da residência da família Campos faz frente com a Avenida Epitácio 

Pessoa com a Rua Maria C. F. de Lima e com a Rua Manoel Paulino (figura 86). Está 

localizado entre os bairros de Miramar e Expedicionários, no meio da Avenida Pessoa, 

ilustrando bem a lógica de avanço em direção ao mar e o gradativo distanciamento do 

centro tradicional, fenômeno que se acentuaria nas décadas seguintes.  

 

Figura 86: Localização da Residência Otacílio Campos. Fonte: a autora, 2013 
 

Por ser térrea, a residência Otacílio Campos ocupava grande parte do lote, 

cerca de 21%, "onde o arquiteto pode espalhar livremente suas ideias, sem fronteiras 

rígidas a limitá-lo" (Casa & Jardim, 1967, p.36). Apesar da relação direta com as três 

vias, a casa possuía apenas dois acessos (figura 87), sendo um pela Avenida Epitácio 

Pessoa e outro, simetricamente oposto, pela Rua Manoel Paulino. Os portões foram 

alinhados na mesma direção e possibilitavam o ingresso e o cruzamento de 
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automóveis sem necessidade de realização de manobras. Ambas as entradas eram 

destinadas aos automóveis, não havendo um portão exclusivo para os pedestres. 

Dentro do lote, havia a possibilidade acessar a casa por meio de quatro acessos 

diferentes, dos quais, três deles com caráter mais social (sendo um deles vinculado ao 

automóvel, outro ao lazer e o principal, mais próximo da Av. Epitácio Pessoa) levavam 

a uma mesma circulação que estruturava as zonas sociais e de uso coletivo, e um 

claramente de serviço (figura 87). A estratificação desenhada pelos acessos foi 

identificada pelos autores da matéria publicada na revista Casa & Jardim:  

A entrada social dá acesso a um hall para onde abrem a sala de 
estar e o escritório. Receber visitas ou tratar de negócios não 
perturba a vida normal da casa que é toda interiorizada.  (Casa 
& Jardim, 1967, p.37 e 38) 

Figura 87: Acessos da Residência Otacílio Campos. Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 
 

SETORIZAÇÃO/CIRCULAÇÃO 

A casa ocupava uma plataforma a +1,20m do nível da rua comunicando-se 

visualmente com o espaço público (figura 88) e abraçando as áreas de convívio social. 
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A formação desse pátio em franca comunicação com os ambientes sociais demonstram 

o requerimento de uma residência em que a função social é muito importante (figura 

89). Sala de estar, jantar, escritório, terraço e amplos corredores envidraçados (figura 

90) integravam-se às áreas verdes e de convívio social da edificação. Ao mesmo tempo 

em que havia a clara "proposta de uma setorização funcional bem definida, que, ao 

mesmo tempo expõe as áreas sociais, procura resguardar a área íntima..." 

(Costa;Lima,2003, p.3). 

 
Figura 88: Integração com o espaço público. Fonte: acervo da família, 1968 

 

 
Figura 89 e 90 : Integração com o pátio de lazer e os amplos corredores envidraçados.  

Fonte: acervo Carolina Costa,2003; acervo da família 1968 
 

O setor íntimo composto por quatro suítes se encontrava elevado +1.90m 

(figuras91 e 92). Através dessa diferença de altura, Borsoi, conseguiu delimitar o 
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acesso direto e preservar a intimidade dos moradores. Havia, também, a possibilidade 

de comunicação com o setor de serviço sem o cruzamento com os ambientes sociais 

(figura 95). Artifício que é permitido através da área de serviço em mesmo nível do 

terreno. 

 
Figura 91: Setor íntimo em nível elevado. Fonte: a autora, 2013 

 

 
Figura 92: Setor íntimo em nível elevado. Fonte: acervo Carolina Costa, 2003 

 

O setor de serviço, por sua vez, era dividido em duas partes. Uma pertencente 

ao corpo principal da residência contendo sala de refeições, cozinha, despensa, 

lavanderia, quarto de empregada e banheiro de serviço, todos no mesmo nível dos 

ambientes do setor social; e o segundo, formado por um bloco autônomo, separado 

do corpo principal da edificação que incluía quarto de funcionário com banheiro, área 

de serviço e garagem para três automóveis (figura 95). 

Afora os setores descritos, a casa conta com uma grande área destinada ao 

lazer com piscina e um bloco de apoio no mesmo nível da rua (figura 95). Esta área 

ainda possuía com um imenso terraço social (com churrasqueira), servindo como o 

elemento conector entre a sala de estar e o pátio de lazer (figuras 93 e 94). 
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Figura 93 e 94 : A integração do setor social com a área de lazer e o elemento central: a churrasqueira.  

Fonte: acervo da família, 1968 

 
Figura 95: Setorização da Residência Otacílio Campos.  

Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 
 

A circulação interior é marcada por seu caráter linear no sentido longitudinal do 

terreno. No seu interior não existem percursos ou rotas alternativas. Um hall de acesso 

serve como importante núcleo articulador dos diferentes setores (figura 96). Uma série 

de outros percursos externos ainda articulam os diferentes setores com as diversas 

áreas externas e pátios gerados pela implantação “ ispersa” no lote.    
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Figura 96: Circulação da Residência Otacílio Campos.  
Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 

 
A casa foi distribuída por todo o lote de modo a envolver a área de lazer. Para 

que ocorresse essa integração do pátio de lazer, das áreas verdes com os ambientes 

internos, Borsoi, faz uso de elementos que propiciaram uma casa aberta e conectada 

com o seu entorno. Os grandes panos de vidro das salas e dos corredores asseguravam 

a continuidade entre interior e exterior. Do mesmo modo as janelas do tipo maxim-ar 

em vidro e alumínio dos quartos favorecem o contato do setor íntimo com o lazer. 

Além da relação com a rua determinada pelo muro baixo associado à elevação da 

plataforma da casa em relação ao nível da rua, conforme foi visto anteriormente. 

VOLUMETRIA 

Os diferentes volumes que definem o conjunto correspondem às funções 

desenvolvidas em planta. O primeiro volume abriga as atividades sociais, o segundo 

conecta o primeiro ao terceiro que, por sua vez, comporta os setores íntimos e parte 

dos serviços. Estes três volumes se articulam em forma  e uma letra “T”. Finalmente, 
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um quarto volume, completamente independente dos outros três, abriga a garagem e 

o restante das áreas de serviço. Além destes, a casa ainda conta com um quinto 

volume correspondente ao apoio da área de piscina: dois banheiros, bar, casa de 

máquina e uma copa (figura 97). 

Todo o conjunto é marcado pela utilização da laje plana que define um caráter 

horizontal bastante dominante. Pereira (2008) chama atenção para a movimentação 

volumétrica segundo os requerimentos funcionais dos ambientes. Na visão do autor, 

"daí, os espaços serem contidos por um elemento disciplinador: lajes planas que se 

projetavam para além dos limites irregulares dos ambientes" (PEREIRA, 2008, p.140). 

No volume, paralelo à Avenida Epitácio Pessoa, e voltado para o Norte, pilares e laje 

formam um pórtico que marca a entrada principal da casa e acentua a horizontalidade 

do projeto (figura 98). O contraponto vertical fica por conta dos elementos inseridos 

na cobertura para iluminação e pelos brises presentes na esquadria da sala de estar 

(figura 98). Nesta vista, percebe-se com clareza alguns volumes particulares sob a laje 

plana: um prisma de base retangular que abriga a sala de estar; e um cilindro, onde se 

localiza o escritório (figura 99). As esquadrias e estes volumes potencializam sob a laje 

plana uma interessante relação entre volumes e espaços vazios. 

 

 
Figura 97: Volumetria da Residência Otacílio Campos.  

Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 
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Figura 98: A horizontalidade predominante na fachada norte.  

Fonte: a autora, 2013 

 
Figura 99: Os ambientes que se diferenciam através da volumetria.  

Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 
 

Na vista a partir da Rua Maria Caetano F. de Lima os três volumes articulados 

são claramente percebidos (figura 100). No primeiro volume, o terraço social 

apresenta um elemento central, a churrasqueira. Destacada por esquadrias de vidro de 

piso a teto em ambos os lados, este elemento assume um papel determinante 

enquanto elemento formal (figuras101 e 102).  

 
Figura 100: A identificação dos três blocos que compõem a Otacílio Campos. Fonte: a autora, 2013 

 
Figuras101 e 102: A churrasqueira como elemento central e os panos de vidros contrastanto com a 
pedra natural. Fonte: acervo Carolina Costa, editado pela autora 2013. 
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Dentre eles, o volume dos quartos se destaca por sua altura (ligeiramente mais 

alta que os outros dois) e pela elevação do nível do seu piso, mas também pelo 

tratamento diferenciado dado aos fechamentos, marcados pelas generosas esquadrias 

em alumínio interrompidas por volumes recobertos por painéis de azulejos do artista 

pernambucano Francisco Brennand (figuras103 e 104). 

 
Figura 103: A horizontalidade no volume íntimo e a interrupção das esquadrias pelos  

volumes prismáticos. Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 

 
Figura 104: O bloco íntimo da reidência Otacílio Campos. Fonte: acervo da familia, 1968 

Quando observada a partir de oeste o mesmo tratamento volumétrico descrito 

anteriormente é reforçado: volumes funcionais que se movimentam sob a laje plana e 

são destacados a partir dos revestimentos e de alguns elementos. Destaca-se a 

pastilha azul, uma janela tipo bay window22 em alumínio (figura 105) e, no bloco 

cilíndrico do escritório, os brises verticais que protegem as esquadrias voltadas para o 

poente (figura106). 

 
Figura 105 e 106: A bay window da vista oeste e os brises veticais do escritório. 

Fonte: acervo da familia 1968; acervo Carolina Costa,2003 

                                                           
22

 Trata-se de uma janela que se projeta para fora do corpo do edifício.
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ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA  

A casa foi implantada de modo que os quartos tivessem suas aberturas para 

leste, parte das áreas sociais para leste e norte e os serviços voltados para oeste. 

Reforçando o que identificamos nas casas analisadas anteriormente: a preocupação do 

arquiteto em garantir o aproveitamento da iluminação e da ventilação natural 

favorecendo o conforto ambiental da edificação. 

A posição privilegiada do setor íntimo, com orientação favorável e elevada 

+1.90m com relação ao restante da casa, facilitou o aproveitamento dos ventos e da 

iluminação natural. Com grandes esquadrias de alumínio e sistemas de abertura tipo 

maxim-ar na parte superior e venezianas na parte inferior cuja disposição 

proporcionava a vista de toda a área de lazer (figuras 107 e 108). 

 
Figura 107 e 108: As esquadrias dos quartos.Fonte: acervo Carolina Costa, 2003 

O setor social, por sua vez, era composto pelos ambientes da sala de estar, 

escritório, sala de jantar, terraço social e lavabo, todos com orientações diferentes. A 

sala de estar e o terraço social para o os quadrantes norte e leste, com esquadrias de 

canto a leste (figuras109 e 110) e brises verticais protegendo as aberturas a norte 

(figura 111). Já o escritório, embora estivesse orientado para os quadrantes norte e 

oeste, era resguardado pelo prolongamento da laje (figura 112) e por brises verticais 

nas aberturas. Chama atenção a iluminação natural do ambiente que era 

proporcionada zenitalmente (figuras 113 e 114).  
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Figuras109, 110 1 11: As janelas de canto da sala de estar e os brises veticais que protegem  

a fachada norte.Fonte: acervo Carolina Costa, 2003; acrevo da familia, 1968. 

 
Figura 112, 113 e 114: O prolongamento da laje protege o escritório da incidência solar direta 

 e a abertura zenital no teto. Fonte: acervo da familia, 1968; acervo Carolina Costa, 2013 
 

Nas zonas de serviço, ainda que fossem orientadas para oeste, contavam com 

artifícios que pretendiam melhorar o desempenho térmico destes ambientes. Na copa, 

foi utilizada uma abóbada no teto (figura 116) gerando um maior pé-direito no 

ambiente e a bay window (figura 115) que embora sacasse e aumentasse a área não 

funcionava muito bem, a grande incidência solar fez com que os proprietários 

inserissem persianas internas na mesma (Costa et al, 2003). O mesmo artifício de 

ampliar o espaço vertical também foi utilizado na cozinha, conforme pode ser visto na 

(figura 117). Por último, destaca-se que o bloco de apoio ao lazer, com banheiros e bar 

possuía uma cobertura verde (figura 118).  

 
Figuras 115, 116 e 117: A extensão do ambiente na horizontal, com a bay window, e na vertical com a 

extensão do pé direito na sala de refeições íntimas e na cozinha. Fonte: acervo Carolina Costa, 2003 
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Figura 118:O teto jardim do bloco de apoio ao lazer. Fonte: acervo da familia, 1968 

 

ESTRUTURA  

A utilização de uma estrutura independente das paredes divisórias e das 

vedações permitiu ao arquiteto grande liberdade com relação aos volumes 

organizados sob as lajes planas, recuando e avançando, conforme seus requerimentos 

funcionais (figura 119). Para Pereira (2008) essa possibilidade de uma organização livre 

"denotava uma sensibilidade orgânica, embora fosse mantida, em concordância aos 

preceitos funcionais, uma estrutura regular e ritmicamente modulada em seu 

conjunto". 

 
Figura 119: A estrutura independente da residência Otacílio Campos. Fonte: a autora, 2013 

MATERIAIS 

Na residência Otacílio Campos, ao contrário do que vimos na Cassiano Ribeiro 

Coutinho e na Joaquim Augusto, o arquiteto procurou manejar um grupo restrito de 

materiais ao mesmo tempo em que valorizou as qualidades tectônicas dos mesmos. A 
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estrutura portante, era em concreto aparente e as alvenarias exteriores em tijolo 

aparente (figura 120). As esquadrias industrializadas foram elaboradas em alumínio 

(figuras121 e 122), além dos vidros coloridos, paredes em pedras naturais e painéis de 

madeira. 

 
Figura 120: A estrutura independente da residência Otacílio Campos.  Fonte: a autora, 2013 

 

 
Figura 121: Os materiais que compõem a residência Otacílio Campos.   

Fonte: acervo Carolina Costa, 2003 
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Figura 122: Os materiais que compõem a residência Otacílio Campos. Fonte: acervo Carolina Costa, 2003 

Afora as características descritas anteriormente, Borsoi, na casa Otacílio 

Campos, procurou associar arte e arquitetura. Destacavam-se os painéis do artista 

plástico Francisco Brennand que revestiam na fachada os volumes salientes dos 

banheiros (figura 123) e uma escultura possivelmente de Giacometti estrategicamente 

localizada no corredor principal da casa (figura 124). 

 
Figuras 123 e 124: A integração entre arte e arquitetura. Fonte: acervo Carolina Costa, 2003 
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RESIDÊNCIA     ANTÔNIO   DE   PÁDUA    (1968) 

 
Fonte: Acervo da autora, 2005 

 
Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 

Ano do projeto: 1966 
Ano de conclusão: 1968 

Área do terreno: 3.116m² 
Área de construção: 562m² 

Localização: Rua Giácomo Porto, n° 120, JP 
Situação atual: uso residencial 

 

PROJETO E CONTEXTO 

Em 1966, imediatamente depois de terminada a casa Otacílio Campos, Borsoi 

foi contratado em por Antônio de Pádua, comerciante do ramo automobilístico, para 

realizar o projeto da sua residência. O contato com Borsoi foi intermediado por 

Austregésilo de Freitas que era cliente do arquiteto e amigo pessoal do proprietário. 

Elaborada para uma família composta por seis pessoas, em um lote de 3.116m² (figura 

125), a casa foi construída no bairro do Miramar, nas proximidades da Avenida Epitácio 

Pessoa e já bem próximo dos bairros da orla. Sua construção ficou sob a 

responsabilidade do engenheiro Adelgicio Paes Barreto. Após seis anos de uso, a 

família vendeu o imóvel para Diene Bernardes que o habita e conserva até os dias 

atuais. 
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Figura125: Implantação da residência. Fonte: BITTENCOURT et al, 2012, editado pela autora 

Em pesquisas nos arquivos da Prefeitura Municipal de João Pessoa foram 

encontradas seis plantas do projeto (figura 126) que consistiam da locação e situação, 

coberta, planta baixa, cortes e fachadas. A partir deste material, das 108 fotografias e 

dos modelos elaborados no âmbito da disciplina de História da Arquitetura e 

Urbanismo no Brasil II no Curso de AU da UFPB, foi produzido o material utilizado para 

realização dessa análise.  
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Figura 126: Projeto legal da Antônio de Pádua. Fonte: PMJP, editado pela autora, 2012 

 
ACESSOS 

A casa está localizada em um terreno de esquina com proporções generosas 

(3.116m²), entre duas avenidas de fluxo intenso e que são consideradas importantes 

eixos de ligação do centro histórico de João Pessoa com os bairros mais recentes: a Av. 

Rui Carneiro e a Epitácio Pessoa (figura 127). 
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Figura127: Localização da residência Antônio de Pádua. Fonte: a autora, 2012 

 

Há dois acessos principais à residência. O primeiro, de caráter social, se dá pela 

Rua Giácomo Porto, neste caso o muro foi eliminado e com ele o limite físico que 

separa o espaço privado do público. O acesso se dá diretamente por uma porta que se 

abre sobre a calçada. Essa entrada é demarcada por uma varanda em balanço que 

protege o acesso à casa (figura 128). Este é o único ambiente no mesmo nível da rua 

(considerado aqui como 0.00m), desde onde se acessa, por uma escada, o nível 

+2,35m no qual se localiza todo o restante do programa (figura 129). O segundo acesso 
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destinado a automóveis é pela Rua Hidelbrando Torinho e leva, por meio de uma 

rampa, diretamente ao nível +2,35m. 

 
Figura128: Acesso principal em franca comunicação com o entorno. Fonte: a autora, 2012 

 
Figura129: Planta com os acessos residência Antônio de Pádua. Fonte: BITTENCOURT et al, 2012, 
editado pela autora 
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SETORIZAÇÃO/CIRCULAÇÃO 

A casa se desenvolve em uma plataforma/aterro elevada +2,35m acima do nível 

da rua, em torno a dois pátios (lazer e serviço). Estes pátios são delimitados por dois 

blocos separados. O primeiro abriga os ambientes sociais e íntimos com: hall de 

entrada, sala de estar e jantar, vestíbulo, cinco suítes, um closet, banheiro social, 

terraço, bar e uma pequena cozinha. O segundo, os espaços destinados ao lazer e o 

restante dos serviços: garagem, salão de jogos, dependência de empregada e 

lavanderia (figura 130). 

 
Figura130: Os pátios de serviço e de lazer da casa Antônio de Pádua. Fonte: BITTENCOURT et al,2012, 
editado pela autora, 2013 

Internamente há uma preocupação explícita em resguardar as áreas íntimas e 

conectar os ambientes sociais ao pátio de lazer e, por conseguinte, com o salão de 

jogos situado no anexo posterior. A conformação desta área externa de lazer permite 

que a sala de jantar, estar e o bar estejam conectados à piscina e ao salão de jogos. O 

pátio de serviço interliga a cozinha com a área de serviço, de forma independente e 

isolada por um muro com relação ao pátio de lazer (figura 131). 

Para facilitar a ligação entre os ambientes situados em volumes distintos, o 

arquiteto faz uso de grandes esquadrias metálicas, como pode ser observado na sala 

de estar, jantar e bar (figuras132 e 133).  
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Figura131: Setorização da residência Antônio de Pádua. Fonte: BITTENCOURT et al,2012, editado pela 
autora. 

 
Figuras 132 e 133: As grandes esquadrias dos ambientes sociais. Fonte: a autora, 2005. 

 

No que diz respeito às circulações internas, elas são divididas setorialmente e 

seus fluxos não se cruzam. Tendem à linearidade e evidencia-se um núcleo central 
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articulador: o vestíbulo. Esse ambiente é o ponto de convergência e de distribuição das 

circulações da residência Antônio de Pádua (figura 134). 

 
Figura134: As circulações da residência Antônio de Pádua. Fonte: BITTENCOURT et al,2012, editado pela 
autora 

VOLUMETRIA 

Ao contrário das casas estudadas até agora, a lógica volumétrica da casa 

Antônio de Pádua se dá pela soma (aglomeração) de partes correspondentes às 

questões programáticas. Ou seja, a volumetria da casa é formada a partir da somatória 

dos seus diferentes cômodos (figura 135). Estes, por sua vez, estão visualmente 

dispostos em uma organização hierárquica e coerente pela semelhança de suas 

propriedades visuais. 
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Figura135: A residência é formada por dois volumes principais. Fonte: a autora, 2013 
 

A vista desde os quadrantes leste da casa é a que se nota com maior clareza 

esse tipo de organização, na qual cada cômodo corresponde a um volume. Isso se 

manifesta com nitidez no escalonamento gerado pela varanda e quartos (figura 136). 

 
Figura136: O escalonamento dos cômodos na vista desde os quadrantes leste. Fonte: BITTENCOURT et 
al, 2012, editado pela autora 

O mesmo ocorre no lado oeste, quando o volume principal é observado desde os 

pátios. No de lazer, o elemento dominante na composição arquitetônica é o volume 

piramidal da sala de jantar todo em concreto armado (figura 137), com grandes 

aberturas de piso a teto e com proteção de brises verticais fixos, que separa os outros 

dois volumes que são o terraço/sala de estar e o bar (figuras138 e 139). 
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Figura 137: Na vista oeste destaca-se o volume do bar e o bloco piramidal da sala de jantar.  

Fonte: BITTENCOURT et al, 2012, editado pela autora 

 
Figuras 138 e 139: O volume cúbico do bar e o piramidal da sala de jantar.  

Fonte: a autora, 2005/2012 

O predomínio da horizontalidade é contraposto pelos inúmeros sheds utilizados 

e a pirâmide, já comentada, da sala de jantar (figura 140). 

 
Figura140: A horizontalidade é contraposta pelos volumes verticais dos sheds e do bloco 

piramidal da sala de jantar. Fonte: BITTENCOURT et al, 2012, editado pela autora 

ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA 

As soluções para melhorar o desempenho térmico da edificação vão desde um 

adequado posicionamento da edificação no lote com a área íntima e os ambientes 

sociais orientados em sua maior parte para leste e os serviços para oeste. Para 

aperfeiçoar as trocas de ar e aproveitar a iluminação natural, utiliza os sheds em 
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pontos estratégicos como sala de estar, closet e banheiros, proporcionando, deste 

modo,uma melhor distribuição e uniformidade da iluminação natural (figura 141). 

Outro recurso aplicado pelo arquiteto para o aproveitamento da luz natural foi 

o uso de pérgulas (solário) no corredor íntimo e na suíte do casal (figura 141). Já as 

grandes aberturas da sala de jantar foram protegidas por brises verticais fixos. Neste 

caso, porém sua eficiência é questionável, uma vez que, na fachada oeste a incidência 

solar ocorre de forma perpendicular permitindo a penetração dos raios solares no local 

(figura 142).  

 
Figura141: A utilização dos shades e do solário favorecendo o aproveitamento da iluminação e 

ventilação naturais. Fonte: BITTENCOURT et al, 2012, editado pela autora
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Figura142: Os brises verticais da sala de jantar. BITTENCOURT et al,2012, editado pela autora 
ESTRUTURA 

Quanto à sua estrutura portante, embora evidente pela ausência de 

revestimento (figura 143), não desempenha um papel gerador da forma. Outro ponto 

relevante a ser comentado é a coberta, composta por platibandas que ocultam as 

telhas de fibrocimento com inclinações leves e diferenciadas, além de gárgulas que 

auxiliam o escoamento das águas pluviais (figuras144 e 145). 

 
 Figura143: A diferenciação dos elementos de vedação das estruturas. Fonte: BITTENCOURT et al, 2012, 
editado pela autora 

 

 
Figuras 144 e 145: As gárgulas utilizadas para o escoamento das águas e a ausência de revestimento em 
alguns dos elementos estruturais. Fonte: a autora, 2005/2012 
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MATERIAIS 

O contraste entre texturas, em especial do concreto e do tijolo 
aparentes, se estendeu tanto ao exterior quanto ao interior do 
edifício. As individualidades dos elementos construtivos e do interior 
dos ambientes impuseram a aparência externa do edifício, a exemplo 
dos volumes em concreto armado que definiram os tetos das salas de 
estar e jantar, que se projetavam além da altura da coberta. 
(PEREIRA, 2008, p. 143) 

 
 

De acordo com a citação acima, na residência Antônio de Pádua, nota-se a 

exploração dos materiais em seu estado natural. A técnica construtiva procura mostrar 

os diferentes materiais empregados, evitando os revestimentos e a diversificação. Nos 

demais ambientes é utilizado o concreto aparente nas estruturas e as vedações são em 

alvenaria de tijolo, revestidas internamente e deixadas à vista no exterior (figura 146). 

 
Figura146: Alguns dos materiais utilizados na residência Antônio de Pádua. Fonte: :BITTENCOURT et al, 
2012, editado pela autora;  a autora, 2005/2012 
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As esquadrias são, em sua maioria, de madeira. Algumas delas não se limitam 

aos planos da fachada e sacam apoiadas sobre estruturas de concreto armado (figura 

147). Nos ambientes sociais são aplicados os grandes panos de vidro e, nos íntimos, 

esquadrias do tipo venezianas e maxim-ar (figura 148). 

 
Figuras 147 e 148: Esquadrias de vidro e madeira nos ambientes de estar e as esquadrias que não se 
limitam aos planos das fachadas. Fonte: a autora, 2005/2012 
 

Além da utilização de um grupo restrito de materiais, Borsoi procurou integrar 

arte e arquitetura com a criação de nichos em concreto para esculturas e painéis do 

artista plástico Francisco Brennand no hall de entrada da residência (figuras149 e 150). 

 
Figura149:Painel do artista plástico Brennand na entrada social.  

Fonte: a autora, 2005/2012 

 
Figura150:Nichos para esculturas. Fonte: a autora, 2005 

nichos para esculturas 

 

 

 

 

 panos de vidro 

pisos e paredes em concreto 

aparente 
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OS DOIS EXTREMOS, DO CENTRO À PRAIA, residências: 

POMPEU MAROJA (1954)  

 AUSTREGÉSILO DE FREITAS (1958) 

Se as quatro casas estudadas até agora ilustram o caminho em direção ao mar 

cursado pelas elites de João Pessoa a partir dos anos 1950, as outras duas casas 

construídas por Borsoi na cidade corroboram esse percurso. A residência Pompeu 

Maroja (1954) foi, até onde se sabe, a primeira a ser projetada por Borsoi na cidade. 

Foi construída em um terreno no centro da cidade, no bairro da Torre. Apenas quatro 

anos depois, no outro extremo da cidade, concluía-se a obra de outra casa projetada 

pelo arquiteto, a residência Austregésilo de Freitas (1958), uma casa de veraneio na 

então desabitada orla do Cabo Branco (figura 151). 

 
Figura151: Orla do Cabo Branco em 1955. Fonte: acervo Humberto da Nóbrega. 

 

Ambas, do ponto de vista de suas linguagens, se aproximam dos projetos 

realizados por Borsoi ao longo de toda a década de 1950 na capital paraibana, 

sugerindo seu alinhamento com as propostas modernas de matriz carioca, entretanto, 

diferem de maneira importante, como veremos, das quatro casas construídas ao longo 

 o “caminho  o mar”. Assumin o os riscos  e uma antecipação, po e-se dizer que isso 
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se deva, entre outros motivos, ao tamanho do lote, significativamente menor no caso 

da residência Pompeu Maroja (1954) e ao uso sazonal (férias, veraneio e finais de 

semana) da casa Austregésilo de Freitas (1958), ver figura 152. 

 
 
Figura 152: Residência Pompeu Maroja na área central de João Pessoa e a Austregésilo de Freitas na orla 
da capital. Fonte: a autora, 2012 
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RESIDÊNCIA        POMPEU      MAROJA      (1954) 

 

PROJETO E CONTEXTO 

A residência Pompeu Maroja (1954) foi projetada para abrigar um casal e cinco 

filhos. Sua construção foi iniciada em 1953 e concluída no ano seguinte. A escolha do 

arquiteto foi uma indicação de Odilon Ribeiro com quem Borsoi já havia trabalhado em 

alguns pequenos projetos em suas usinas. A obra ficou sobre a responsabilidade do 

mestre de obras José Pedro23,importante profissional que acompanhou diversos 

projetos de Borsoi na Paraíba. Além deste projeto, Borsoi ainda elaborou outra casa 

para família Maroja, mas que não chegou a ser executada.   

Infelizmente, não há registros originais do projeto, o que exigiu dois 

levantamentos diferentes realizados por estudantes do curso de arquitetura da UFPB 

vinculados ao LPPM orientados pelos professores Nelci Tinem e Márcio Cotrim. Com o 

intuito de complementar este material, foram realizadas entrevistas exploratórias com 

os proprietários originais nos meses de dezembro de 2011 e setembro de 2012. Nesta 

ocasião, tivemos acesso a fotografias antigas da residência que foram fundamentais 

para a conclusão e ajuste dos registros (figuras 153, 154 e 155). 

                                                           
23Responsável pelo acompanhamento de diversas obras de Borsoi na Paraíba 

 

 
Fonte: Santos et al, 2011 

 
 Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 

Ano do projeto: 1953 
Ano de conclusão: 1954 
Área do terreno: 841m² 

Área de construção: 307m² 
Localização: Avenida Diogo Velho, n° 306, JP 

Situação atual: modificada, uso comercial 
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Figura 153: A residência Pompeu Maroja na esquina das Ruas Diogo Velho e Alice Azevedo. 
 Fonte: Acervo da autora 

 

Figura 154: A residência Pompeu Maroja entrada pela Rua Diogo Velho e foto da sala de jantar. 
 Fonte: Acervo da autora 

 

Figura 155: Detalhes da parede perfurada (ao fundo) e lago artificial. 
Fonte: Santos et al, 2011 

 

ACESSOS 

A residência Pompeu Maroja foi a única construída na área central da cidade, 

muito próxima ao parque Solon de Lucena e a Avenida João Machado (figura 156). 
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Figura 156: Planta de situação. Fonte: acervo da autora, 2012 

Está situada em um lote quadrado de esquina, medindo 29m x 29m com área 

total de 841m²e área construída de 307m², sua fachada de acesso principal orienta-se 

a leste para a Avenida Diogo Velho e a norte para a Rua Alice Azevedo. O terreno 

regular favoreceu a implantação centralizada, com recuos: frontal de 7,40m, lateral 

direito 7,10m, esquerdo 6,25m e colada nos fundos.  

A casa possui três acessos, um destinado a automóveis, pela Av. Diogo Velho, e 

os outros dois, pela Rua Alice Azevedo: um acesso direto à garagem e outro 

configurando a entrada social para pedestres (figura 157). 



137 
 

 
Figura 157: Planta baixa indicando os principais acessos da 

residência. Fonte: a autora, 2013. 

A hierarquia dos distintos acessos é determinada pelos fechamentos do lote em 

dois tipos diferentes sendo um mais reservado, com muro de tijolos aparentes, 

assentados de maneira permitir a ventilação; e o outro com uma maior 

permeabilidade visual proporcionada pelo uso apenas do gradil de ferro (norte) (figura 

158). Neste ponto, a entrada social é destacada por meio do tratamento paisagístico, 

de estratégias volumétricas e compositivas, como será mostrado mais adiante.  

Figura 
158: O acessos pela Avenida Diogo Velho e pela Rua Alice Azevedo.Fonte: 
Santos et al, 2011, editado pela autora, 2013;  acervo da autora, 2012 
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Dentro do lote verifica-se a possibilidade de seis acessos ao interior da 

edificação. Três destinados a quem adentrar o terreno a partir da Rua Alice Azevedo, 

sendo o primeiro como a alternativa de ingresso pela varanda, o segundo a um 

pequeno hall e o último para área de serviço e garagem (figura 159). Tanto o primeiro 

como o segundo são demarcados por um recanto cuidadosamente trabalhado com 

lagos artificiais, tratamento paisagístico e um painel em azulejo que conduz até a área 

social da casa (sala de estar e jantar). 

Os outros três acessos se dão pelo lado leste, para quem entra pela Av. Diogo 

Velho, permitindo a entrada pela sala de estar, pela sala de jantar e, por fim, pela área 

de serviço. O ingresso pela sala de estar dá-se através de uma grande esquadria 

corre iça em “L” que unifica a setor social ao terraço. Já pela sala  e jantar é a partir 

de um pequeno recanto com jardim e um banco em alvenaria demarcado por parte da 

alvenaria com tijolo aparente (figura 159). 

 
Figura 159: Já dentro do lote a residência possui seis acessos. 

Fonte: a autora, 2013; 
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SETORIZAÇÃO/CIRCULAÇÃO 

A casa foi organizada em dois pavimentos. O térreo, com sala de estar, sala de 

jantar, escritório, banheiro social, cozinha, despensa, dependência de empregada, 

depósito, área de serviço e garagem; enquanto no pavimento superior estão os três 

quartos e um banheiro (figura 160). Fica evidente que se trata de um programa muito 

mais compacto quando comparado às quatro casas estudadas até o momento.  

 

 
Figura160: A setorização da residência Pompeu Maroja. Fonte: a autora, 2013; 

No entanto, assim como nestas outras casas, evidenciam-se uma série artifícios 

utilizados para promover a integração física e visual entre os ambientes. O pé-direito 

duplo na sala de jantar comunicando-se com o setor íntimo, cumpre a função de uma 

espécie de átrio (figura 161).  O terraço lateral orientado a sul, integra-se à sala de 

estar através de duas portas corrediças que permitem que toda a área social 

(varandas, estar e jantar) tornem-se um só ambiente (figura 162). 

 



140 
 

 
Figura 161: Cortes ilustrando o duplo pé direito da sala de jantar. Fonte: a autora, 2013; 

Figura 162: Integração do terraço com as esquedrias da sala de jantar. Fonte: Santos et al, 2011, editado 
pela autora, 2013;  acervo da autora, 2012. 

Além destas estratégias, por meio da utilização das grandes esquadrias da sala, 

 o muro baixo em ‘tijolinhos’ e a opção pelo gradil de ferro, fizeram com que a 

residência estabelecesse um dialogo franco com o espaço público (figura 163). 

 
Figura 163: A utilização do muro baixo e gradil integrando a casa ao espaço público. 

 Fonte: Santos et al, 2011,editado pela autora 

No que se referem às circulações internas, os fluxos desenvolvem-se 

predominantemente no sentido leste-oeste com possibilidade de caminhos 

alternativos externos possíveis devido aos seis acessos comentados. O ponto de 

convergência e de distribuição de todas as circulações é o pequeno hall posicionado 

entre a sala de jantar e a cozinha. Este espaço conecta o setor social ao de serviço e 
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estes com o íntimo situado no primeiro pavimento e cujo acesso, dá-se através de uma 

escada em lance único (figura 164). 

 

 
Figura 164: O desenvolvimento das circulações internas da 

residência Pompeu Maroja.Fonte:a autora, 2013 
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VOLUMETRIA 

A volumetria da casa pode ser lida por meio de três partes coincidentes com os 

três setores funcionais (social, íntimo e serviço), como pode ser identificado na figura 

165, observado a partir da vista norte e na figura 166, a partir da vista sul.  

 
Figura 165:Os três blocos funcionais a partir da vista norte. 

 Fonte:a autora, 2013 

 
Figura 166:Os três blocos funcionais a partir da vista sul. 

 Fonte:a autora, 2013 

A vista desde a Rua Alice Azevedo (norte) o destaque fica por conta do volume 

trapezoidal do pavimento superior (correspondente ao setor íntimo) no qual a viga 

superior continua até tocar o volume correspondente ao setor de serviço, o que 

confere continuidade ao conjunto ao tempo em que destaca o painel de azulejo 

inserido exatamente no vazio entre os blocos (figura 167). Esta estratégia é a mesma 

utilizada posteriormente por Borsoi na casa Cassiano Ribeiro Coutinho. 

 
Figura 167: A viga perimetral que une os blocos de serviço ao social/íntimo e o 

vazio destacado pelo painel de azulejo.  Fonte:a autora, 2013 
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Na vista ao partir da Rua Diogo Velho, o volume do pavimento superior, 

elevado por pilotis e dividido em três conjuntos de esquadrias em madeira, é 

evidentemente o protagonista (figura 168). 

 
Figura 168:A moldura que circunda e destaca o bloco superior elevado sobre 

pilotis e a sua divisão em três partes a partir das esquadrias. 
Fonte:a autora, 2013 

ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA 

A casa foi implantada no terreno de maneira isolada, com exceção apenas de 

um dos seus lados. A forma como ocupa a parcela evidencia certo cuidado por parte 

do arquiteto no que diz respeito ao aproveitamento da luz natural e da ventilação 

dominante uma vez que os ambientes sociais e íntimos são abertos para o nascente e, 

os de serviço, para oeste. 

Afora a lógica de localização dos setores no terreno, Borsoi faz uso de algumas 

estratégias que facilitam a circulação da ventilação natural oriunda dos quadrantes 

leste e sul ao longo do ano. Na fachada leste, para a qual os quartos se abrem, o 

arquiteto utiliza esquadrias de madeira com persianas que, quando abertas, filtram a 

luz permitindo a passagem contínua de ar. Na fachada Norte, outros elementos filtram 

a incidência da luz do sol da tarde ao tempo em que permitem a passagem do ar, 

como a parede perfurada, descolada da parede da cozinha, formando um bolsão de ar, 

o “respiro” na pare e  a área  e serviço, e até mesmo o pr prio la o artificial, são 

exemplos importantes de tentativas de melhorar as condições climáticas dentro do 

lote (figura 169). Outro ponto a ser considerado é a solução do pé-direito duplo na sala 
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de jantar, usado posteriormente por Borsoi em outras casas na cidade como vimos 

anteriormente. Este espaço promove o aproveitamento tanto da ventilação como a 

iluminação natural (figura 170). 

 
Figura 169:Alguns artificios utilizados pelo arquiteto para melhorar o desempenho 

térmico da edificação.  Fonte:a autora; Santos et al, 2011. 

 
Figura 170: Átrio de comunicação vertical facilitando o aproveitamento da iluminação 

e ventilação naturais.  Fonte:a autora, 2013 

ESTRUTURA 

Construída com base no sistema estrutural viga-pilar, na residência Pompeu 

Maroja, percebe-se a nítida separação dos elementos de vedação e da estrutura 

portante. Destaca-se o volume do pavimento superior que é apoiado em sete pilares 

isolados com 20 cm de diâmetro o que poderia nos sugerir a posição das vigas 

transversais do pavimento superior. Estas, entretanto, não ficam aparente no forro do 

pavimento inferior, o que nos indica a utilização da laje maciça (figura 171). 

A solução estrutural também participa da composição formal, a utilização da 

viga perimetral que une os blocos social/íntimo ao de serviço, faz com que todo 

conjunto seja conectado. Deste modo, a cobertura inclinada no sentido leste-oeste 

evidencia o direcionamento da viga ao mesmo tempo em que a laje inclinada coberta 
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com telha de amianto é cuidadosamente encoberta por uma sutil platibanda (figura 

171).  

 
Figura 171:O sistema estrutural da residência Pompeu Maroja.  Fonte:a autora, 2013 

MATERIAIS 

Assim como nas casas Cassiano Ribeiro Coutinho e Joaquim Augusto, 

construídas posteriormente, evidencia-se na casa Pompeu Maroja uma grande 

diversidade de materiais. O “tijolinho” aparente,  ra il  e ferro, esqua rias em 

madeira, reboco liso e branco das alvenarias, pedras naturais e o painel em azulejo que 

demarca a zona de pé-direito duplo do setor social, são alguns exemplos da utilização 

de diferentes materiais de maneira compositiva, ou seja, como ferramenta para 

viabilizar certos efeitos arquitetônicos (figuras 172 e 173). O mais evidente destes 

efeitos é o destaque dado ao volume do primeiro pavimento, praticamente todo 

rebocado e pintado, que é sublinhado ao contrastar com outros materiais, texturas e 

cores. 

 
Figura 172: Exemplos de materiais da residência Pompeu Maroja.  Fonte:a autora, 2013 
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Figura 173: Exemplos de materiais da residência Pompeu Maroja.  Fonte:a autora, 2013 

Apesar das diferenças existentes entre a casa Pompeu Maroja e as casas de 

Cassiano Ribeiro Coutinho e Joaquim Augusto – diferenças determinadas em grande 

parte pelas dimensões do lote, ambientes e extensão dos programas – é evidente que 

Borsoi recupera e desenvolve nas duas últimas uma série de recursos usados na 

Pompeu Maroja. Mesmo que neste momento desconsideremos as casas construídas 

em Recife e assumindo o risco de uma antecipação, a análise das três casas sugere que 

nos anos 1950 Borsoi operou com um numero restrito de soluções e estratégias.  
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RESIDÊNCIA  AUSTREGÉSILO DE  FREITAS (1958) 

 
Fonte: a autora, 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 
Ano do projeto: 195(?) 

Ano de conclusão: 1958 
Área do terreno:2.195m²  

Área de construção: 382m² 
Localização: Avenida Cabo Branco, n°2332, JP 

Situação atual: modificada,comercial 

 

 

. 

PROJETO E CONTEXTO 

Por situar-se na orla de Cabo Branco, a casa Austregésilo de Freitas (figura 174), 

poderia significar a chegada ao mar das elites da cidade e a conclusão da expansão da 

cidade para leste. Entretanto, ao considerarmos que a finalização da obra ocorreu em 

1958 e que não era uma residência fixa, mas ao contrário, uma casa de veraneio usada 

sazonalmente, sua construção apenas reforça a transição entre o centro e o mar pelo 

qual passa a cidade a partir da segunda metade do século. Segundo Roberta Xavier, em 

um estudo sobre casas na orla de João Pessoa, explica:  

No final dos anos 1950 e início dos 1960, a orla marítima que, 
conforme dissemos, ia sendo loteada, era ainda pouco habitada. O 
veraneio durava de dezembro a março, nesse período algumas 
famílias se transferiam para a orla marítima; nos demais meses; a 
região ficava muito desabitada, algumas casas eram alugadas para 
recém casados. (XAVIER, 2011) 
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Figura 174: Planta de implantação.Fonte: Nishida et al,2009, editado pela 

autora, 2013 
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Austregésilo de Freitas, natural da cidade de Areia, era empresário no ramo de 

beneficiamento de algodão e possuía uma tecelagem em sua cidade natal. Ele 

conheceu Borsoi em Recife quando concluía seus estudos e tornaram-se amigos 

íntimos. Na segunda metade dos anos 1950, o empresário solicitou o projeto da sua 

casa de veraneio na orla de João Pessoa. A obra é concluída em 1958 e em 1960 a 

família composta por um casal e quatro filhos passa a habitar o imóvel 

permanentemente. A casa possuía 382m² divididos em dois pavimentos em um 

terreno com 2.195m² na beira mar da praia do Cabo Branco. Com um programa 

compacto, a edificação era composta no pavimento térreo por terraço, sala de estar, 

sala de jantar, lavabo, copa, cozinha e despensa. O pavimento superior possuía uma 

suíte, quatros quartos, um banheiro, um pequeno depósito e varandas contínuas 

(figura 175). 

 
Figura 175: Planta baixa térreo e superior.Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 

 Segundo Austregésilo de Freitas Júnior, um dos filhos do proprietário24, 

aproximadamente quatro anos após a conclusão da obra, foi solicitado ao arquiteto 

                                                           
24Em depoimento dado a autora em junho de 2013. 
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uma pequena reforma no imóvel. Desses poucos ajustes internos foram encontradas 

as plantas de reformas25 na Prefeitura Municipal de João Pessoa (figura 176). Eram 

duas pranchas com plantas de coberta, planta baixa do térreo e do pavimento 

superior, um corte e uma fachada, cuja data de aprovação é de 1964. Apesar da má 

qualidade das imagens, foi através desses registros e das análises realizadas na 

disciplina de História da Arquitetura e do Urbanismo do Brasil II do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFPB, ministrado pela professora Dr.ª Nelci Tinem, que 

conseguiu-se reconstruir a residência Austregésilo de Freitas. 

 
 

     
Figura 176: Plantas encontradas na PMJP da reforma idealizada por Borsoi em 1964. 

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 

                                                           
25

A arquiteta Erika Diniz chegou a fotografar tais arquivos na PMJP no ano de 2009, entretanto, houve 
uma nova tentativa de encontrar tais plantas, infelizmente, sem sucesso.  
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Em 1986 o imóvel passa por outra reforma, desta vez uma ampliação e a 

mudança de uso de residência para pousada, idealizada pelo arquiteto paraibano 

Expedito Arruda (figuras 177 e 178). A parte destinada a residência é mantida e recebe 

um anexo posterior e lateral com linguagem muito semelhante ao do projeto de 

Borsoi.  

 
Figuras 177 e 178: Implantação original (à esquerda) e  ampliação realizada de 1986 (à direita). 

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 
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ACESSOS 

A residência Austregésilo de Freitas foi a única projetada por Borsoi na orla 

marítima de João Pessoa (figura 179). Segundo Xavier (2011): 

Nessas localidades os lotes foram então comercializados sem 
definição prévia; o que resultou tanto terrenos generosos como lotes 
exíguos. São encontrados nessas áreas lotes com menos de 10 m de 
testada, com três e duas frentes, triangulares, compridos, vários com 
mais de 50 m de profundidade. (XAVIER, 2011) 

 

Figura 179: Planta de localização da residência Austregésilo de Freitas. Fonte: a autora, 2013 

Com as sucessivas reformas pelas quais passou a residência, não foi possível 

precisar como era o acesso ao lote. Sabe-se que na época de sua construção o entorno 

era de uso residencial e que era ocupado sazonalmente pelas famílias residentes na 

área central da cidade de João Pessoa ou no interior do Estado. Atualmente, a 

paisagem e o uso vêm mudando rapidamente, foi o caso da residência Austregésilo de 

Freitas, que no final da década de 1980 passa ter parte da sua área destinada a 

Pousada Olho d´Água (figura 180) e recentemente foi vendida passando a integrar uma 

rede de hotéis.  
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Figura 180: Mudança de uso e inserção de um novo bloco.  

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 
 

Já dentro do lote, a edificação original permitia três acessos ao seu interior 

(figura 181): dois sociais e um de serviço. O principal acesso social da casa era pela 

lateral esquerda através dos pilotis, que formavam um pequeno terraço de acesso que 

protegia e ressaltavam o acesso à sala de estar. O segundo acesso social, também era 

pela lateral esquerda, a entrada era através da sala de jantar e era possibilitada a partir 

de portas corrediças de madeira e vidro. Por fim, um acesso de serviço pelo quadrante 

oeste que permitia o acesso direto ao setor de serviço, no pavimento térreo, mas 

também, por meio de uma escada, diretamente às áreas íntimas da casa, como será 

mais bem explicado. 

 
Figura 181: Principais acessos da residência Austregésilo de 
Freitas.Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 
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SETORIZAÇÃO/CIRCULAÇÃO 

 Sem nenhuma inovação no que diz respeito a sua setorização, a casa Austregésilo de 

Freitas mantinha no pavimento térreo todos os ambientes sociais e de serviços (duas 

salas de estar, sala de jantar, varanda, banheiro, cozinha e despensa) e no primeiro 

pavimento concentrava a área íntima mais resguardada (uma suíte, quatro quartos, 

um banheiro, varanda e depósito) (figura 182). 

 
Figura 182: Setorização da residência Austregésilo de Freitas. 

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 
 

No pavimento térreo chama à atenção a relação entre as duas salas de estar 

com a varanda na área dos pilotis (figura 183). Roberta Xavier (2011) esclarece que as 

áreas sociais, varandas e quartos eram valorizados nessas casas de veraneio e que na 

ausência de hotéis e restaurantes, essas casas e suas famílias tinham papel de 

destaque:  

Num momento em que a cidade oferecia poucos recursos de 
hospedagem e também opções de restaurantes, era nestas casas, 
eventualmente que se hospedavam as grandes personalidades de 
passagem pelo Estado: foi o caso do então presidente Jânio Quadros 
e comitiva, hospedados na casa de veraneio do Sr. Austregésilo de 
Freitas. (XAVIER, 2011) 
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Figura 183: Integração dos pilotis com a sala de estar.  

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 

No pavimento superior, os quartos, bastante generosos, comunicavam-se entre 

si por uma circulação marcada pelo pé-direito duplo da sala de estar (figura 184). 

Estratégia, que como se viu, foi recorrente na obra de Borsoi. Recorrente também é o 

fechamento por venezianas na varanda (orientadas à leste) que permitiam uma 

ventilação constante (figura184). 

 
Figura 184: O duplo pé direito na sala de estar e a varanda dos quartos.  

Fonte: a autora, 2013/2005 
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Quanto às circulações da casa, que conectam seus diferentes setores e 

ambientes, se destacam dois aspectos: o lavabo e despensa circundados de forma a 

articular as áreas sociais e de serviço (figura 185), operação presente em muitas das 

casas vistas até o momento e a presença de dois acessos verticais independentes ao 

primeiro pavimento, o primeiro, de caráter mais social, se dá pela escada em meio ao 

pé-direito duplo da sala de estar, o segundo, evidentemente de serviço, por uma 

escada que conectava as zonas de serviço diretamente ao quartos.  

 
Figura 185: As circulações da residência Austregésilo de Freitas. 

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 

VOLUMETRIA 

Dois volumes acoplados perpendicularmente, marcam a lógica volumétrica 

desta casa (figura 186): um volume trapezoidal, elevado sobre pilotis, um 

paralelepípedo retangular de dois pavimentos.  Diferentemente das soluções (asa de 

borboleta e/ou viga contínua), usadas em outras casas como a Cassiano Ribeiro 

Coutinho (1956) e a Pompeu Maroja (1954), do ponto de vista volumétrico, a 

articulação entre ambos os volumes não estabelece nenhuma tentativa de 
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continuidade por meio das suas cobertas, ao contrário, cada volume tem sua própria 

l  ica in epen ente: o volume sobre pilotis, uma única que a  ’á ua, enquanto o 

outro é coberto por um sistema de três águas furtadas (figura 187). 

 
Figura 186 e 187: A planta de coberta e a volumetria de residência Austregésilo de Freitas dividida em 

dois blocos distintos.Fonte: a autora, 2013 

O volume elevado sobre pilotis, onde se situam três dos seis quartos, orientado 

a leste, local em que se acessa a casa, é marcada pelas venezianas que definem o 

guarda corpo (na parte inferior) e uma espécie de brises (na parte superior), 

emoldurada pela alvenaria lateral e lajes (figura 188). 

Figura 188: A estrutura independente proporciona o balanço, o pilotis 
e a extensa esquadria.Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 

2013 
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O outro volume, devido às três águas e ao fato de tocar completamente o solo, 

tem uma aparência mais singela, com certo sabor colonial que o aproxima da casa, 

atualmente desfigurada, construída para Renato Ribeiro Coutinho (1958) na Avenida 

Epitácio Pessoa.  Contudo, chama a atenção o tratamento compositivo dado à fachada 

Sul, marcado pelo conjunto de esquadrias modulares e superfícies com diferentes 

materiais (figura 189). Ao contrário de alguns casos estudados até o momento, a lógica 

volumétrica da casa Austregésilo de Freitas não corresponde diretamente à divisão 

setorial da casa. 

 
Figura 189: O telhado em três águas e as aberturas da vista sul. 

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 

ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA  

O arquiteto, neste caso, seguiu a rigor a lógica presente na maioria das casas 

estudadas até agora com relação à implantação da edificação no lote e a localização 

dos seus setores: os ambientes sociais e íntimos orientados a leste e sul, bem como, os 

de serviço para oeste. A diferença aqui consiste no fato de deliberadamente aproximar 

a casa do seu limite norte, orientando todo o lazer para a porção leste do terreno. 

Borsoi ainda recua algumas partes do pavimento térreo em relação ao superior 

(figuras190 e 191), criando zonas de proteção contra a insolação direta, esse artifício 

pode ser percebido a partir do balanço correspondente ao primeiro pavimento do 
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bloco frontal.  Assim como já foi comentado, os painéis de venezianas da varanda dos 

quartos orientados a leste garantiam a entrada da ventilação e protegiam os quartos 

da insolação direta do sol da manhã.  

 
Figura 190 e 191: Artifícios utilizados para melhorar o conforto ambiental: balanços e pilotis. 

Fonte: Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013 

ESTRUTURA 

A estrutura da casa é marcada por um sistema de vigas e pilares em concreto 

armado, naquela altura já bastante difundidos e utilizados. Com exceção do vazio do 

pé-direito duplo, tão pouco sua utilização garante algum esquema espacial de planta 

livre. Porém, garante liberdade com relação às fachadas, possibilitando vão generosos, 

explorados, como foi visto, nas fachadas sul e leste. 

A utilização do sistema estrutural viga-pilar é facilmente percebida no volume 

orientado a leste. Os quatros pilares elípticos de concreto armado (0.25cm x 0.55cm) 

situados de maneira equidistante (5.45m x 5.45m) proporcionam a sustentação do 

volume superior. Estes pilares, por sua vez, encontram-se deslocados no pavimento 

superior, conforme pode ser observado na figura 192. 

 
Figura 192: Sistema estrutural viga-pilar da residência Freitas. 

Fonte: a autora, 2013 
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MATERIAIS 

Diferentemente das demais casas projetadas por Borsoi na Paraíba do mesmo 

período, neste caso, o arquiteto se restringe a um número menor de materiais e de 

efeitos alcançados pela sua variedade, o que a caracteriza por certa simplicidade e 

sobriedade. Destacam-se as esquadrias em madeira, a escada em concreto armado e 

madeira, a aplicação de tijolinho aparente e pastilhas (figura 193 e 194). 

 

Figura 193 e 194: Exemplos de materiais utilizados. 
Fonte:  Nishida et al,2009, editado pela autora, 2013; a autora, 2005 
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O SERTÃO MODERNO 

A vinda do carioca Acácio Gil Borsoi para o interior da Paraíba, segundo Queiroz 

e Rocha (2007), deu-se em decorrência do movimento de renovação arquitetônica, a 

partir da segunda metade da década de 1950, que atingiu desde a capital, João Pessoa, 

até municípios do alto sertão paraibano. Para os autores: 

 Tal repercussão, associada ao trânsito de profissionais 
vivamente conectados com a corrente de modernização 
arquitetônica e das artes plásticas do país, mostrava que o 
interior do Nordeste não estava à margem dos 
desdobramentos nacionais. (QUEIROZ; ROCHA, 2007,p.267) 

A afirmação anterior pode ser comprovada pela construção das casas José 

Cavalcanti (1966) e Nabor Wanderley (década de 1950), respectivamente nas cidades 

paraibanas de Cajazeiras e Patos (figura195). 

 
Figura 195: Residência José Cavalcanti em Cajazeiras e a Nabor Wanderley em Patos no interior da 

Paraíba. Fonte: a autora, 2012;  Elis Dantas, 2012 

 
 

 



162 
 

RESIDÊNCIA     NABOR     WANDERLEY (195?) 

 

 
Fonte: Elis Dantas, 2012 

 
 Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 

Ano do projeto: 195(?) 
Ano de conclusão: 195(?) 

Área construída: 783m² 
Área terreno: 1.843m² 

Localização: Avenida Barão do Rio Branco, n° 317, Patos 
Situação atual: uso residencial 

 

PROJETO E CONTEXTO 

A casa construída para o engenheiro civil Nabor Wanderley da Nóbrega está 

localizada na cidade de Patos, mesorregião do sertão paraibano, município distante 

310 km da capital do estado e 175 km de Campina Grande. Sua posição geográfica a 

coloca em contato com três estados: Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nos 

anos 1950, quando a casa foi construída, a cidade possuía uma população de 49.54026 

habitantes. 

Não há como precisar a forma como se deu o contato entre o cliente e o 

arquiteto. O que sabemos é que no final da década de 1940 o proprietário se formou 

engenheiro civil no Rio de Janeiro, coincidindo com o período em que Borsoi estudava 

no Distrito Federal. Sabe-se também que os anos que seguiram a formação de Nabor 

Wanderley foram de intensa atividade do arquiteto no Nordeste, de maneira que o 

contato com Borsoi pode tanto ter ocorrido durante a formação acadêmica de ambos 

ou já nos anos 1950 em João Pessoa ou Recife.  

Totalmente desconhecida pelo meio arquitetônico, a confirmação da autoria do 

projeto da casa ocorreu por meio dos desenhos técnicos (perspectiva, plantas baixa, 

subsolo, fachadas e cortes) cedidos pela filha do proprietário, entretanto, não se pode 

                                                           
26

 Informação obtida na dissertação de Vilma Lúcia Urquiza, 2008, intitulada: A centralidade da cidade 
de Patos-PB - um estudo a partir de arranjos espaciais. 
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afirmar a data de início nem de conclusão da obra por falta de informações. Estima-se, 

devido às semelhanças arquitetônicas com outras casas do arquiteto, que tenha sido 

na segunda metade da década de 1950. O material foi levantado durante pesquisas 

desenvolvidas nos marcos do LPPM, na disciplina de Estagio Supervisionado V, sob a 

orientação dos professores Nelci Tinem e Marcio Cotrim. Os alunos Elis Dantas e Jaime 

Galdino analisaram os desenhos cedidos (figura 196) e efetuaram o levantamento in 

loco, o que resultou na elaboração de onze desenhos técnicos e o modelo digital da 

residência, que serviram de base para este trabalho.  
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Figura 196:Desenhos cedidos a Dantas e Galdino pela filha do prorpietário  com o 

selo confirmando a autoria do projeto. Fonte: Dantas; Galdino, 2012 

Não se sabe ao certo se a casa foi projetada para outro terreno com desníveis 

similares, se por desatenção (do cliente ou do arquiteto) o projeto foi elaborado com o 

terreno espelhado, ou ainda, se o projeto destina-se ao terreno vizinho. O que se sabe 

é que a diferença entre o terreno projetado e o construído acarretou alterações no 

que diz respeito ao acesso à garagem (figura 197 e 198). 
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Figura 197: Planta de coberta da casa Nabor 
Wanderley de acordo com projeto original de Borsoi. 
Fonte: Dantas; Galdino, 2012, editado pela autora, 
2013 

 

 
Figura 198: Planta de coberta da casa Nabor 
Wanderley situação atual. Fonte: Dantas; 
Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 

 A residência Nabor Wanderley foi construída no bairro Brasília, próximo ao 

centro da cidade. Está implantada em um lote de esquina no cruzamento das ruas 

Fenelon Bonavides e a Avenida Barão do Rio Branco, esta, uma via de duplo sentido e 

pouco fluxo que concentra o acesso principal da casa (figura 199). A hipótese de um 

espelhamento no terreno vizinho se deve ao fato dos desníveis serem os mesmos 

(projeto e obra), porém, tirando da esquina o acesso principal de automóvel e 

passando-o para o limite fronteiriço ao terreno vizinho. Isso restringiu o acesso direto 

à garagem pela rua no nível mais baixo, assim como a possibilidade a conexão entre as 

duas ruas que caracterizava o projeto original. O hipotético espelhamento ainda 

eliminou o jardim que ocuparia toda a extensão lateral. 

Apesar da casa ter sido construída em um terreno diferente do que aquele para 

o qual foi projetada, optou-se neste trabalho pela análise – por meio do redesenho e 

modelo digital – o projeto original. As fotos foram aqui utilizadas devido ao fato do 

edifício propriamente dito, com exceção dos aspectos acima descritos, não ter sido 

alterado. 
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Figura 199:Localização da residência Nabor Wanderley em Patos, Paraíba. Fonte: a autora, 2013. 

ACESSOS 

Feita a ressalva anterior, cabe destacar que o desnível de -1.75m, (presente 

tanto no projeto elaborado como no construído) influencia decisivamente as soluções 

arquitetônicas propostas pelo arquiteto, que divide o programa em dois níveis 

predominantes que acompanham o desnível natural (figura 200 e 201). No nível de 

acesso a casa (tratado neste trabalho como 0.00m) encontra-se a maior parte do 

extenso programa: escritório, hall de entrada, sala de estar e jantar, terraço de 

inverno, dois banheiros, copa, cozinha, despensa, área de serviço, três quartos, uma 
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suíte. No nível mais baixo estão a garagem, quarto da empregada com banheiro e 

salão de jogos com quarto e banheiro de apoio.  

 

 Figura 200: Fachada exemplificando o aproveitamento do desnível existente no 
terreno.Fonte: Dantas; Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 

 
Figura 201: Planta de coberta da residência Nabor Wanderley da Nóbrega . O 
desenho leva em consideração o terreno e a implantação do projeto original. 
Fonte: Dantas; Galdino, 2012, editado pela autora, 2013. 

Conforme destacamos, o acesso por automóvel à residência se dá em dois 

pontos opostos. Juntos constituem um ritual que indica o poder aquisitivo da família e 

a eventual presença de motoristas. O acesso claramente social foi desenhado de modo 

a permitir que o automóvel seja conduzido até sob a proteção de uma 
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varanda/marquise desde onde moradores e eventuais convidados podem acessar a 

casa por meio de duas alternativas: a varanda orientada para a rua e o hall. Neste 

hipotético percurso, o carro segue até um terceiro acesso, já sem a proteção da 

marquise, diretamente à zona destinada aos serviços. Seguindo mais adiante se chega 

à zona de manobras, em que é possível acessar a garagem. A partir deste ponto, é 

possível de dirigir às zonas de serviço situadas no nível mais baixo do terreno, ou sair 

novamente com o autom vel pela rua “ e baixo”, evento possível, apenas, quando 

consideramos o projeto original (figura 202). Esta espécie  e ritual “bur uês” que 

inclui motoristas, funcionários, proprietários e convidados, no qual cada um tem seu 

papel e espaço claramente definidos foi repetido em ao menos três das casas 

estudadas nesta pesquisa: Cassiano Ribeiro Coutinho (1956), Joaquim Augusto (1956) e 

Otacílio Campos (1966). 

 
Figura 202: Acessos da residência Nabor Wanderley. 

Fonte:Dantas;Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 

SETORIZAÇÃO/CIRCULAÇÃO 

 Os setores social, íntimo e de serviço da casa se correlacionam com os dois 

níveis que definem o projeto. O primeiro setor, o social, encontra-se no mesmo nível 

da rua e é a porção formalmente mais visível do conjunto. O segundo setor, o de 
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serviços, encontra-se na extremidade oposta ao social e ocupa parte do térreo e parte 

do nível mais baixo. O setor íntimo se localiza de forma perpendicular aos dois 

primeiros. Está elevado 70 cm com relação ao setor social o que lhe distancia 2,45m 

aproximadamente do nível mais baixo do terreno, definindo, por meio dos pilotis, a 

zona de lazer atendida por parte do setor de serviço. Assim como em outras casas já 

estudadas neste trabalho, Borsoi mostra maturidade precoce com relação ao 

manuseio de níveis intermediários, tanto como forma de articular os diferentes 

setores da casa, como de se ajustar ao terreno natural (figura 203). 

 
Figura 203: Planta baixa com os setores social, íntimo e serviço. 

Fonte:Dantas;Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 

As circulações internas da residência são divididas em horizontais e verticais. As 

primeiras, as horizontais, são marcadas pela ligação entre dois setores sem o 

cruzamento com um terceiro setor. Ao entrarmos na casa por um dos acessos sociais o 

percurso é: sala de estar, sala de jantar, área de serviço, corredor íntimo e quartos. 

Não há alternativas, a não ser que se opte por uma das duas circulações verticais: uma 

delas mais funcional, ligando os setores de serviços distribuídos nos dois níveis, e 

estes, com a zona de lazer, com a clara função de atendê-la; e outra, externa que seria 

a consequência natural de eventuais convidados que passam pela varanda da casa em 
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direção à zona de lazer sem necessariamente acessar o interior da residência.  Em 

frente ao banheiro social há um ponto de convergência, este local funciona como um 

núcleo central articulador possibilitando alternar os fluxos entre os três setores (figura 

204).  

 
Figura 204: Planta baixa com os principais acessose circulação da residência Nabor Wanderley. 

Fonte: Dantas;Galdino, 2012, editado pela autora, 2013. 

VOLUMETRIA 

A residência Nabor Wanderley destaca-se pela concepção em dois blocos 

unificados pela cobertura tipo "asa  e borboleta” (fi ura 204), cujo perfil é ressaltado 

pelas esquadrias que acompanham inclinação oposta (figura 205) deste tipo de 

telhado e pela sequência de pórticos formados pelas vigas/pilares inclinados (figura 

206). Diferentemente de algumas casas projetadas por Borsoi na Paraíba, como por 

exemplo, a Pompeu Maroja (1955), Cassiano Ribeiro (1956) e Antônio de Pádua (1968), 

os diferentes volumes não correspondem aos distintos setores funcionais.   

Outro destaque é o volume dos quartos elevado do chão por pilotis, originando 

a área de lazer comentada anteriormente (figura 206).  
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Figura 204: A volumetria da residência Nabor Wanderley cuja concepção em dois blocos é unificada 
pela cobertura tipo "asa de borboleta.Fonte:Dantas;Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 

 

Figura 205: Grandes esquadrias que acompanham a inclinação da coberta. Fonte:Dantas; Galdino, 2012, 
editado pela autora, 2013 

 

 
Figura 206: Primeiro pórtico de uma sequencia de cinco. Fonte: Dantas;Galdino, 2012 
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ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA 

A impossibilidade de se saber o norte do projeto original desenhado por Borsoi 

dificulta qualquer tentativa de identificação de estratégias de ocupação do lote que 

visassem à adequação ao clima seco e quente do semiárido.  

Por outro lado, o provável fato do projeto ter sido espelhado, não exime o 

mesmo de algumas incoerências que teriam ocorrido de qualquer modo, como a 

fachada de acesso principal ser orientada (em ambos os casos, projeto e obra 

realizada) para o quadrante Sudeste, onde a varanda encontra-se protegida por brises 

que assumem papel meramente alegórico: a construção de uma imagem de 

modernidade, perdida em meio ao sertão (figura 207). 

 

Figura 207:A vista frontal sudeste com os brises e a varanda. Fonte: Dantas;Galdino, 2012. 

Entretanto, apesar destas situações bastante contraditórias, é possível 

identificar pequenos artifícios para melhorar o desempenho térmico da edificação. A 

utilização dos pilotis no bloco íntimo (figura 208) que permitem uma ventilação e 

iluminação no salão de jogos situado no nível mais baixo do terreno. A aplicação de 

aberturas para a entrada e para saída dos ventos, como os buzinotes que foram 

utilizados na área de serviço, além do emprego de esquadrias em madeira com 

venezianas (figura 209) e de vidro do tipo maxim-ar.  

 

Figuras 208 e 209:Setor íntimo sobre pilotis e as esquadrias de piso a teto venezianas e de vidro.  
 Fonte: Dantas;Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 
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ESTRUTURA 

Aproveitando-se do desnível natural do terreno, o arquiteto, faz uso de um 

muro de arrimo, essa solução fez com que a casa fosse trabalhada em dois grandes 

níveis. O térreo, comportando o programa da residência, e o subsolo, uma extensão 

reservada do setor social com uma área de lazer. A conexão entre os dois níveis é 

realizada pelos pilotis da área íntima que proporcionam uma sutil ligação entre os 

ambientes (figura 210). 

 
Figura 210: O pilotis do setor íntimo formando a área de lazer no subsolo.  

Fonte: Dantas; Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 

Assim como em outras casas estudadas neste trabalho, Borsoi não utiliza o 

potencial da estrutura independente como geradora da planta livre. Isso ocorre apenas 

em algumas partes como na área de lazer, sob pilotis e na varanda situada no nível 

mais elevado do terreno. Sendo, portanto, difícil identificar a maioria das vigas e 

pilares. Entretanto, o uso do concreto armado é o que possibilitou a liberação dos 

planos de vedação (fachada livre) o que, por sua vez, permitiu a utilização de grandes 

esquadrias (figuras 211 e 212). 

 
Figuras 211 e 212: As esquadrias da residência Nabor Wanderley que vão de piso a 

teto.Fonte: Dantas; Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 

Outro aspecto que merece ser destacado com relação à estrutura são os cinco 

pilares inclinados gerados a partir do prolongamento das vigas da coberta. Esta 

estratégia, usada por Borsoi na casa Joaquim Augusto assume parte significativa da 

expressividade do projeto (figura 213).   
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Figura 213: Tentativa de integração com o espaço público e a proteção dos 

brises.Fonte:Dantas;Galdino, 2012, editado pela autora, 2013 
 

MATERIAIS 

Apesar de ter sido construída no interior paraibano, a residência Nabor 

Wanderley, faz uso de materiais variados (figura 214). Possivelmente, mais do que em 

qualquer outra entre as residências construídas por Borsoi no estado da Paraíba, a 

Nabor Wanderley tem uma variedade grande de revestimentos. Dentre eles se 

destacam: tijolinho aparente, azulejos, pedras naturais e elementos vazados em louça 

que serviam para definir volumes e delimitar ambientes. Já os elementos estruturais 

em concreto armado foram revestidos com pequenas pastilhas (3cm x 3cm) na cor 

bege e vinho. Internamente fez uso de tacos de madeira, azulejos, pastilhas vitrificadas 

e painéis em madeira que delimitavam os espaços.  

 
 

Figura214: Exemplo da diversificação dos materiais utilizado na residencia 
Nabor Wanderley.Fonte: Elis Dantas, 2012, editado pela autora, 2013. 
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RESIDÊNCIA     JOSÉ     CAVALCANTI     (1966) 

 
Fonte: Acervo da autora, 2012 

 
Arquiteto: Acácio Gil Borsoi 

Ano do projeto: 1965 
Ano de conclusão: 1966 

Área do terreno:1.214m² 
Área de construção: 471m² 

Localização: Rua Barão do Rio Branco, n° 593, CZ 
Situação atual: uso residencial 

 
PROJETO E CONTEXTO 

Em 1965, o comerciante José Cavalcanti encarregou a Acácio Gil Borsoi o 

projeto de uma residência para ele, sua esposa e dois filhos. A casa foi construída na 

cidade de Cajazeiras, no sertão paraibano, ficando pronta um ano depois. O contato de 

José Cavalcanti com Borsoi foi mediado por de Sinval Rolim, empresário que morava 

em Fortaleza e que havia acompanhado a construção da residência José Macedo 

(1957), na capital cearense (figura 215). A escolha do terreno foi uma sugestão dada 

por Borsoi na ocasião de uma visita à cidade de Cajazeiras. O arquiteto sugeriu um lote 

de esquina retangular com 52,00m x 22,50m. O projeto de interior ficou a cargo da 

arquiteta Janete Costa que comprou grande parte do mobiliário em Niterói/RJ. 

 
Figura 215: Vista frontal da residência José Macedo, 1957, em 

Fortaleza.Fonte: BORSOI, 2006 
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O material encontrado em posse dos proprietários foi: duas fotografias (figura 

216) e duas pranchas do projeto arquitetônico (figuras217 e 218),sendo uma destas, a 

de cortes e fachadas, referentes ao ano de sua construção, enquanto a outra diz 

respeito a uma reforma realizada no ano de 1978, segundo projeto idealizado por 

Borsoi em parceria com a arquiteta paraibana e residente em Cajazeiras, Vera Pires, 

que ficou responsável pelo acompanhamento da obra. Nesta reforma foi acrescentado 

um novo pavimento sobre a garagem (figura 219), parte do gradil foi substituído por 

alvenaria, o telhado em madeirite deu lugar a telha canal, além de modificações no 

jardim que teve grande parte da sua área impermeabilizada. Internamente 

acrescentaram-se banheiros aos quartos e parte da pérgula oeste foi reformulada e 

sua área convertida em sala íntima. 

 
Figura 216:Fotografias cedidas pelos proprietários.Fonte: acervo da autora 

 

 
Figura 217:Projeto original idealizado por Borsoi.Fonte: acervo da autora 
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Figura 218:Pequena reforma realizada em 1978.Fonte: acervo da autora 

 
Figura 219:Bloco construído em cima da garagem em 1978.Fonte: a autora, 2012 

As visitas ao local possibilitaram um registro de 100 fotografias e a realização 

do levantamento físico da casa. A pesquisa contou também com o auxílio dos alunos27 

da disciplina Historia da Arquitetura e Urbanismo no Brasil II da UFPB ministrada pelo 

professor Márcio Cotrim que elaboraram grande parte do material gráfico utilizado. 

ACESSOS 

A residência está localizada em uma área residencial do centro da cidade de 

Cajazeiras. É vizinha ao atual colégio Nossa Senhora de Lourdes, antigo Colégio Padre 

Rolim. De acordo com Rolim (2010, p.67), o lugarejo foi se desenvolvendo em torno 

desse colégio, a área sempre foi residencial e atualmente permanece da mesma 

maneira com habitações de classe média e alta (figura 220). 

                                                           
27Filipe Albuquerque e Marília Cavalcante 
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Figura 220:Localização da residência José Cavalcanti em Cajazeiras.Fonte: a autora, 2012 

O fato de ser um lote de esquina (1.170m²) permitiu a divisão dos acessos em 

dois: de pedestres pela Rua Barão do Rio Branco e de veículos pela Rua José Ludgero 

da Silva. O acesso destinado ao pedestre é marcado pela diferença de nível com 

relação à rua, cerca de 3,00m. Esta entrada é aberta e em franca comunicação com a 

calçada (figura 221).  

 
Figura 221:Acesso social.Fonte: Felipe Albuquerque, 2012, editado pela autora, 2012; a autora, 2012 

Já o acesso de automóveis possui uma pequena diferença de altura (+0.30m) 

que foi facilmente vencida por uma rampa (figura 222). A divisão destes dois acessos 

corresponde também à hierarquização entre social e serviço. No primeiro caso dando 
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acesso diretamente à sala de estar e no segundo possibilitando a entrada desde a 

garagem diretamente às zonas de serviço (figura 223). 

 

 
Figura 222:Acesso de automóveis.Fonte: Felipe Albuquerque, 2012, editado pela autora, 2012 

 

 

Figura 223:Acessos da residência.Fonte: Felipe Albuquerque, 2012, editado pela autora, 2012 

SETORIZAÇÃO/CIRCULAÇÃO 

Na casa José Cavalcanti encontrou-se uma obra que trabalha somente com o 

essencial, uma casa térrea, composta pelo seguinte programa: sala de estar, sala de 

jantar, lavabo, terraço, quatro quartos, sendo dois suítes, copa, despensa, cozinha, 

quarto empregada, dois banheiros, depósito e garagem. Na distribuição desses 

ambientes em planta notou-se uma setorização dividida em: social, íntimo e de serviço 

(figura 224). Apenas a sala de estar e o terraço se encontram no nível +3.00m os 

demais ambientes são resguardados por um desnível de +0.50. Ou seja, a área íntima, 

de serviço e a sala de jantar estão a +3.50m do nível da rua. 
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Figura 224:Setorização da residência José Cavalcanti em Cajazeiras.  

Fonte: Felipe Albuquerque, 2012, modificado pela autora, 2012 

Os ambientes integram-se a partir de ambientes conectados e de alguns 

artifícios utilizados pelo arquiteto. Os quartos são avarandados e com fechamentos 

através de grades e cobogós conectando-os aos jardins da casa (figura 225). A sala de 

estar é interligada ao terraço social a partir de grandes esquadrias que unificam os 

ambientes (figura 226). A sala de jantar, copa e área de serviço são conectadas pela 

pérgula.  

 
Figuras 225 e 226: Quartos com cobogós e a sala integrando-se ao terraço. Fonte: a autora, 2012 

 
No que diz respeito às circulações, se percebe que todos os fluxos são 

distribuídos de forma independente, os três setores (íntimo, social e serviço) são 

acessados de forma rápida e intuitiva, porém implantados precisamente, em um 

equilíbrio contínuo de privacidade e facilidade de acesso. Existe um núcleo central 
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articulador em torno do qual as circulações se cruzam: o banheiro e lavabo. Esse 

núcleo é o único ponto de contato entre as distintas circulações da casa (figura 227). 

 
Figura 227:Circulações da residência José Cavalcanti em Cajazeiras.  

Fonte: Felipe Albuquerque, 2012, modificado pela autora, 2012 
 

VOLUMETRIA 

A volumetria desta casa se constitui por três volumes independentes (figura 

228). Esta lógica não corresponde à setorização evidenciada em planta: o primeiro 

volume, pelo qual se acessa a casa à pé, corresponde à área social; o segundo, situado 

entre os outros dois, diz respeito ao setor íntimo e parte do de serviço até a sala de 

jantar que é vinculada à área social;o último setor é a garagem e parte do serviço. 

 
Figura 228: Volumetria dividida em tres partes que não correspondem aos diferentes setores 
evidenciados em planta. Fonte: Felipe Albuquerque, 2012, modificado pela autora 

Destaca-se o pórtico gerado pelas duas águas e pelos pilares na fachada de 

acesso de pedestres, desalinhado com relação ao volume maior da composição. A 
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i eia  e p rtico é ressalta a pelo muro  e pe ras que “recolhe-se” liberan o a 

escadaria de acesso e pelo recuo do volume sob estas duas águas (figura 229).   

 
Figura 229:Diferença de altura entre a coberta e o acesso social integrado com o entorno. 

Fonte: a autora, 2012 
 

Vista desde a Rua José Ludgero da Silva ganha destaque o volume central, 

maior do que os outros dois em todas as suas dimensões, marcado por um 

interessante jogo entre “cheios” e “vazios” determinado pelos quatro pórticos – cada 

um correspondendo a um quarto – e pelos planos de cobogós (figura 230). 

 
Figura 230:quatro pórticos – cada um correspondendo a um quarto – e os planos de cobogós.  

Fonte: Felipe Albuquerque, 2012, modificado pela autora 
 

ARTIFÍCIOS DE ADEQUAÇÃO CLIMÁTICA 

Conforme já dito, a residência José Cavalcanti é inserida em um lote retangular 

de esquina com 1.214m², possuindo 471m² de área construída. A casa possui recuos 

frontais de 6.80m (norte) e 5.50m (leste), lateral esquerdo de 2.80m e direito de 

7.60m. Sua implantação, quando consideramos os ventos predominantes do sertão, 

favoreceu a iluminação e a ventilação natural dos ambientes. Possui o setor íntimo 
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orientado a leste, o social a leste e norte e os serviços a oeste onde há maior 

incidência solar. 

Borsoi fez uso de alguns artifícios para melhorar o desempenho térmico da 

edificação. Nos quartos inseriu as varandas protegidas por cobogós e gradis, além de 

esquadrias do tipo venezianas que permitiram um maior aproveitamento da ventilação 

e da luz natural (figuras231 e 232). Na sala de estar fez uso de grandes esquadrias 

protegidas por um terraço generoso, o que garantiu uma luminosidade natural no 

ambiente (figura 233). Afora esse aspecto, potencializou a ventilação cruzada por meio 

de venezianas na porta principal do acesso social (figura 234). Já no setor de serviço, 

fez uso de pérgulas para amenizar a insolação direta e a falta da ventilação. 

 
Figuras 231 e 232: As esquadrias dos quartos . Fonte: a autora, 2012 

 

 
Figuras 233 e 234: As esquadrias de entrada e de saída de ventilação da sala de estar. Fonte:a autora, 

2012 

ESTRUTURA 

Com relação a sua estrutura, ainda que não se possa afirmar com certeza, há 

indícios de se tratar de uma estrutura basicamente perimetral em concreto armado. O 

fato de não serem visíveis vigas no teto (figuras 235 e 236) e deste não se tratar de um 

forro, leva a crer que todas as vigas são invertidas (positivas), conforme pode ser 

observado na figura 237. 
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Figuras 235 e 236: Lajes internas sem vigas. Fonte:a autora, 2012 

 
Figura 237: As vigas invertidas da residência José Cavalcanti. Fonte:a autora, 2012 

MATERIAIS 

A maior diversidade de materiais nesta casa encontra-se em dois pontos muito 

específicos: as salas de estar e o volume de acesso destinado a pedestres, sugerindo 

certa preocupação com a ostentação por meio dos materiais e revestimentos de 

quali a e nas áreas “visitáveis”  a casa.  As pe ras rústicas utiliza as no muro 

contrastam com o tijolinho, o mármore carrara na escada, a madeira das esquadrias e 

o guarda corpo em ferro (figura 238), marcam a área de acesso social à casa. Enquanto 

no setor social predominam a madeira em contraste com a pedra,o reboco e pintura 

brancos (figura 239). 

 
Figura 238: Os materiais diversificados do acesso social:. Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 239: Os materiais utilizados internamente:Fonte: acervo da autora 

 
É notável nesta casa a sua singularidade quando comparada com as outras 

residências estudadas até o momento, sendo muito mais difícil, como se verá a seguir 

“enqua rá-la”  entro  e al uma ten ência, movimento ou mesmo mo ismo vi ente. É 

possível que isso se deva a um contexto físico e cultural distante da efervescência da 

capital que exigia, tanto dos proprietários de casas quanto dos arquitetos por eles 

contratados, uma inevitável e necessária atualização frente às novidades ditadas pelos 

centros hegemônicos.  
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C A P Í T U L O   III 

ACÁCIO GIL BORSOI:  CASAS PARAIBANAS 
 
 
 
 

 
    Casa Otacílio Campos, 1966. Fonte:Costa ET al,2003, editado pela a autora, 2013 
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CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS 

O objetivo desse trabalho, tal como anunciado no capítulo inicial, é identificar 

as características arquitetônicas do conjunto da obra residencial unifamiliar de Acácio 

Gil Borsoi na Paraíba e compará-las com as características generalizáveis atribuídas à 

sua obra em dois dos trabalhos mais relevantes sobre o arquiteto: a dissertação de 

Amaral e a tese de Naslavsky, ambas realizadas em 2004. Esta comparação tem o 

intuito de averiguar se as características genericamente atribuídas pelas duas autoras 

coincidem com as identificadas de forma pormenorizada neste trabalho e, como 

consequência, poder afirmar se há ou não características específicas na arquitetura 

elaborada por Borsoi no Estado da Paraíba. Neste capítulo, pretende-se estabelecer 

quais das características presentes nas casas estudadas no capítulo 2 podem 

caracterizar o conjunto desta obra, para em seguida, cruzá-las com os quadros 

elaborados no capítulo 1 a partir dos estudos de Amaral (2004) e Naslavsky (2004). 

Para isso foi elaborado um quadro síntese (06) no qual foram listadas todas as 

características identificadas ao longo do capítulo 2.O quadro ilustra a relação entre 

característica e casa e ao fazê-lo permitiu-nos hierarquizá-las (por meio de diferentes 

cores) segundo o número de ocorrências, ou seja, o número de casas em que aparece. 

Desta forma organizou-se três grupos de características: recorrentes, são aquelas que 

apareceram um maior número de vezes – entre seis e oito ocasiões – dentre as oito 

casas estudadas; intermediárias, são as que foram identificadas entre quatro e cinco 

vezes; e excepcionais, são as que pouco se repetem e foram encontradas em até três 

das oito residências. 
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QUADRO 06: RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS 

Características Nabor 
Wanderley 

(195?) 

Pompeu 
Maroja 
(1954) 

Cassiano 
Coutinho 

(1956) 

Joaquim 
Augusto 
(1956) 

Austregésilo 
de Freitas 

(1958) 

Otacílio 
Campos 
(1966) 

José 
Cavalcanti 

(1966) 

Antônio 
Pádua 
(1968) 

Clientes com alto 
poder aquisitivo 

        

R
EC

O
R

R
EN

TE
S 

Terrenos em bairros 
novos 

        

Planta 
Setorialmente 
dividida 

        

circulação ao redor 
de um núcleo 
articulador 

        

Uso de materiais in 
natura 

        

Planta integrada 
espacialmente 

        

Preocupação com 
clima local 

        

Uso de iluminação 
zenital  

        

IN
TE

R
M

ED
IÁ

R
IA

S 

A Setorização em 
planta reflete-se na 
volumetria 

        

Localizadas em 
terrenos de esquina 

        

Presença de 
volumes 
trapezoidais 

        

Plantas geradoras 
de pátio 

        

Exposição de 
sistemas e 
elementos 
construtivos 

        

Pé direito duplo no 
setor social 

        

Integração com as 
artes plásticas 

        

Associação entre o 
uso de rampas e 
escadas 

 
 

   
 

    
EX

C
EP

C
IO

N
A

IS
 Organização do 

programa em níveis 
intermediários 

        

Aproximação com o 
espaço público 

        

Uso de artifícios 
para o aumento do 
pé direito 

        

Uso de telhado tipo" 
asa de borboleta" 

        

Horizontalidade 
predominante 

        

Quadro 06: características arquitetônicas identificadas no capítulo 2. Fonte: a autora, 2013 
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CARACTERÍSTICAS RECORRENTES 

CLIENTES COM ALTO PODER AQUISITIVO/ 
TERRENOS EM BAIRROS NOVOS 

As análises realizadas evidenciaram que a maioria das casas pertencia a clientes 

com alto poder aquisitivo, eram profissionais ligados ao comércio e indústria como 

Pompeu Maroja, Joaquim Augusto, Antonio de Pádua, Austregésilo de Freitas e José 

Cavalcanti. Destacam-se, entre eles, Cassiano Ribeiro Coutinho, fazendeiro e usineiro, 

um dos homens mais ricos da cidade. Outro que pode-se mencionar é Otacílio Campos, 

industrial abastado e figura de importante na sociedade pessoense. Ambos 

exemplificam o tipo de cliente da elite paraibana que parece ter encontrado na 

arquitetura moderna uma forma de status que os atualizavam frente ao mundo e os 

conectavam aos centros hegemônicos. Um ponto fora da curva é o engenheiro Nabor 

Wanderley, proprietário da casa em Patos, profissional autônomo, que a partir da 

década de 1970 passa a se dedicar à política. 

Viu-se que a maioria das casas foi construída em lotes bastante generosos. Em 

João Pessoa, as casas edificadas na Avenida Epitácio Pessoa eram as que possuíam 

uma maior metragem em decorrência de uma maior disponibilidade de terrenos. Os 

lotes variavam entre 7.474m² (Cassiano Ribeiro) a 1.717m² (Joaquim Augusto). 

Coincidentemente a exceção é a casa Pompeu Maroja, construída na área central da 

cidade, com 841m², conforme pode ser observado nas figuras 240 e 241. 

 
Figura 240: Casa Pompeu Maroja, 

1954.Fonte: a autora, 2012 
 

Figura 241: Casa Antônio de Pádua (1968). Fonte: BITTENCOURT, 2012, 
editado pela autora, 2012 
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PLANTA SETORIALMENTE DIVIDIDA 

Em todas as casas analisadas notou-se a divisão dos ambientes em zonas: 

íntima, social e de serviço. Em nenhum dos casos encontramos setores fragmentados. 

Entretanto, a setorização bem definida em planta não impediu que os ambientes 

fossem integrados. Para isso, o arquiteto fez uso de grandes esquadrias, ambientes 

delimitados pela diferença de níveis, pátios de lazer e pés-direitos duplos nos 

ambientes de estar. Estas foram algumas das soluções utilizadas por Borsoi para 

garantir ambientes interligados entre si e com o exterior: 

 

 
 
 
 

 
Figura xx: Casa Austregésilo de Freitas, 
1958.Fonte: Nishidaet al,2009, editado 

pela autora, 2013 

 
Figura xx: Casa Otacílio Campos, 1966. 

Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 

 

NÚCLEO CENTRAL ARTICULADOR DA CIRCULAÇÃO 

Nos oito projetos, Borsoi organizou os três setores comentados no tópico 

anterior a partir da circulação ao redor de um volume articulador. Estes espaços 

assumiam o papel de conectar os setores, permitindo, em muitos casos, o acesso 

desde a área íntima ao setor de serviços sem a necessidade de se cruzar as zonas 

sociais. Essa preocupação em estabelecer conexões demonstra o cuidado do arquiteto 

em criar ambientes integrados, entretanto, que garantissem a privacidade dos 

habitantes, como pode ser observado a partir dos exemplos das figuras 242 e 243. 
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Figura 242: Casa Joaquim Augusto, 1956. 
Fonte: Pereira, 2008, editado pela autora, 2012. 

 
Figura 243: Casa Cassiano Ribeiro, 1956.Fonte: a autora, 

2012. 

USO DE MATERIAIS IN NATURA 

Em todas as casas foi possível identificar o uso de materiais “em sua forma 

natural”, ou seja, sem revestimentos. No entanto, estes prevalecem nos anos 1960, 

nas casas Otacílio Campos, 1966, e Antonio de Pádua, 1968, demonstrando, nesta 

época, o interesse crescente de Borsoi pelo concreto armado aparente (e, como 

consequência, os elementos estruturais), o tijolo aparente e a madeira, alinhando-se, 

em termos gerais, ao que naqueles anos passou a chamar arquitetura paulista. Nos 

anos 1950, apesar de ser possível encontrar o tijolo a vista e a pedra, estes foram 

usados de maneira pontual em pontos excepcionais buscando efeitos claramente 

compositivos.  

 
Figura 244: Casa Otacílio Campos, 1966. 

Fonte: acervo da família, 1968. 

 
Figura 245: Casa Antônio de Pádua, 1968. 

Fonte: a autora, 2005. 
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PLANTA INTEGRADA ESPACIALMENTE 

Com exceção da residência Nabor Wanderley (195?), construída em Patos, 

composta por ambientes compartimentados, as demais casas paraibanas possuem 

ambientes integrados espacialmente. A planta é setorialmente dividida, conforme já 

explicado, entretanto não há anteparos ou barreiras rígidas que delimitem tais 

cômodos. Quando há delimitação entre os ambientes é proveniente da aplicação de 

níveis intercalados (Cassiano Ribeiro, 1956, Joaquim Augusto, 1956), contudo, 

conectados visualmente.   

 
Figura 246: Casa Cassiano Ribeiro, 1956. 

Fonte: Revista AU, n. 84, jun. 1989 

 
Figura 247: Casa Joaquim Augusto, 1956. 

Fonte: a autora, 2005 

 

ADEQUAÇÃO AO CLIMA LOCAL 
Em todos os casos, o arquiteto demonstrou algum tipo de preocupação com o 

clima. Isso se manifestou claramente por meio da forma de ocupação dos lotes e uma 

implantação adequada com os ambientes sociais e íntimos orientados 

predominantemente a leste e sul e os de serviço a oeste. À exceção da residência 

Joaquim Augusto que possui terraços descobertos e esquadrias sem qualquer 

anteparo de proteção, as residências possuem os ambientes de estar quase sempre se 

comunicando com o exterior através de grandes panos de vidros, porém sempre 

protegidos por brises, terraços e varandas. Outro aspecto recorrente é o 

aproveitamento da ventilação natural proporcionada através das esquadrias com 

venezianas, treliças nas varandas (figuras 248 e 249) e cobogós.  

 

 
Figura 248: Casa Cassiano Ribeiro, 1956. 

Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013 

 
Figura 249: Casa Austregésilo de Freitas, 1958. 

Fonte: Nishida et al,2009 
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CARACTERÍSTICAS INTERMEDIÁRIAS 

ILUMINAÇÃO ZENITAL 

As residências Austregésilo de Freitas (1958), Cassiano Ribeiro (1956), Joaquim 

Augusto (1956), Otacílio Campos (1966) e Antônio de Pádua (1968) contam com 

ambientes iluminados por sheds. Além de contribuírem para um melhor 

aproveitamento da luz solar, esse artifício assume, nas casas Otacílio Campos (1966) e 

Antônio de Pádua (1968), um importante papel nas suas volumetrias.  

Figura 250: Casa Otacílio Campos, 1966. Fonte: Costa et al, 2003, editado pela a autora, 2013 

 

Figura 251: Casa Antônio de Pádua.  Fonte: BITTENCOURT et al,2012, editado pela autora 

SETORIZAÇÃO EM PLANTA REFLETE-SE NA VOLUMETRIA 

Em ao menos cinco das oito casas é possível perceber relações entre a lógica 

volumétrica e os três diferentes setores a partir dos quais o programa é organizado.  É 

o caso das casas Pompeu Maroja (1954), Cassiano Ribeiro (1956), Antonio de Pádua 

(1968) e Nabor Wanderley (195?), de acordo como pode ser observado nos exemplos 

abaixo (figuras 252 e 253): 
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Figura 252: Casa Pompeu Maroja, 1954. 

Fonte: a autora, 2012 
 

 
 
 

 
 
Figura 253: Casa José Cavalcanti, 1966.Fonte: Felipe 
Albuquerque, 2012, modificado pela autora, 2012 

LOCALIZADAS EM TERRENOS DE ESQUINA 

Das oito casas analisadas, cinco são implantadas em lotes de esquinas, a 

Pompeu Maroja (1954), Otacílio Campos (1966), José Cavalcanti (1966), Antônio de 

Pádua (1968), Nabor Wanderley (195?). Esse fato proporcionou acessos distintos para 

automóveis e pedestres, ou seja, a escolha dos lotes implicou diretamente na maneira 

como Borsoi definiu os principais acessos às casas. 

 
 

Figura 254: Casa Pompeu Maroja, 1954. 
Fonte: a autora, 2012 

 
 

 
 
Figura 255: Casa José Cavalcanti, 1966.Fonte: Felipe Albuquerque, 
2012, modificado pela autora, 2012 
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PRESENÇA DE VOLUME TRAPEZOIDAL 

Uma  as características mais evi entes  a chama a “escola carioca” foram os 

volumes trapezoidais (figuras 256 e 257), consequência do telhado borboleta e do pé-

direito duplo nas áreas de estar. No caso da arquitetura residencial paraibana de 

Borsoi, isso ocorre em todas as casas construídas nos anos 1950, perfazendo um total 

de cinco.  

 
Figura 256: Casa Cassiano Ribeiro, 1956. 

Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013 

 
Figura 257: Casa Pompeu Maroja, 1954. 

Fonte: Santos et al, 2011, editado pela autora, 2013 

PLANTAS GERADORAS DE PÁTIO 

Quatro casas foram dispostas – Cassiano Ribeiro (1956), Nabor Wanderley 

(195?), Otacílio Campos (1966) e Antonio de Pádua (1968) – no terreno de modo a 

propiciar que seus ambientes sociais relacionem-se com pátios. Havia uma intenção 

em conectar o setor social aos terraços e ao lazer, tornando-os ambientes unificados. 

Em casas como a Cassiano Ribeiro (1956) e a Otacílio Campos (1966) cuja posição dos 

proprietários exigia uma ativa vida social, a relação entre o setor social, terraços e lazer 

mostrou-se fundamental. 

 
 
 

 
Figura 258: Casa Otacílio Campos (1966). 

Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 
2013 

 
Figura 259: Casa Antônio de Pádua (1968). 

Fonte: BITTENCOURT, 2012 
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EXPOSIÇÃO DE SISTEMAS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS  

Nos anos 1950, os sistemas e elementos construtivos foram expostos de forma 

pontual, como é o caso das vigas de bordo que delimitam as coberturas e as 

prolongam nas casas Joaquim Augusto (figura 260), Cassiano Ribeiro Coutinho (figura 

261). Entretanto, seguindo um movimento quase planetário, a partir do anos 1960 

esse parece ser o caso dos projetos das casas Otacílio Campos (figuras 262 e 263) e 

Antônio de Pádua (1968). 

 

 
 

 
 

Figura 260: Casa Joaquim Augusto, 1956 
Fonte: Lima, 2012, editado pela autora, 2012; a autora 

2012. 

 

 
 

Figura 261: Casa Cassiano Ribeiro, 1956. 
Fonte: Aristóteles Cordeiro, editado pela autora, 2013; 

a autora 2013. 

 

 
Figura 262: Casa Otacílio Campos (1966).Fonte: acervo da família, 1968 

 

 
Figura 263: Casa Otacílio Campos (1966).Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 
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PÉ DIREITO DUPLO NO SETOR SOCIAL 

Na maioria das casas nas quais o pé-direito de parte das salas é duplo, isso foi 

resultado da inclinação do telhado (figuras 264 e 265), o que por sua vez permite a 

altura necessária para o primeiro pavimento, dessa maneira, o arquiteto garante a 

continuidade espacial entre o setor íntimo e social ao mesmo tempo em que corrobora 

para melhorar o desempenho térmico da edificação. 

 

 
Figura 264: Casa Pompeu Maroja, 1954. 

Fonte: Santos et al, 2011, editado pela autora, 2013 

 

 
Figura 265: Casa Cassiano Ribeiro, 1956. 

Fonte: a autora, 2013 

INTEGRAÇÃO COM AS ARTES PLÁSTICAS 

Em quatro das oito casas – Antônio de Pádua (1968), Otacílio Campos (1966), 

Cassiano Ribeiro (1956) e Pompeu Maroja (1954) – Borsoi lança mão de painéis ou 

volumes revestidos obras pintadas em azulejos e nichos destinados a esculturas em 

pontos estratégicos. Independente do período, esses artifícios tornam-se uma 

constante em sua obra paraibana, sobressaltando qualquer possível divisão em etapas, 

figuras 266 e 267. 

 
Figura 266: Casa Pompeu Maroja, 1954. Fonte: a autora, 2005 

 
Figura 267: Otacílio Campos, 1966. Fonte: arquivo Carolina Costa 



198 
 

CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONAIS 

ASSOCIAÇÃO ENTRE O USO DE RAMPAS E ESCADAS 

Conforme foi visto, todas as casas possuem um núcleo articulador cuja 

circulação que o circunda interliga os diferentes setores do programa. Esse artifício 

contou com apoio de rampas e escadas (figuras 268 e 269), garantindo aos moradores 

um ambiente integrado e que, ao mesmo tempo, preservasse a intimidade. Esse 

recurso foi observado nas residências: Cassiano Ribeiro (1956), Joaquim Augusto 

(1956) e Nabor Wanderley (195?). 

ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA EM NÍVEIS INTERMEDIÁRIOS 

As rampas e escadas comentadas no tópico anterior existiam devido ao fato de 

Borsoi organizar as diferentes partes do programa por meio de níveis intermediários 

(figuras 268 e 269).  

 
Figura 268: Casa Joaquim Augusto, 1956. Fonte: A 

autora, 2012. 

 
Figura 269: Casa Cassiano Ribeiro, 1956 

Fonte: A autora, 2013 

APROXIMAÇÃO COM O ESPAÇO PÚBLICO 

Em duas das oito casas, Borsoi elimina praticamente todas as mediações entre 

rua e interior da casa, fazendo com que a porta se abra diretamente para o espaço 

público (figuras 270 e 271). 

 
Figura 270: Casa Antônio de Pádua, 1968. 

Fonte:a autora, 2005 

 
Figura 271: Casa José Cavalcanti , 1966. 

Fonte:a autora, 2012 
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APLICAÇÃO DE ARTIFÍCIOS PARA O AUMENTO DO PÉ DIREITO 

Nas residências Otacílio Campos (1966) e Antônio de Pádua (1968) o arquiteto 

contrasta a horizontalidade do conjunto com a inserção de elementos verticais 

(pirâmides, semi círculos, trapézios) na coberta, ampliando a área interna do pé direito 

(figuras 272 e 273) e gerando o contraste entre a horizontalidade x verticalidade. 

Ressalta-se que, em alguns casos, tais elementos serviam para melhorar a iluminação 

natural dos ambientes. Aqui na Paraíba esses artifícios só foram utilizados nas casas do 

final da década de 1960, embora a preocupação com a iluminação zenital estivesse 

presente em casas como a Cassiano R. Coutinho (1956), Joaquim Augusto (1956) e 

Austregésilo de Freitas (1958), entretanto, sem a intenção em gerar uma maior área 

interna. 

 
 

 
Figura 272: Casa Otacílio Campos, 1966. 

Fonte: a autora, 2005 

 

 
Figura 273: Casa Antônio de Pádua, 1968. 

Fonte: a autora, 2005 

USO DE TELHADO TIPO"ASA DE BORBOLETA" 

As casas Pompeu Maroja (1954), Joaquim Augusto (1956) e Nabor Wanderley 

(195?) em João Pessoa e Patos, respectivamente, são os exemplares paraibanos nos 

quais Borsoi fez uso do telhado do tipo "asa de borboleta", mas que diferem quanto a 

sua aplicação. A Joaquim Augusto (1956), cuja volumetria é dividida em dois blocos, 

possui o telhado do tipo "asa de borboleta" empregado no bloco frontal e o trabalha 

como elemento de composição da fachada. Já na Pompeu Maroja (1954) e Nabor 

Wanderley (195?), por sua vez, a coberta do tipo "asa de borboleta" é o elemento de 
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ligação de todo o conjunto arquitetônico, unificando os blocos que as compõem 

(figuras 274 e 275). 

 
Figura 274: Casa Joaquim Augusto, 1956.Fonte: 
Lima, 2012, editado pela autora, 2012. 

 
Figura 275: Casa Nabor Wanderley, 195?.Fonte: Dantas; 
Galdino, 2012, editado pela autora 2013 

HORIZONTALIDADE PREDOMINANTE 

As casas Otacílio Campos (1966) e a Antônio de Pádua (1968) localizadas em 

João Pessoa, possuem uma linha horizontal bastante demarcada em seu conjunto 

(figuras 276 e 277). São casas térreas do final da década de 1960, que procuram 

aproveitar os lotes generosos com a formação de pátios de lazer. A linha horizontal 

dessas casas é contraposta por elementos verticais pontuais que são projetados além 

dos limites da coberta. 

 
Figura 276: Casa Otacílio Campos (1966).Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 2013 

 
Figura 277: Casa Antônio de Pádua (1968). Fonte: BITTENCOURT, 2012, editado pela autora, 2012 
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ANÁLISE COMPARATIVA 

O quadro 07 a seguir foi dividido em três colunas: a primeira é composta pelas 

características recorrentes, intermediárias e excepcionais identificadas no capítulo 2 e 

sistematizadas neste capítulo; a segunda e terceira colunas ilustram a presença ou não 

de tais características respectivamente na dissertação de Amaral e na tese de 

Naslavsky. As características generalizáveis atribuídas à obra de Borsoi foram 

sistematizadas no capítulo 1 deste trabalho.  

QUADRO 07: ANÁLISE COMPARATIVA 

CARACTERÍSTICAS GERAIS ISABEL 
AMARAL 

(2004) 

GUILAH 
NASLAVSKY 

(2004) 

Clientes com alto poder aquisitivo   

Terrenos em bairros novos   

Planta Setorialmente dividida: íntima, social, 
serviço 

  

Núcleo central articulador da circulação   

Uso de materiais in natura   

Planta integrada espacialmente   

Adequação ao clima local   

Iluminação zenital    

Setorização em planta reflete-se na volumetria   

Localizadas em terrenos de esquina   

Plantas geradoras de pátio   

Exposição de sistemas e elementos construtivos   

Implantação centralizada com relação aos limites 
do lote 

  

Pé direito duplo no setor social   

Integração com as artes plásticas   

Associação entre o uso de rampas e escadas   

Presença de volume trapezoidal   

Organização do programa em níveis 
intermediários 

  

Aproximação com o espaço público   

Aplicação de artifícios para o aumento do pé 
direito 

  

Uso de telhado tipo" asa de borboleta"   

Horizontalidade predominante   
Quadro 07: comparativo com as características identificadas. Fonte: a autora, 2013  
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Das vinte e duas características identificadas no capítulo 02, cerca de 30% não 

coincidem com as características que pudemos extrair das pesquisas de Isabel Amaral 

e de Naslavsky no capítulo 1. Esse fato leva a constatar que as obras de Borsoi na 

Paraíba coincidem, em sua maioria, com as características generalizáveis atribuídas a 

toda sua obra. Portanto, pode-se afirmar que a idiossincrasia da sociedade paraibana, 

as particularidades físicas e morfológicas da cidade e a mão de obra disponível não 

interferiram nas suas obras a ponto de suplantar as características mais constantes da 

sua arquitetura respaldadas pela cultura arquitetônica da sua época.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

BORSOI E A CULTURA ARQUITETÔNICADA SUA ÉPOCA 

A identificação do conjunto de características da obra de Acácio Gil Borsoi, deu-

se através do programa mais praticado pelo arquiteto, as residências unifamiliares. Foi 

a partir da exploração do universo das casas que o permitiu testar, voltar a testar, 

abandonar e/ou aprimorar soluções, muitas das quais vistas por ele na obra de outros 

arquitetos (figuras 278 e 279). Para Comas e Adrià (2003, p. 28) “La casa se convierte 

en una demonstración de La actitud Del architecto ante al lugar, lo vernáculo y La 

mo erni a ”. Foi assim para Borsoi que em suas próprias palavras acreditava "ser 

agente de transformação no Nordeste" (Borsoi, 2006, p.09). Lauro Cavalcanti vai mais 

além e diz que "um projeto seu raramente acaba nos seus limites físicos; projeta 

possibilidades e indica modos de aproximação para partidos semelhantes a serem 

construídos no futuro" (Borsoi, 2006, p.17). Pese a subjetividade da citação de Lauro 

Cavalcanti, ela nos sugere a ideia de um exercício de experimentação tipológica, 

próximo à perspectiva supracitada: testar, voltar a testar, abandonar e ou aprimorar 

soluções. 

 
Figuras 278 e 279: Varanda da Casa Lisanel da Melo Motta,1953, Recife e a Casa Austregésilo de 

Freitas, 1958, João Pessoa. Fonte: Naslavsky, 2004, p.86; a autora, 2005) 

Assim, a casa funciona como móvel de experimentações que não se configuram 

numa tendência arquitetônica totalmente estanque em seus limites temporais e 

espaciais.  
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Borsoi rompe as barreiras físicas e implanta a sua arquitetura em todo o 

Nordeste (figura 280 e 281). Evidentemente, as especificidades de cada um destes 

lugares (Fortaleza, Recife, João Pessoa) estão presentes, mas em número menor 

quando consideradas as soluções constantes.  

 
Figura 280: casa José Berinson, 1966, Recife. Fonte: Amaral, 2004, apêndice "c" p.6 

 

 
Figura 281: Casa Otacílio Campos, 1966, João Pessoa. Fonte: Costa et al,2003, editado pela a autora, 

2013 

Ao longo deste trabalho viu-se uma obra demonstrando que mais importante 

do que as questões específicas, como poderiam ser as diferenças climáticas entre 

Cajazeiras e João Pessoa, é a cultura arquitetônica de uma época, neste caso, marcada 

por uma enorme sofisticação técnica.  

 

Figura282:residência Luciano Costa, 1954, Recife.Fonte: Naslavsky, 2004, p. 99 
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Figura 283: vista frontal da residência José Macedo, 1957, em Fortaleza. 
Fonte: BORSOI, 2006;  

 
Figura 284: residência Cassiano Ribeiro, 1956, em João Pessoa. 

Fonte: BORSOI, 2006; Revista AU, n. 84, jun. 1989. 

Ainda que não haja nenhuma novidade nisso, observou-se que as obras da 

década de 1950 são claramente marcadas pela influência da vertente carioca da 

arquitetura moderna brasileira. O arquiteto se apropria dos volumes trapezoidais 

associados à utilização do telhado do tipo "asa de borboleta" e do pé-direito duplo.  

Nesse período, foi possível identificar dois tipos de arranjos formais, o primeiro, 

é composto por duas alas paralelas dentro do mesmo volume (Cassiano Ribeiro, 1956 

e Austregésilo de Freitas, 1958), ligadas por escadas ou rampas, cujo modelo inicial 

parece ser a residência de Niemeyer (1942) da Lagoa Rodrigo de Freitas (figuras 285, 

286, 287 e 288).  
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Figuras 285 e 286: Casa da Lagoa, 1942, Oscar Niemyer, Rio de Janeiro.Fonte: Heck, 2005 

 
Figuras 287 e 288: Casa Austregésilo de Freitas, 1958, Borsoi, João Pessoa.Fonte: Nishida et al,2009, 

editado pela autora, 2013; a autora 2005 

O segundo tipo de arranjo é com dois volumes paralelos independentes, porém 

interligados (Pompeu Maroja, 1954 e Joaquim Augusto, 1956), a exemplo da residência 

Prudente de Morais Neto (1943), também de Niemeyer. Nos dois casos há a integração 

do ambiente íntimo com o vazio sobre a sala de estar, aspecto que era possibilitado 

através da utilização de uma coberta única unindo os volumes (figuras 289, 290).   

 
Figura 289: casa Prudente de Morais Neto, 1943,Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro.Fonte: Heck, 2005 
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Figura 290: Casa Pompeu Maroja, 1954, Borsoi, João Pessoa. 

Fonte: Santos et al, 2011, editado pela autora, 2013 

Como se sabe, o telhado tipo "asa de borboleta" presente nas casas Pompeu 

Maroja (1954), Joaquim Augusto (1956) (figura 294), e Nabor Wanderley, (195?) 

disseminou-se em solo brasileiro através de Oscar Niemeyer a partir da residência não 

construída para o Sr. Errázuriz, no Chile em 1930, por Le Corbusier (figura 291). Além 

de Niemeyer, poderíamos citar uma centena de arquitetos que converteram o telhado 

tipo "asa de borboleta" em um dos motivos mais recorrentes do vocabulário 

arquitetônico brasileiro, tais como: Affonso Eduardo Reidy (figura 292) e Vilanova 

Artigas (figura 293), apenas para citarmos dois dos mais conhecidos. 

 
Figura 291: residência Errázuriz,Chile,1930, Le Corbusier.Fonte: www.arqchile.cl 

 
Figura 292 e 293: residência Carmem Portinho, 1952, Reidy e aresidência Juljan Dieter Czapski, 
1949,Vilanova Artigas II ,1949, Vilanova Artigas.Fonte: www.rioquepassou.com.br;Rabelo, 2010 
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Figura 294: residência Joaquim Augusto,1956,Borsoi, João Pessoa.FonteAmaral, 2004 

Vimos que grande parte destas residências projetadas porBorsoi eram situadas 

em bairros novos que dirigiam a expansão da cidade. Nos anos 1950 as casas 

localizadas na Avenida Epitácio Pessoa eram de dois andares isoladas no lote (Cassiano 

Ribeiro, 1956, Renato Ribeiro, 1958, Joaquim Augusto, 1956). Já nos projetos do final 

dos anos 1960, como as casas Otacílio Campos (figura 295), 1966 e Antônio de Pádua, 

1968, eram térreas. Estas duas últimas casas indicam um terceiro arranjo de volumes 

perpendiculares e dispersos nos terrenos de modo a gerarem diferentes tipos de 

pátios, solução que o afasta de Niemeyer e o aproxima de Rino Levi (figuras 296 e 297). 

 
Figura 295: casa Otacílio Campos, 
1966, Acácio Gil Borsoi. Fonte: a 

autora, 2013 

 
 
 

Figura 296: casa Robert Kanner, 
1955, Rino Levi. Fonte: Gonsales, 

2001 

 
Figura 297: casa Anselmo Fontana, 

1956, Rino Levi. Fonte: Gonsales, 2001 

 

Não se pode deixar de mencionar o caso da residência Renato Ribeiro 

Coutinho28 construída em 1958 na Avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa. Nessa 

casa há uma evidente retomada de elementos da arquitetura tradicional, 

                                                           
28

 Renato Ribeiro Coutinho era usineiro e político, irmão de Cassiano Ribeiro Coutinho, ambos com casas 
projetadas por Borsoi na Avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa. Conforme explicado no Capítulo I, a 
residência Renato R. Coutinho (1958), não pode ser analisada por falta de material suficiente sobre a 
mesma, sendo englobada na pesquisa de maneira complementar. 
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aproximando-se mais dos ideais disseminados por Lúcio Costa do que de Niemeyer 

(figuras 298 e 299). 

 
Figura 298: Residência Hungria Machado, 1942,Lúcio Costa. Fonte: casasbrasileiras.wordpress com 

Figura 299: Residência Renato Ribeiro, 1958, Borsoi.Fonte: Pereira, 2008. 

Analogamente a casa José Cavalcanti, 1966, tem diversos pontos em comum 

com a residência projetada por Sérgio Bernardes em Petrópolis (1951), para Paulo 

Bittencourt (figuras 300 e 301). Este projeto, apesar de suas dimensões reduzidas, foi 

publicado na edição especial sobre o Brasil de  L´Architecture d´Aujourd´hui (1952). 

Percebe-se que ambas apresentam uma planta retangular e compacta, com porção 

mais baixa contendo a área social e a mais alta destinando-se à área íntima. Chama 

atenção a relação entre as fachadas frontais de ambas as casas, com as linhas 

inclinadas da cobertura em duas águas, as vigas perimetrais descarregando seus 

esforços sobre os pilares do terraço e o embasamento em pedra rústica.  

 

Figuras 300 e 301: Casa Paulo Bittencourt, Sérgio Bernardes, 1951, e a casa Zé Cavalcanti, Borsoi, 1966. 
Fonte: L´Architecture d´Aujourd´hui (1952); a autora, 2012. 

No final da década seguinte, de 1960, há uma nítida reorientação no seu 

trabalho. Nessa época, segundo Amaral (2004) e Naslavsky (2004), Borsoi realiza uma 

viagem a Europa que o alinha com os pensamentos de James Stirling, com as obras 

tardias de Le Corbusier, Louis Kahn e Paul Rudolph. Se, por um lado, o interesse pelo 
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detalhe, pela a diferenciação clara entre estrutura portante e fechamentos e a 

habilidade de relacionar os diferentes materiais podem ser explicados pelo contato 

com esses arquitetos, por outro, não explica as angulações e os escalonamentos em 

planta dos seus projetos do final dos anos 1960. Estes recursos geométricos são mais 

claramente encontrados na arquitetura do finlandês Alvar Aalto. De fato, se a ida de 

Borsoi à Europa é uma possível explicação para o contato com a obra de Stirling, 

continua sendo com relação à Aalto, como sugerem Naslavsky e Amaral: 

Nesta viagem, o arquiteto visita as novas cidades inglesas do 
pós-guerra [...] Na Finlândia visitou as obras de Alvar Aalto. Na 
Inglaterra visitou as novas cidades inglesas, o conjunto 
habitacional de James Stirling.29 

As janelas que sobressaem do plano como as encontradas na Vila Mairea ,1939, 

(figura 302) ou na sede do Partido Comunista Finlandês ,1952, (figura 303); as formas 

côncavas da planta do escritório de Aalto (1954) e do Palácio da Finlândia em Helsink 

(1967); os escalonamentos em planta do Edifício Nacional de Pensões (Helsink, 1952), 

do Pavilhão Finlandês (Paris, 1937) ou ainda do edifício Viitatorni (1956, Jyväskylä); e o 

extenso uso de ângulos irregulares (obtusos e agudos) nas plantas do centro 

administrativo e cultural de Jyväskylä (1964) e do centro administrativo de Ravaniemi, 

são algumas das possíveis analogias formais que pode-se estabelecer entre ambos, 

como pode ser observado nas figuras abaixo: 

  

 

 
Figura 302: Villa Mairea 

(1939). Alvar Aalto. 
Fonte:acervo Marcio 

Cotrim 

 

Figura 303: Sede do Partido 
Comunista Finlandês (1952). 

Alvar Aalto. Fonte: acervo 
Marcio Cotrim 

 

Figura 304: Prédio da Reitoria 
da UFPB (1965). Acácio Gil 
Borsoi. Fonte: acervo Marcio 

Cotrim 

Estes “novos” recursos se manifestam também  e mo o intenso na arquitetura 

do brasileiro Joaquim Guedes. As casas como a J. Breyton (1965, São Paulo), a Waldo 

                                                           
29
Guilah  aslavsk ; Izabel Amaral. “I enti a e nacional ou re ional? A obra  o arquiteto Acácio Gil 

Borsoi”. Anais  o 5º Seminário DOCOMOMO Brasil. Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e 
Preservação. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003. v. CD-ROM. p. 1-15. 
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Perseu Pereira (1966, São Paulo) ou a Escola Técnica de Eletrônica da Congregação 

Salesiana (Campinas, 1967) formam um potente conjunto de exemplos de conexões 

estabelecidas por meio de uma espécie jogo de espelhos entre os três personagens - 

Alvar Aalto, Joaquim Guedes e Acácio Gil Borsoi - e suas produções. Reflexos de 

imagens retorcidas, tais como as plantas das obras aqui elencadas. 

 

 
 

Figura 305: Ed. Mirage (1967). 
Acácio Gil Borsoi. Fonte: Arquivo 
Borsoi Arquitetos Associados 
(AMARAL, 2004). 

Figura 306: Pavilhão Finlandês - Paris 
(1937). Alvar Aalto. Fonte: Museu e 
associação Alvar Aalto 

Figura 307: Casa J. Breyton (1965). 
Joaquim Guedes. Fonte: CAMARGO, 
2000. 

 

  

Figura 308: Casa Antônio de 
Pádua (1968). Acácio Gil Borsoi. 
Fonte: BITTENCOURT, 2012 

Figura 309: Edifício Viitatorni (1957). 
Alvar Aalto. Fonte: Museu e associação 
Alvar Aalto 

Figura 310: Casa Pedro Mariani 
(1999). Joaquim Guedes. Fonte: 
CAMARGO, 2000. 

   
Figura 311: Esquema de 
implantação do Ed. Michelangelo 
(1969). Acácio Gil Borsoi. Fonte: 
AMARAL, 2004 

Figura 312: Centro Administrativo de 
Ravaniemi. Alvar Aalto. Fonte: Museu e 
associação Alvar Aalto 

Figura 313: Res. Waldo Perseu 
Pereira (1967). Joaquim Guedes. 
Fonte: CAMARGO, 2000. 
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Figura 314: Ed. Michelangelo 
(1969). Acácio Gil Borsoi. Fonte: 
Catálogo de vendas do edifício 
(AMARAL, 2004). 

Figura 315: The Heimdal Housing 
(1946). Alvar Aalto. Fonte: Museu e 
associação Alvar Aalto 

Figura 316: Esc. Téc. da Congregação 
Salesiana (1967).Joaquim Guedes. 
Fonte: CAMARGO, 2000 

 

Enfim, durante a realização desta pesquisa constatou-se que a arquitetura 

produzida por Borsoi não possuiu barreiras físicas e nem temporais. Ela cruzou as 

fronteiras e foi agente de transformação e difusão, sobretudo no Nordeste do país. 

Pode-se afirmar, enfim, que as especificidades dos locais onde as casas 

estudadas foram a construídas estão presentes, mas em número menor quando 

consideradas as soluções constantes e ligadas à cultura arquitetônica hegemônica. 
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