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 “Por enquanto há escória de sobra  

O tempo é escasso mãos à obra 

Primeiro é preciso transformar a vida, 

para cantá-la em seguida 

Para o júbilo o planeta está imaturo 

É preciso arrancar alegria ao futuro 

Nesta vida morrer não é difícil  

O difícil é a vida e seu ofício” 

(Vladimir Maiakovski) 
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RESUMO 
 
 
 
ROCHA JÚNIOR, Rui Vanderlei. Construção Arquitetônica Contemporânea: a obra de 
Gilberto Guedes. 2012. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2012. 
 
 
Este trabalho aborda a produção do arquiteto paraibano Gilberto Guedes. Traça um 
panorama da sua arquitetura para, a partir da análise de quatro projetos de 
habitação unifamiliar, identificar quais os pressupostos contemporâneos de sua 
produção. As quatro casas escolhidas revelam uma forma de fazer arquitetura que 
contempla, além de suas idiossincrasias, aspectos próprios do espírito do tempo em 
que foram produzidas, entre 1990 e 2011. Busca-se as estratégias, os mecanismos, 
procedimentos e artefatos formais recorrentes no conjunto da sua obra. Arquiteto 
em plena atividade, Guedes possui uma produção que foi alvo de premiações, 
reportagens e publicações de distintos calibres, locais, nacionais e internacionais, e 
que dão a medida de sua importância frente a produção contemporânea. O arquiteto 
é apresentado no contexto da produção contemporânea, construindo um perfil que 
traz uma visão particular da arquitetura na Paraíba. 
 
 
Palavras-chave: Gilberto Guedes, Arquitetura Contemporânea, Arquitetura 
Paraibana, Arquitetura Moderna. 
 

  



  



ABSTRACT 
 
 
 
ROCHA JÚNIOR, Rui Vanderlei. Contemporary Architectural Construction: the work 
of Gilberto Guedes. 2012. Thesis (Master in Architecture and Urbanism) – 
Postgraduate Program in Architecture and Urbanism, Universidade Federal da 
Paraíba (Federal University of Paraiba), Joao Pessoa, 2012. 
 
 
This paper addresses the production of the architect Gilberto Guedes, from Paraiba. 

It outlines an overview of his architecture in order to, from the analysis of four 

projects of family housing, identify the contemporary assumptions of his work. The 

four chosen houses show a way of working with architecture that includes, in addition 

to his idiosyncrasies, specific aspects of the spirit of the period in which they were 

built, between 1990 and 2011. The strategies, mechanisms, procedures and formal 

artifacts recurring in his word are sought. Architect still actively working, Guedes has 

a production that was awarded and was also the subject of articles and publications 

of different calibers - local, national and international - and that shows his 

importance to the contemporary production. The architect is presented in the context 

of contemporary production, creating a profile that brings a particular perspective of 

architecture in Paraiba.  

 
Key words: Gilberto Guedes, Contemporary Architecture, Architecture in Paraiba, 
Modern Architecture. 
 
  



  



ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1. Casa Seixas, casa do arquiteto projetada em 1990. Desenho a partir de modelo 3D. ............ 28 

Figura 2. Casa Maciel, casa de campo da família, projetada em 1996. Desenho a partir de modelo 3D.
 ...................................................................................................................................................................... 28 

Figura 3. Casa Gilson, casa para o irmão, projetada em 1997. Desenho a partir de modelo 3D. ........... 28 

Figura 4. Casa Júlio, casa projetada para o tio, projetada em 1999. Desenho a partir de modelo 3D. .. 28 

Figura 5. Villa Savoye, Le Corbusier (1928-29). ......................................................................................... 30 

Figura 6. Villa Mairea, Alvar Aalto (1938-39). ............................................................................................. 30 

Figura 7. Desenho mostrando em primeiro plano o Teatro Del Mundo e o pórtico de entrada da I 
Bienal de Arquitetura, Veneza, 1980, projetos de Aldo Rossi. .................................................................. 34 

Figura 8. Bienal de Veneza, cartaz de divulgação da exposição “Strada Novissima”. ............................ 34 

Figura 9. Bienal de Veneza, à esquerda a fachada do antigo galpão Arsenale Corderie antes da 
renovação e, a direita, um desenho proposto por Stanley Tigerman. ...................................................... 35 

Figura 10. Propostas para a exposição “Strada Novissima”: à esquerda de Franco Purini e Laura 
Thermes; à direita, um desenho de Massimo Scolari. .............................................................................. 35 

Figura 11. Propostas para a exposição “Strada Novissima”: à esquerda, desenho de Robert Stern; à 
direita, desenho de Michael Graves. ........................................................................................................... 35 

Figura 12. Fotos da exposição “Strada Novissima”. .................................................................................. 36 

Figura 13. Detalhes de algumas fachadas da exposição: à esquerda proposta de Hans Hollein e à 
direita a proposta de Oswald Mathias Ungers. .......................................................................................... 36 

Figura 14. Detalhes de algumas fachadas da exposição: à esquerda proposta de Thomas G.Smith e à 
direita a proposta de Venturi, Rauch & Scott-Brown. ............................................................................... 36 

Figura 15. Cartaz do Festival de Outono de Paris em 1982. ...................................................................... 38 

Figura 16. Capa do catálogo da exposição "Modernidade, um projeto inacabado" de 1982. .................. 38 

Figura 17. Capa revista Módulo nº 1, lançada em 1955. Sua circulação foi suspensa em 1964 e só é 
retomada em 1975. ...................................................................................................................................... 40 

Figura 18. Capa revista Projeto nº 1, lançada em 1977. ............................................................................ 40 

Figura 19. Capa revista Pampulha nº1, lançada em 1979. ........................................................................ 40 

Figura 20. Capa revista AU nº 1, lançada em 1985 .................................................................................... 40 

Figura 21. Charges de Éolo Maia, difundindo o pós-modernismo no Brasil, com data para começar: 
outubro de 1985. .......................................................................................................................................... 42 

Figura 22. Niemeyer não consegue atingir o edifício da AT&T de Philip Johnson, de 1978. .................. 42 

Figura 23. Releitura do barroco, desenho feito por Éolo Maia. ................................................................ 42 



Figura 24. Escola Transitória em argamassa armada, João Filgueiras Lima – 1982/1984. .................... 44 

Figura 25. Loja Forma, Paulo Mendes - 1987. ............................................................................................ 44 

Figura 26. Maquete do projeto vencedor do concurso para Expo Sevilha 1992........................................ 44 

Figura 27. Capa da Edição nº 100 da revista AU, fevereiro / março 2002. Edição comemorativa, onde 
homenageia na capa os arquitetos brasileiros reunindo os 63 profissionais mais representativos. ..... 52 

Figura 28. Detalhe da Capa da AU nº100, ressaltando Gilberto Guedes ao lado de outros profissionais, 
como Ruy Othake e João Filgueiras Lima. .................................................................................................. 52 

Figura 29. Lista com os nomes dos 63 arquitetos referenciados na foto da capa da AU nº100. ............. 52 

Figura 30. Capa da revista AU nº 4 de fev./1986. Edição especial sobre o pós-modernismo mineiro. 
Éolo Maia, Maria Josefina e Sylvio Podestá falam de seus trabalhos e defendem a renovação da 
arquitetura moderna. ................................................................................................................................... 54 

Figura 31. Capa da revista Pampulha nº 7, ago./set. 1982. Principal disseminadora das ideias pós-
moderna no Brasil. ....................................................................................................................................... 54 

Figura 32. Artigo de Murilo Rubião na revista Pampulha nº 7, ago/set 1982, com ilustração / colagem 
de Podestá, que utiliza como base os projetos da Casa dos Mortos e o Cemitério de Modena, de Aldo 
Rossi e o entorno são fotos da cidade de Miami nos EUA.......................................................................... 54 

Figura 33. Ilustração de Álvaro Mariano Hardy (Veveco) na revista Pampulha nº12, jan./fev. 1984. 
Sátira a "Le Modulor" de Le Corbusier. ...................................................................................................... 54 

Figura 34. Obra do Terminal Rodoviário de João Pessoa, projetado por Glauco Campello, 1977. ......... 55 

Figura 35. Terminal Rodoviário de João Pessoa, pátio de embarque / desembarque, conclusão da 
obra. .............................................................................................................................................................. 55 

Figura 36. Obras do Espaço Cultural José Lins do Rego em João Pessoa, projeto do arquiteto Sérgio 
Bernardes, 1980. .......................................................................................................................................... 56 

Figura 37. Vista do conjunto da Igreja de São Francisco e Convento de Santo Antônio, que passa por 
restauro promovido pela FUNCEP em 1979. .............................................................................................. 56 

Figura 38. Capa especial da Revista Projeto, 76, junho 1985..................................................................... 58 

Figura 39. Propaganda Induspress. ............................................................................................................ 58 

Figura 40. Propaganda Pierre Saby. ............................................................................................................ 58 

Figura 41. Propaganda Alusud. ................................................................................................................... 58 

Figura 42. Vista do Showroom Peugeot. ..................................................................................................... 59 

Figura 43. Vista do Showroom Peugeot. ..................................................................................................... 59 

Figura 44. Detalhe Fachada Frontal Peugeot. ............................................................................................ 59 

Figura 45. Vista da avenida à noite. ............................................................................................................. 59 

Figura 46. Detalhe Coberta. ......................................................................................................................... 59 

Figura 47. Fachada norte escritório de advocacia Leopoldo Viana, projetado por Gilberto Guedes em  
2002. .............................................................................................................................................................. 60 

Figura 48. Foto detalhe fachada norte projeto escritório de advocacia Leopoldo Viana. ........................ 60 



Figura 49. Foto pé-direito duplo na recepção do escritório de advocacia Leopoldo Viana. .................... 60 

Figura 50. Fachada Sul, edifício sede da AABB. ........................................................................................ 62 

Figura 51. Fachada Sul, pátio interno do edifício sede da AABB. ............................................................. 62 

Figura 52. Fachada Sul, sede CRM/PB. ...................................................................................................... 62 

Figura 53. Fachada Sul, pátio interno do CRM/PB. ................................................................................... 62 

Figura 54. Viaduto Damázio Franca, projetado por Mario Di Lascio em 1970. Dentro dos programas de 
modernização da cidade de João Pessoa. .................................................................................................. 64 

Figura 55. Edifício de equipamentos da antiga TELPA - Telecomunicações da Paraíba S/A. Projetado 
pelo arquiteto Sérgio Teperman em 1978. ................................................................................................. 64 

Figura 56. Vista gera do edifício da Funad - Fundação de Apoio ao Deficiente, projetada por Expedito 
de Arruda em 1981. ..................................................................................................................................... 64 

Figura 57. Edifício da Caixa Econômica Federal, agência Cabo Branco, projetada em 1982. ................ 64 

Figura 58. Mercado de Artesanato da Paraíba, projetado por Amaro Muniz e Régis Cavalcanti em 1992.
 ...................................................................................................................................................................... 64 

Figura 59. Fachada oeste imobiliária Execut. ............................................................................................ 66 

Figura 60. Esquadria de acesso ao pátio interno. ...................................................................................... 66 

Figura 61. Detalhe do pátio interno com espelho de água e painel em cerâmica Brenand. .................. 66 

Figura 62. Detalhe do pátio interno, ao fundo a esquadria de acesso. ..................................................... 66 

Figura 63. Parque del Este, Burle Marx, 1956-61. ..................................................................................... 66 

Figura 64. Jardim das Nações, Viena, 1963. .............................................................................................. 66 

Figura 65. Planta Baixa pátio interno imobiliária Execut. ......................................................................... 67 

Figura 66. Elevação painel fonte e jardim elevado. ................................................................................... 68 

Figura 67. Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, Glauco Campello, 1984............................... 69 

Figura 68. Restauração do Paço Imperial do Rio de Janeiro, Glauco Campello, 1985. ........................... 69 

Figura 69. Casa da criança em Engenho da Rainha, Lelé, 1984-86. ......................................................... 70 

Figura 70. Fábrica de escolas e equipamentos urbanos do Rio de Janeiro, Lelé, 1984-86. ................... 70 

Figura 71. Escola Isolada Rua Camitar, Lelé, 1984-86. ............................................................................. 70 

Figura 72. Casa da criança em Acari, Lelé, 1984-86. ................................................................................ 70 

Figura 73. Maquete ilustrativa Casa da Criança, João Pessoa. ................................................................ 70 

Figura 74. Santuário de N. S. de Aranzazu, Javier de Oíza, 1950-54. ....................................................... 74 

Figura 75. Detalhe acesso Santuário de Aranzazu. ................................................................................... 74 

Figura 76. Vista interior do santuário. ........................................................................................................ 74 

Figura 77. Sede do Banco Bilbao Vizcaya em Madri, Oíza, 1978. .............................................................. 75 



Figura 78. Detalhe dos brises horizontais do edifício do BBVA. ................................................................ 75 

Figura 79. Planta baixa do pavimento tipo do edifício do BBVA. ................................................................ 75 

Figura 80. Laboratório Analisis Centro, imagem após reforma de  2008. ................................................ 76 

Figura 81. Instituto de Hematologia, vizinho ao laboratório Analisis, projeto de Gilberto Guedes 
executado em 1994. ...................................................................................................................................... 76 

Figura 82. Edifício Atrium, Expedito de Arruda, 1984. ................................................................................ 78 

Figura 83. Foto das fachadas do projeto para terreno na praia do Seixas da casa Gilvandro Guedes, 
projeto de 1990, que não foi executado. ...................................................................................................... 78 

Figura 84. Edifício empresarial Maximum, Guedes, 1991. ......................................................................... 78 

Figura 85. Ed. Amoaras, construtora Hema, projetado por Guedes em 1992. ......................................... 80 

Figura 86. Empresarial Praia Shopping, projetado por Guedes em 1995. ................................................ 80 

Figura 87. Empresarial Atlantis Center, projetado por Guedes em 1997. ................................................ 80 

Figura 88. Atlantis Home Service. ............................................................................................................... 83 

Figura 89. Atlantis Tambaú. ......................................................................................................................... 83 

Figura 90. Maquete eletrônica Atlantis Praia Bela..................................................................................... 83 

Figura 91. Maquete eletrônica Atlantis Plaza. ............................................................................................ 83 

Figura 92. Foto aérea Centro Médico do Nordeste, Caruaru-PE. ............................................................. 84 

Figura 93. Centro Médico do Nordeste, detalhe fachada oeste. ................................................................ 84 

Figura 94. Centro Médico do Nordeste, detalhe fachada sul. .................................................................... 84 

Figura 95. Casa Maciel, Povoado de Maciel, brejo paraibano. ................................................................... 87 

Figura 96. Casa Júlio, Araçagi, brejo paraibano. ........................................................................................ 87 

Figura 97. Casa Seixas, João Pessoa – PB. ................................................................................................ 87 

Figura 98. Casa Gilson Guedes, João Pessoa - PB. .................................................................................... 87 

Figura 99. Mapa de localização das obras. ................................................................................................. 87 

Figura 100. Mapas localização. .................................................................................................................... 88 

Figura 101. Estudo para a Casas Seixas, desenho e aquarela do arquiteto. ............................................ 88 

Figura 102. Croquis Implantação da Casa Seixas. ..................................................................................... 88 

Figura 103. Casa Seixas, fachada leste, final da obra. A verticalidade do volume principal contrastando 
com a falésia arborizada ao fundo. ............................................................................................................. 90 

Figura 104. Casa Seixas, fachada norte, final da obra. A Casa ainda estava sem as cores que ressaltam 
seus volumes. ............................................................................................................................................... 90 

Figura 105. Fachada Oeste, final da obra. ................................................................................................... 90 

Figura 106. Plantas Baixas Casa Seixas, pilotis, 1º e 2º pavimentos. ....................................................... 91 



Figura 107. Fachada Norte. ......................................................................................................................... 92 

Figura 108. Fachada Oeste. ......................................................................................................................... 92 

Figura 109. Fachada Sul. ............................................................................................................................. 92 

Figura 110. Casa Seixas, cortes AA, BB e CC. ............................................................................................ 92 

Figura 111. Casa Seixas, corte DD e fachadas norte e leste. .................................................................... 93 

Figura 112. Vista da coberta do bloco de serviço. ...................................................................................... 93 

Figura 113. Fachada leste bloco de serviço. .............................................................................................. 93 

Figura 114. Fachada norte do bloco de serviço. ........................................................................................ 93 

Figura 115. Croquis do arquiteto, estudo para o último pavimento. ........................................................ 94 

Figura 116. Casa Seixas, planta baixa 3º pavimento e fachadas sul e oeste. .......................................... 94 

Figura 117. Detalhe caminhos. ................................................................................................................... 95 

Figura 118. Deck em pedra. ........................................................................................................................ 95 

Figura 119: Vista superior do jardim e acessos. ........................................................................................ 95 

Figura 120. Detalhe caminhos de acesso. .................................................................................................. 95 

Figura 121. Vista superior deck em pedra. ................................................................................................ 95 

Figura 122. Vista superior do agenciamento.............................................................................................. 95 

Figura 123. Pilotis, a paginação do piso ressalta a ortogonalidade da modulação dos pilares. ............ 96 

Figura 124. Detalhe marcação do piso do terceiro pavimento, cimento queimado com juntas de 
dilatação. Referência ao piso do pilotis. ..................................................................................................... 96 

Figura 125. Detalhe paginação do piso dos jardins do terraço do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, projeto de Burle Marx de 1960. .................................................................................................... 96 

Figura 126. Detalhe volume da cozinha que avança em balanço. ............................................................ 98 

Figura 127. Detalhe volume WCB suíte, que de forma análoga ao volume da cozinha avança em 
balanço. ........................................................................................................................................................ 98 

Figura 128. Foto detalhe aberturas varanda dos quartos. ........................................................................ 98 

Figura 129. Vista externa volume das varandas dos quartos com fechamento em esquadrias de 
alumínio brancas com vidro. ....................................................................................................................... 98 

Figura 130. Detalhe mirante, avanço da laje do terraço social no 1º pavimento. ................................. 100 

Figura 131. Detalhe mirantes na fachada oeste, avanços nas lajes de piso do 2º e 3º pavimentos. ... 100 

Figura 132. Detalhe escada externa, conecta a varanda dos quartos a área da piscina. ...................... 100 

Figura 133. Foto interior caixa de escada. ............................................................................................... 102 

Figura 134. Foto circulação vertical. ........................................................................................................ 102 

Figura 135. Detalhe portão de acesso serviço. ........................................................................................ 102 



Figura 136. Escada de acesso à cozinha. .................................................................................................. 102 

Figura 137. Conjunto Sede da Camargo Corrêa, Brasília, Lelé, 1974. .................................................... 103 

Figura 138. Volume da circulação vertical na fachada oeste................................................................... 103 

Figura 139. Museu Nacional de Arte Ocidental de Tokio, Le Corbusier, 1959. ....................................... 103 

Figura 140. Escada de acesso à cozinha. .................................................................................................. 103 

Figura 141. Complexo Habitacional em Pessac, Le Corbusier, 1920. ..................................................... 103 

Figura 142. Escada de acesso à área de lazer. ......................................................................................... 103 

Figura 143. Maison Citrohan, Le Corbusier, 1927. ................................................................................... 104 

Figura 144. Detalhe mirante na fachada leste. ......................................................................................... 104 

Figura 145. Vista da laje do terraço, que avança formando o mirante no 1º pavimento........................ 104 

Figura 146. Barco a Vapor Music City Queen. ........................................................................................... 104 

Figura 147. Volumes no segundo pavimento. ........................................................................................... 104 

Figura 148. Vista Panorâmica do Conjunto. Da esquerda para direita temos o coreto, o bloco maior 
com o setor social e de serviço (paiol) e o bloco menor com as suítes. ................................................. 107 

Figura 149. Casa de porta e janela, Bezerros, PE, 1982. ......................................................................... 108 

Figura 150. Casas em Japaratinga, AL, 1985. ........................................................................................... 108 

Figura 151. Casas em Coreaú, CE, 1982. .................................................................................................. 108 

Figura 152. Casa de porta e janela em Taperoá, PB, 1990. ..................................................................... 108 

Figura 153. Vilarejo nordestino. ................................................................................................................. 108 

Figura 154. Planta Baixa Casa Maciel. ...................................................................................................... 109 

Figura 155. Casa em Maciel. ...................................................................................................................... 110 

Figura 156. Cortes cortes AA, BB, CC e DD. ............................................................................................. 110 

Figura 157. Planta de locação e coberta da Casa Maciel. ........................................................................ 111 

Figura 158. Detalhe acesso social. Ponto de conexão entre o bloco menor e o bloco maior. ............... 112 

Figura 159. Detalhe bloco menor suítes, empenas invertidas. ............................................................... 112 

Figura 160. Detalhe fachada oeste, em ocre o bloco de serviço e em verde o volume da caixa d'água.
 ..................................................................................................................................................................... 112 

Figura 161. Fachadas Casa Maciel. ........................................................................................................... 112 

Figura 162. No bloco maior, a parede lindeira ao alpendre é desviada em ângulo ampliando o espaço 
do alpendre formando uma sala de estar. ................................................................................................ 114 

Figura 163. Detalhe ao fundo Janelões integram o espaço da sala de estar com o exterior. ............... 114 

Figura 164. Vista a partir da cozinha. Detalhe da cobertura em madeiramento aparente, tesouras tipo 
canga-de-porco. ......................................................................................................................................... 114 



Figura 165. Vista do alpendre a partir da sala de estar. ......................................................................... 114 

Figura 166. Vista da cozinha. ..................................................................................................................... 114 

Figura 167. Vista panorâmica de parte do conjunto, os dois blocos conectados pelo alpendre e a 
capela. ........................................................................................................................................................ 116 

Figura 168. Detalhe do bloco maior. ......................................................................................................... 116 

Figura 169. Detalhe do bloco menor, com as empenas invertidas. ........................................................ 116 

Figura 170. Detalhe cercadura das esquadrias das suítes. .................................................................... 116 

Figura 171. Detalhe alpendre bloco menor. ............................................................................................ 116 

Figura 172. Bloco menor suítes, face leste detalhe do alpendre e da empena invertida. .................... 117 

Figura 173. Empenas invertidas do bloco menor na face oeste. ............................................................ 117 

Figura 174. Fachada oeste bloco menor. ................................................................................................. 117 

Figura 175. Detalhe piso alpendre. ........................................................................................................... 118 

Figura 176. Detalhe piso pátio. ................................................................................................................. 118 

Figura 177. Vista oeste do bangalô. .......................................................................................................... 118 

Figura 178. Vista leste do bangalô. ........................................................................................................... 118 

Figura 179. Vista do coreto. ....................................................................................................................... 118 

Figura 180. Detalhe da coberta do coreto. ............................................................................................... 118 

Figura 181. Fachada frontal capela. ......................................................................................................... 120 

Figura 182. Vista Interior capela. .............................................................................................................. 120 

Figura 183. Vista do pátio posterior. ......................................................................................................... 120 

Figura 184. Detalhe do pátio posterior, o bloco de serviço e a torre da caixa d'água. .......................... 120 

Figura 185. Vista do Centro de Ciências de Berlim, projeto de James Stirling, 1979. .......................... 120 

Figura 186. Planta do Centro de Ciências de Berlim, com 4 forma: a fortaleza, igreja, anfiteatro e 
campanário. ............................................................................................................................................... 120 

Figura 187. Planta Baixa Casa de Rino Levi, Rino Levi, 1946. ................................................................. 122 

Figura 188. Planta Baixa Casa Hildebrando Accioly, Francisco Bolonha, 1950. .................................... 122 

Figura 189. Planta Baixa Casa Olivio Gomes, Rino Levi, 1954. ............................................................... 122 

Figura 190. Casa Gilson fachada leste, ao fundo a falésia arborizada. .................................................. 124 

Figura 191. Casa Gilson, vista nordeste. .................................................................................................. 124 

Figura 192. Plantas Baixas Casa Gilson. .................................................................................................. 125 

Figura 193. Imagem modelo 3D. ............................................................................................................... 125 

Figura 194. Detalhe marquise suíte filhas, imagem gerada a partir de modelo 3D. ............................. 125 

Figura 195. Casa Gilson detalhe acesso. .................................................................................................. 126 



Figura 196. Casa Gilson, foto montagem fachada sul. ............................................................................. 126 

Figura 197. Casa Gilson, detalhe marquise e cerca viva que divide a Casa Gilson da casa vizinha. ..... 126 

Figura 198. Casa Gilson, detalhe acesso e volume da varanda da suíte filhas. ..................................... 126 

Figura 199. Casa Gilson, foto a partir da varanda frontal, vista da praia. ............................................... 126 

Figura 200. Casa Gilson, cortes AA, BB, CC e DD. .................................................................................... 127 

Figura 201. Casa Gilson, detalhe perfil "I" laminado para apoiar a laje da varanda e a marquise. ...... 127 

Figura 202. Casa Gilson, marquises de proteção esquadrias. ................................................................ 127 

Figura 203. Casa Gilson, vista fachada oeste. .......................................................................................... 127 

Figura 204. Casa Gilson, vista pátio e garagem. ....................................................................................... 127 

Figura 205. Casa Gilson vista varanda frontal. ......................................................................................... 128 

Figura 206. Casa Gilson, vista escada, detalhe da abertura na fachada norte com brises. .................. 128 

Figura 207. Casa Gilson, vista lanternin, iluminação zenital. .................................................................. 128 

Figura 208. Casa Gilson, detalhe iluminação zenital. .............................................................................. 128 

Figura 209. Casa Gilson Guedes, fachadas. .............................................................................................. 128 

Figura 210. Casa Gilson detalhes marquise. ............................................................................................ 129 

Figura 211. Detalhe guarda-corpo varanda frontal. ................................................................................. 130 

Figura 212. Casa Gilson, estudo escada metálica, imagem gerada a partir de modelo 3D. ................. 130 

Figura 213. Casa Schroeder, Gerrit Rietveld e Truus Schröder, 1920. ................................................... 132 

Figura 214. Imagem gerada a partir de modelo 3D.................................................................................. 132 

Figura 215. Fachada sul gerada a partir de modelo 3D. .......................................................................... 132 

Figura 216. Estudo de Residência, Theo van Doesburg e Cornelius van Eesteren, 1923. ..................... 132 

Figura 217.Estudo de cores para obra arquitetônica, Theo Van Doesburg. ........................................... 132 

Figura 218. Casa Gilson, detalhe composição entre a marquise frontal e varandados quartos. .......... 135 

Figura 219. Casa Olivio Gomes, Rino Levi, 1951. ...................................................................................... 135 

Figura 220. Casa Maciel, planta baixa. ...................................................................................................... 136 

Figura 221. Casa Júlio, planta baixa. ......................................................................................................... 136 

Figura 222. Casa Júlio, vista geral sul. ..................................................................................................... 138 

Figura 223. Casa Júlio, vista geral norte................................................................................................... 138 

Figura 224. Casa Júlio, vista parcial da fachada norte. ............................................................................ 138 

Figura 225. Casa Júlio, planta baixa. ......................................................................................................... 141 

Figura 226. Casa Júlio, planta baixa com marcação dos eixos: norte-sul em vermelho e leste-oeste em 
azul. ............................................................................................................................................................. 141 



Figura 227. Casa Júlio, marcação dos eixos, planos verticais que ordenam o desenvolvimento 
arquitetônico da casa. ............................................................................................................................... 141 

Figura 228. Casa Júlio, detalhe cornija fachada norte. ........................................................................... 142 

Figura 229. Casa Júlio, cortes e fachadas. ............................................................................................... 142 

Figura 230. Casa Júlio, vista panorâmica da fachada norte. .................................................................. 143 

Figura 231. Casa Júlio, vista do alpendre no bloco das suítes. .............................................................. 143 

Figura 232. Casa Júlio, detalhe do alpendre e do plano vertical leste-oeste. ....................................... 143 

Figura 233. Casa Júlio, foto pátio interno................................................................................................. 143 

Figura 234. Casa Júlio, foto pátio externo acesso social da casa. .......................................................... 143 

Figura 235. Casa Júlio, vista panorâmica da fachada sul. ...................................................................... 144 

Figura 236. Casa Júlio, vista do plano vertical eixo norte-sul. ............................................................... 144 

Figura 237. Casa Júlio, detalhe do espigão que amplia a coberta do alpendre e configura um grande 
espaço de convivência. .............................................................................................................................. 144 

Figura 238. Casa Júlio, vista fachada oeste, acesso de serviço. ............................................................. 144 

Figura 239. Casa Júlio, vista geral do alpendre e espaço de convivência. ............................................. 144 

Figura 240. Casa João Saavedra, Lúcio Costa, 1941-1942. ..................................................................... 146 

Figura 241. Casa Maciel, fachada leste. Empenas Invertidas. ................................................................ 148 

Figura 242. Casa Maciel. Janela de canto, esquadria associada a faixa colorida. ................................ 148 

Figura 243. Casa Gilson. Profusão de marquises. ................................................................................... 148 

Figura 244. Casa Gilson. Esquadrias em fita, associadas a barras coloridas. ...................................... 148 

Figura 245. Casa Maciel. Esquadrias marcadas por cercaduras coloridas. .......................................... 148 

Figura 246. Casa Seixas. O jogo de volumes ressaltado pelo uso da cor. .............................................. 148 

Figura 247. Casa Gilson. Cor ressaltando planos, que criam volumes na fachada. .............................. 149 

Figura 248. Casa Gilson. Destaque a mistura de materiais diversos, nem sempre são visíveis. ......... 149 

Figura 249. Bangalô Casa Maciel. Executado após a Casa Gilson e a Casa Júlio, apresenta as empenas 
e planos da casa de Araçagi, bem como as marquises e marcações das esquadrias aos moldes da 
casa do bairro do Cabo Branco em João Pessoa. .................................................................................... 149 

Figura 250. Casa em Pocinhos, projeto de Amélia e Mirian Panet, 2003. .............................................. 150 

Figura 251. Casa em Pocinhos, projeto de Amélia e Mirian Panet, 2003. .............................................. 150 

Figura 252. Casa Pocinhos, foto montagem com o entorno construído da fazenda. ............................ 150 

Figura 253. Casa em Pocinhos, projeto de Amélia e Mirian Panet, 2003. .............................................. 150 

Figura 254. Vista aérea de Pocinhos......................................................................................................... 150 

Figura 255. Casa Mantiqueira. Vista ao pé da serra, alusão à escultura de Richard Serra. ................. 152 



Figura 256. Casa Mantiqueira. Vista a partir do pátio de chegada, pavilhão avarandado. ..................... 152 

Figura 257. Casa Mantiqueira. Deck, mirante. ......................................................................................... 152 

Figura 258.  Casa Mantiqueira. Vista posterior......................................................................................... 152 

Figura 259.  Casa Mantiqueira. .................................................................................................................. 152 

Figura 260.  Casa Mantiqueira. Vista geral salas. .................................................................................... 152 

Figura 261. Desenhos cornijas e sacadas de Minas Gerais. .................................................................... 153 

Figura 262. Croquis esquemático da Casa Júlio a partir de modelo 3D. ................................................ 153 

Figura 263. Casa Júlio. Detalhe cornija. ................................................................................................... 153 

Figura 264. Casa Júlio. Detalhe cornija e marquise. ................................................................................ 153 

Figura 265. Croquis esquemático das tesouras tipo canga-de-porco utilizadas na Casa Maciel, gerado 
a partir de modelo 3D. ................................................................................................................................ 154 

Figura 266. Croquis esquemático das tesouras tipo canga-de-porco utilizadas na Casa Maciel, gerado 
a partir de modelo 3D. ................................................................................................................................ 154 

Figura 267. Foto tesouras Casa Maciel. .................................................................................................... 154 

Figura 268. Foto tesouras Casa Maciel. .................................................................................................... 154 

Figura 269. Vista Geral da Casa Hanselman, projeto de Michael Graves, 1971. .................................... 156 

Figura 270. Detalhe Casa Hanselman, projeto de Michael Graves, 1971. .............................................. 156 

Figura 271. Detalhe Casa Hanselman, projeto de Michael Graves, 1971. .............................................. 156 

Figura 272. Detalhe marquises de vidro na Casa Gilson. ........................................................................ 158 

Figura 273. Detalhes dos rasgos nas varandas dos quartos, ainda sem as esquadrias........................ 158 

Figura 274. Vista geral da Casa Seixas, já com as esquadrias nos rasgos da varanda dos quartos, 
marquise de vidro protegendo a porta da varanda da suíte do filho. ...................................................... 158 

Figura 275. Detalhe marquise de vidro na Casa Seixas. .......................................................................... 158 

Figura 276. Detalhe marquise de vidro protegendo esquadria no pátio interno do Escritório Leopoldo 
Viana. ........................................................................................................................................................... 158 

Figura 277. Laboratório Analisis. .............................................................................................................. 160 

Figura 278. Casa Seixas. Detalhe volume da cozinha. ............................................................................. 160 

Figura 279. Fachada Sul projeto do CRM. Detalhe curvo que configura o Centro Cultural. .................. 160 

Figura 280. Detalhe bloco serviço Casa Maciel. ....................................................................................... 160 

Figura 281. Detalhe suporte para sinos. ................................................................................................... 163 

Figura 282. Igreja Matriz de Araruna. ....................................................................................................... 163 

Figura 283. Igreja Matriz de Araruna, detalhe dos sinos. ........................................................................ 163 

Figura 284. Detalhe suporte para sinos. ................................................................................................... 164 



Figura 285. Fachada da imobiliária Execut, projetada em 1999. ............................................................ 164 

Figura 286. Fachada clínica Dr. Ugo Guimarães, projetada em 1997. ................................................... 164 

Figura 287. Imagem praça frontal, detalhe pórtico de acesso. .............................................................. 164 

Figura 288. Imagem aérea do Tribunal de Justiça de João Pessoa em 1974. ....................................... 166 

Figura 289. Foto aérea tratada, detalhes em amarelo são as partes do edifício que o projeto de Guedes 
intervém. .................................................................................................................................................... 166 

Figura 290. Corte projeto de revitalização do Tribunal de Justiça. ........................................................ 166 

Figura 291. Corte projeto de revitalização do Tribunal de Justiça. ........................................................ 166 

Figura 292. Imagens 3D do projeto do TJ. ................................................................................................ 166 

Figura 293. Imagens 3D do projeto do TJ. ................................................................................................ 166 

Figura 294. CRM, Fachada Norte, acesso via estacionamento. .............................................................. 168 

Figura 295. CRM, Fachada Sul, detalhe marquises, acesso principal. .................................................. 168 

Figura 296. CRM, foto da obra, montagem da marquise......................................................................... 169 

Figura 297. CRM, foto da obra, montagem da marquise, malha de aço para argamassa armada. ..... 169 

Figura 298. CRM, foto da obra, montagem da marquise, manta impermeabilizante. .......................... 169 

Figura 299. Detalhamento da marquise do CRM. .................................................................................... 170 

 

  



  



SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO 29 
  

Um Olhar Internacional 33 
 Um Olhar Nacional 41 
 Considerações metodológicas e estruturais 47 
 
 
CAPÍTULO 01 53 
O arquiteto em seu cenário  
  

Anos de Formação - 1980 53 
 Exercício Profissional – 1990 ... 77 
 
 
CAPÍTULO 02 85 
Análise através de quatro obras emblemáticas 
  
 Casa no Seixas, 1991 a 1999 - A praia como condicionante 89 
 Casa em Maciel, 1996 - Da praia ao campo 107 
 Casa Gilson Filho, 1998 - Do rural ao urbano 123 
 Casa Júlio, 1999 - Um retorno ao agreste paraibano 137 
 
 
CAPÍTULO 03 147 
Costurando as análises 
  
 Estratégias Projetuais, pressupostos ou indícios de um repertório. 147 
 Consolidação e afirmação de uma arquitetura. 162 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 171 
 
 
REFERÊNCIAS 177 
 Resumo Periódicos Pesquisados 191 
 
Apêndice A - Fichas de cadastro - Obras analisadas 193 
Apêndice B - Cronologia de Projetos - Seleção de Projetos de 1987 - 2011 203 
Apêndice C - Cronologia - Premiações/Publicações 215 
Apêndice D - Cronologia - Resumo Biográfico 221 
Apêndice E - Modelos 3D das Casas analisadas 227 

 Arquivos digitais em SketchUP  
 

 



 

 

 

 

 

 

  



  



 
Figura 1. Casa Seixas, casa do arquiteto projetada em 
1990. Desenho a partir de modelo 3D. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Ao fim da primeira década do século XXI, ainda não está claro quais são as 

bases da contemporaneidade e em que se baseia a produção arquitetônica hoje. 

Entretanto, segundo Bastos & Zein (2010), existe uma afirmação da especificidade da 

arquitetura contemporânea como disciplina, que garante a compreensão da obra em 

si e sua inserção cultural na sociedade. Essa especificidade da disciplina proporciona 

uma diversidade de alternativas, cuja compreensão obriga uma análise caso a caso, 

que nos dê pistas para desvendar esse "mistério”, que é a arquitetura 

contemporânea (SEGRE, 2005, pág. 48). 

Pautada nesta especificidade, essa dissertação se debruça sobre um caso 

particular: a obra do arquiteto paraibano Gilberto Guedes. Traça um panorama da 

sua arquitetura para, a partir de uma visão de conjunto e centrando-se no olhar 

sobre quatro projetos de residências unifamiliares, encontrar fragmentos para a 

compreensão da arquitetura contemporânea produzida por esse arquiteto (Figuras 1, 

2, 3 e 4). Os projetos escolhidos revelam uma forma de fazer arquitetura que 

contempla, além das idiossincrasias próprias do arquiteto, o espírito da época em 

que foi produzida, entre os anos de 1990 e 1999, período de formação e consolidação 

das bases da sua atuação profissional no cenário contemporâneo. 

O lugar que a obra desse arquiteto ocupa no cenário local foi um elemento 

decisivo para sua escolha como objeto empírico da pesquisa. Ainda em construção, 

essa obra tem sido objeto de premiações, reportagens e publicações de distintos 

calibres, locais, nacionais e internacionais, que, de certa forma, dão a medida da sua 

importância, ainda que possam ser discutíveis os interesses que envolvem as 

decisões de publicação e premiações. É um arquiteto que faz parte de um grupo, cuja 

atuação profissional vem distinguindo-se de seus pares por sua qualidade e 

ganhando a atenção de uma fatia de mercado específica. 

Buscar as mais distintas referências, pesquisar materiais e técnicas, novas e 

antigas, e perseguir o espírito contemporâneo da atuação profissional são as 

características desse grupo, que não se contenta em ser refém de uma “arquitetura 
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Figura 5. Villa Savoye, Le Corbusier (1928-29). 
Fonte: Portal Història en Obres, acessado jan/ 2012 
 

 
Figura 6. Villa Mairea, Alvar Aalto (1938-39). 
Fonte: Portal Història en Obres, acessado jan/ 2012 
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de carregação” (QUEIROZ, 1972)1 ou reprodução de modelos, mas aludem aportes 

técnicos e teóricos que podem sustentar uma produção.  

"Em alguma ocasião comparei a relação que existe entre o cimbramento e o 
arco no processo construtivo como a que deveria dar-se entre a teoria e a 
prática no campo do projeto arquitetônico. Como o cimbramento, a teoria, a 
meu ver, não deve ser mais que uma construção auxiliar que, uma vez 
construído o arco, retira-se e desaparece discretamente para que aquele 
possa ser visto em todo seu esplendor. Esta comparação dá a teoria um 
papel importante em que se situa, em qualquer caso, a serviço da obra, e é 
considerada como a autêntica chave para o saber no campo artístico." 
(MARTÍ-ARÍS, Carlos, 2007, pág. 09) 

A preocupação com os aportes técnicos e teóricos distingue esse grupo de 

arquitetos. Faz com que o produto de sua atuação profissional possa ser inserida, na 

arquitetura paraibana, como “obras 'de limite'” que, para Tschumi (1980/2008), são 

referências a partir das quais pode-se empreender uma critica às condições 

existentes, são situações extremas que nos informam o estado da arte, seus 

paradoxos e contradições.  

"Ora celebrados, ora ignorados, essas obras 'de limite' frequentemente 
constituem casos isolados em meio à produção comercial dominante, até 
porque o comércio não pode ser ignorado numa profissão cuja escala 
envolve clientes cautelosos e capitais cuidadosamente investidos. Assim 
como a pista secreta em um romance policial, essas obras são essenciais." 
(TSCHUMI, 1980/2008, pág. 174) 

Das quatro casas, duas pertencem ao próprio arquiteto: uma é sua residência 

em João Pessoa e a outra é a casa de campo da família no povoado de Maciel. As 

outras, uma urbana e outra rural, também têm como clientes um irmão e um tio. 

Nesse sentido, as quatro obras pertencem a um campo de experimentação clássico, 

a casa do arquiteto (ou de sua família), em que há maior liberdade e margem de 

negociação. Para Wisnik (2007, p. 16), em geral, a casa é a obra que melhor 

condensa as renovações propostas pelos grandes mestres do século XX, como a Villa 

Savoye (1928-29), de Le Corbusier ou a Villa Mairea (1938-39), de Alvar Aalto. 

(Figuras 5 e 6) 

 

Para Haraguchi (1989) desde que os arquitetos começaram a projetar 

habitações unifamiliares a partir das mudanças operativas provocadas pela 
                                                           
1 Há alguns anos o sociólogo Maurício Vinhas de Queiroz, em artigo publicado na Revista Arquitetura, 
promovida pelo IAB/RJ, apresentou uma distinção entre uma "arquitetura de elite" em contraposição 
a uma "arquitetura de carregação". 
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sociedade pós revolução industrial, a casa passou a ser um tema relevante por 

constituir um laboratório para novas proposições espaciais e construtivas. 

"(...) o trabalho de grandes mestres da arquitetura do século XX tais como 
Frank Lloyd Wright, Le Corbusier e Mies van der Rohe não podem ser 
avaliados sem considerar que estes arquitetos desenvolveram muitas de 
suas idéias arquitetônicas criando pequenas casas. Hoje, próximo ao fim do 
século XX, é no projeto da casa individual que o Pós-Modernismo acha a sua 
mais forte forma de expressão." (HARAGUCHI, 1989, p.6)  

Através de uma descrição densa das quatro casas e de seu cenário, assim 

como na "rinha de galo" descrita pelo antropólogo Geertz (1978) ou na “história de 

Menocchio” descrita por Ginzburg (2006), busca-se sinais e indícios que delineiem as 

bases da arquitetura de Gilberto Guedes. Como ressalta Bernard Tchumi 

(1980/2008), são códigos ocultos que irão definir um cenário arquitetônico. Juan 

Pablo Bonta em Sistemas de Significación en Arquitectura, de 1977, argumenta que, 

na arquitetura, muitos conceitos e formas convertidos em vocabulário estabelecido 

e, por conseguinte, previsíveis, são considerados "indícios intencionais", que muitas 

vezes são vistos como uma nova leitura, transformando-se em "sinais", que dão 

outros significados a arquitetura observada. 

Desse modo busca-se através do olhar sobre estas casas resposta para uma 

questão chave: quais os parâmetros contemporâneos na obra do arquiteto Gilberto 

Guedes? A análise formal das casas escolhidas ajudará a entender quais as 

estratégias, ou melhor, os mecanismos, procedimentos e artefatos que aparecem 

com insistência na obra do arquiteto. 

Discorrer sobre arquitetura contemporânea não é uma tarefa fácil. Ainda não 

temos o distanciamento necessário para tratá-la com isenção e pensar essa 

"condição contemporânea". Por isso mesmo, não se pretende "desvendar" essa 

"condição", mas buscar elementos que estimulem reflexões sobre o tema. Não 

obstante, esse é também um trabalho monográfico sobre a obra do arquiteto 

Gilberto Guedes e nesse sentido, os elementos aqui apresentados o são sob a luz de 

sua produção, em uma leitura muito peculiar e particular de como esse arquiteto se 

insere nesse cenário específico. 

Todavia, as bases para construção dessa arquitetura contemporânea, 

encontram-se no final dos anos de 1960, quando surgem as propostas operativas e 

metodológicas que desembocaram no momento arquitetônico atual. Assim, para a 
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leitura e entendimento da obra de Guedes, é preciso voltar o olhar para os 

acontecimentos arquitetônicos da época. 

 

 

Um Olhar Internacional 
 

Segundo Arantes (1995), um acontecimento fundamental para a definição da 

situação contemporânea da arquitetura foi a Bienal de Veneza de 1980. A Strada 

Novissima - onde vinte arquitetos alinharam fachadas cenográficas em uma rua 

fictícia - tentava sintetizar algumas das principais propostas arquitetônicas que 

vinham sendo construídas ao longo dos quinze anos anteriores a exposição (de 1965 

a 1980) e se consolidam a partir desse evento: Arquitetura da Cidade de Aldo Rossi 

(1966), Complexidade e Contradição em Arquitetura e Aprendendo com Las Vegas de 

Robert Venturi (1966 e 1977) e Nova York Delirante de Rem Koolhaas (1978). A partir 

de então, o mundo passaria a viver sob o "signo do olhar, sob o império da imagem, 

no âmago de uma civilização do simulacro" (ARANTES, 1995, p. 19). (Figuras 9 a 14) 

Essa exposição tinha como objetivo evidenciar a necessidade de uma ruptura 

com o projeto moderno. Para Montaner (2001), o projeto moderno mostrava 

suficientes fissuras e insuficiências para exigir uma profunda revisão, em que a 

arquitetura deveria ser expressão de uma época que nada tem a ver com a das 

vanguardas modernas. 

É importante ressaltar que apesar das "novas teorias" da arquitetura, que se 

contrapunham ao Movimento Moderno, terem sido publicadas entre os anos 1960 e 

1970, é a Bienal de Arquitetura de Veneza de 1980 o veículo que vai expor e difundir 

em massa essas idéias, visando popularizá-las. Esse ambiente de "show business" 

criado com o evento chamou a atenção do público e quebrou paradigmas até então 

arraigados no seu imaginário. A arquitetura assume sua conexão com a mídia e a 

sociedade assume a era do espetáculo (Figuras 7 e 8). 
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Figura 7. Desenho mostrando em primeiro plano o 
Teatro Del Mundo e o pórtico de entrada da I Bienal de 
Arquitetura, Veneza, 1980, projetos de Aldo Rossi.  
Fonte: Blog Laboratorio de Proyectos Arquitectura y 
Espacio Contemporáneo, acesso em dez/2010. 
 

 
Figura 8. Bienal de Veneza, cartaz de divulgação da 
exposição “Strada Novissima”. 
Fonte: Portal do Centro Pompidou, acesso em jul/ 2012. 



 
35 

 

 
Figura 9. Bienal de Veneza, à esquerda a fachada do 
antigo galpão Arsenale Corderie antes da renovação e, a 
direita, um desenho proposto por Stanley Tigerman. 
Fonte: Domus 605, abril/1980 

 

           
Figura 10. Propostas para a exposição “Strada 
Novissima”: à esquerda de Franco Purini e Laura 
Thermes; à direita, um desenho de Massimo Scolari. 
Fonte: Domus 605, abril/1980 

 

 
Figura 11. Propostas para a exposição “Strada Novissima”: à 
esquerda, desenho de Robert Stern; à direita, desenho de 
Michael Graves. 
Fonte: Domus 605, abril/1980 
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Figura 12. Fotos da exposição “Strada Novissima”.  
Fonte: Domus 605, abril/1980 
 

   
Figura 13. Detalhes de algumas fachadas da exposição: à esquerda proposta de 
Hans Hollein e à direita a proposta de Oswald Mathias Ungers. 
Fonte: Domus 605, abril/1980 
 

 
Figura 14. Detalhes de algumas fachadas da exposição: à esquerda proposta de 
Thomas G.Smith e à direita a proposta de Venturi, Rauch & Scott-Brown. 
Fonte: Domus 605, abril/1980  
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Por outro lado, a exposição "Modernidade, um projeto inacabado", no Festival 

de Outono de Paris, em 1982, aponta outra direção para esse debate provocado pela 

Bienal de Veneza (Figuras 15 e 16). Essa exposição tinha como base o artigo de 

mesmo nome, do filósofo alemão Jürgen Habermas e atraiu a participação de um 

grupo de arquitetos não satisfeitos com as idéias da Strada Novissima, como 

Kenneth Frampton, Tadao Ando, Vittorio Gregotti, Arata Isosaki, Richard Meier, 

Renzo Piano, Alvaro Siza, Peter & Alison Smithson. Para este grupo, o projeto da 

modernidade ainda não havia atingido a sua plenitude. Habermas (1999)2 considera 

um retrocesso qualquer formulação que abra as portas ao historicismo, à 

fragmentação e ao irracional. Defende a continuidade de uma atividade moderna e 

crítica, que abra caminhos e pontes para a unidade da experiência. 

Os arquitetos que participaram da exposição de Habermas, acreditavam que o 

processo de mudança viria com a tentativa de reinterpretar a sintaxe racionalista do 

Movimento Moderno. Alinhado a idéia de que as premissas modernas não haviam 

sido realizadas em sua plenitude, estava o arquiteto Peter Eisenman. Ele entendia 

que eram muitas as razões pelas quais o projeto moderno não alcançou a sua 

plenitude, porém a que desviou os arquitetos modernos de seus objetivos foi o 

suposto compromisso assumido pela arquitetura moderna com o “funcionalismo”. 

Assim, a arquitetura deveria estar disposta a resgatar seus princípios que eram, 

acima de tudo, formais. 

Rem Koolhaas, um dos expoentes da exposição Presença do Passado, 

organizada por Paolo Portoghesi na Bienal de Veneza de 1980, (Figura 14), concentra 

suas idéias na direção do que poderia ser construído no futuro. Não renega o 

passado moderno e constrói sobre ele suas propostas. Ao contrário de Venturi (2004) 

que encara a arquitetura como um fim em si mesmo, Koolhaas (1988/2008) busca a 

liberdade em relação às propostas modernas e pós-modernas e uma sensibilidade 

para as qualidades do ambiente circundante. 

                                                           
2 O texto de Habermas é de 1980. 
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Figura 15. Cartaz do Festival de Outono de 
Paris em 1982. 
Fonte: www.festival-automne.com, acessado 
em fev./2012 

 

 
Figura 16. Capa do catálogo da exposição 
"Modernidade, um projeto inacabado" de 1982. 
Fonte: www.amazon.com, 
acessado em fev./2012 
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“Koolhaas está interessado em dar continuidade ao projeto moderno 
introduzindo revisões, em vez de abandoná-lo totalmente. Seu vocabulário 
formal descende do construtivismo russo e do movimento moderno, mas 
exclui o programa de reformas sociais que caracterizou os dois movimentos 
artísticos." (NESBITT, 2008, p. 355) 

Para Nesbitt (2008), Koolhaas está preocupado com a contemporaneidade: 

"como a nostalgia me incomoda, procuro cada vez mais não ser moderno, e sim 

contemporâneo" (KOOLHAAS, 1989/2008, pág. 361). Anos antes ele já havia 

registrado essa busca de perspectivas para a arquitetura moderna, não como crítica, 

mas como reflexão, em um capítulo de Nova York Delirante, de 1978, dedicado a Le 

Corbusier. Se o mestre do Movimento Moderno afirmava que os arranha-céus de 

Manhattan eram "muito baixos", Koolhaas vai responder que a arquitetura moderna 

"foi muito tímida", que o verdadeiro projeto moderno ainda estava por vir. Assim, 

segundo Gorelik (2008, p. 16), para Koolhaas, o arranha-céu de Manhattan pode 

converter-se numa "máquina de emocionar" que foi concebida como uma "máquina 

de habitar". 

Para Montaner (2001), as propostas de Koolhaas são interpretações 

hedonistas da arquitetura do Movimento Moderno, é o resultado de uma admiração 

pela estética das estruturas modernas e uma fascinação pela densidade e ecletismo 

do universo metropolitano. Seus projetos procuram reinterpretar as propostas 

modernas, sem a pretensão de recuperar a ordem e os critérios racionais para 

aplicá-los à arquitetura e à cidade. 

Koolhaas chama a atenção para um aspecto que sempre moveu, e continua 

movendo, a arquitetura e que foi um dos motores do Movimento Moderno: os 

avanços tecnológicos. Enquanto Eisenman (1984/2008) discute uma 

contemporaneidade em seus aspectos filosóficos, Rem Koolhaas (2008) afirma que a 

mudança fundamental para a arquitetura foi a invenção do elevador mecânico. 

Assim, se para Montaner (2001), Venturi foi um ícone do decênio que vai de 1965 à 

1975 e Eisenman foi um fiel representante dos anos de 1980, para Moneo (2008), 

Koolhaas é o arquiteto da década de 1990, influência definitiva para as abordagens 

do fim do milênio e começo de um novo século. Moneo resume em um parágrafo a 

abordagem contemporânea de Koolhaas: 

"Os interesses teóricos e profissionais mudam radicalmente nos anos 1990, 
sendo a figura de Rem Koolhaas o paradigma do significado dessa mudança.  
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Figura 17. Capa revista Módulo nº 1, 
lançada em 1955. Sua circulação foi 
suspensa em 1964 e só é retomada em 
1975. 
Fonte: www.cronologiadourbanismo 
.ufba.br, acessado em fev./2012 
 
 

 
Figura 18. Capa revista Projeto nº 1, 
lançada em 1977. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 19. Capa revista Pampulha nº1, 
lançada em 1979.  
Fonte: www. podesta.arq.br, 
acessado em fev./2012 

 
Figura 20. Capa revista AU nº 1, lançada 
em 1985 
 Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Ele pretende que os arquitetos recuperem a racionalidade implícita na 
arquitetura livre de preconceitos intelectuais que é realizada pelas 
construtoras. Ali estão as raízes de uma arquitetura viva, não desvirtuada 
pelas digressões teóricas de quem reclama por uma arquitetura culta. Ali 
está a chave para a arquitetura de um mundo globalizado, que não vê a 
história com o respeito nostálgico demonstrado pelas gerações 
precedentes." (MONEO, 2008, p. 11). 

 

Um Olhar Nacional 
 

A força com que a imagem "pós-moderna" começa a se impor através da 

Strada Novissima, cujas criações envolvem frontões, colunatas e um repertório 

historicista, é desconcertante quando vista a partir da realidade brasileira. Mesmo 

nos anos de 1970, a força motriz da arquitetura brasileira ainda fincava suas bases 

nos arcabouços de uma arquitetura moderna, porem a partir dessa década a crítica à 

arquitetura começa a ganhar novos espaços. Para Ruth Verde Zein (2002), a critica 

ganhou fôlego a partir do final da década de 1970. Esse período é marcado por 

acontecimentos como o relançamento da revista Módulo em 1975, o lançamento da 

revista Projeto em 1977, a revista Pampulha em 1979, e ainda a criação da revista 

Arquitetura e Urbanismo (AU) em janeiro de 1985. Acrescenta-se a isso, 

lançamentos editoriais como o livro de Carlos Lemos, Arquitetura Brasileira, em 

1979, o de Sergio Ferro, O Canteiro e O Desenho, em 1981, o de  Yves Bruand, 

Arquitetura Contemporânea no Brasil (tradução de sua tese defendida em 1971), em 

1981, e o de Hugo Segawa Arquiteturas no Brasil / Anos 80, em 1988. Este último 

título traça um panorama do que estava sendo produzido naqueles anos 80 em 

diversas regiões do país. Principalmente as grandes obras públicas construídas no 

rastro do "Brasil grande", que revela a pluralidade da arquitetura no cenário 

nacional sem imposições doutrinárias. 

 "Imposições doutrinárias estão em baixa, a pluralidade de caminhos 
constitui um fato, triunfa a atitude mais empírica e pragmática diante das 
demandas de uma realidade contraditória que mescla elementos tribais e 
cosmopolitas. Cresce a convicção de que a noção de contextualismo precisa 
se redefinir; mais que adotar um contexto, o arquiteto latino-americano é 
frequentemente chamado a criar um contexto inovador." (COMAS, 1993, 
p.25)3 

                                                           
3 No artigo "O Esgotamento do Regionalismo", Comas comenta essa pluralidade de caminhos 
identificada na passagem dos anos de 1980 para os anos de 1990 apontada por Segawa no seu texto 
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Figura 21. Charges de Éolo Maia, 
difundindo o pós-modernismo no Brasil, 
com data para começar: outubro de 1985. 
Fonte: MAIA, 1982 

 
Figura 22. Niemeyer não consegue atingir o 
edifício da AT&T de Philip Johnson, de 1978. 
Fonte: MAIA, 1982 

 
Figura 23. Releitura do barroco, desenho feito 
por Éolo Maia. 
Fonte: MAIA, 1982 
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Um momento marcante e gerador de debate e critica em arquitetura no 

Brasil, foi o ciclo de debates promovido pelo IAB-RJ, entre os anos de 1976 e 1977, 

Arquitetura Brasileira pós Brasília: Depoimentos. O evento teve lugar no Museu de 

Arte Moderna do Rio de Janeiro e agrupou tanto arquitetos alinhados na defesa da 

arquitetura moderna brasileira, como os que buscavam uma alternativa ou um novo 

modo de encarar a arquitetura. Segundo Bastos & Zein (2010), entre os participantes 

do debate, destaca-se a participação de Joaquim Guedes, que critica o uso do 

concreto e busca uma arquitetura "tropical", adequada ao clima e aos modos de vida 

de cada região. Guedes ressalta a importância do que ele chama “arquitetura 

marginal”, apagada pelo peso histórico da chamada "grande-arquitetura-oficial-

brasileira-moderna". 

Esse ciclo de debates não foi um evento isolado. Logo em seguida, no intuito 

de divulgar e promover o debate sobre a arquitetura produzida nas várias regiões do 

país, a revista Projeto realizava em 1980 uma exposição em Buenos Aires intitulada 

de Arquitetura Brasileira Atual. Era uma tentativa de levar a arquitetura nacional de 

volta ao debate internacional. E para conseguir essa projeção, o caminho era 

produzir uma arquitetura elaborada em função do lugar. De uma certa forma, o 

evento de Buenos Aires queria mostrar o que Joaquim Guedes já havia preconizado 

três anos antes no ciclo de debates do MAM/RJ, uma arquitetura produzida fora do 

eixo da dita “arquitetura oficial”.  

Outro evento importante é realizado em Porto Alegre, em novembro de 1983 

(ano em que Gilberto Guedes conclui o curso de Arquitetura e Urbanismo na UFPB), 

para discutir a inserção da arquitetura brasileira no continente. Sob o tema 

"Moderno e Pós-Moderno no Contexto Latino-Americano", o arquiteto mineiro Éolo 

Maia, um dos expoentes desse debate, discutiu o significado da arquitetura pós-

moderna brasileira, tentando aproveitar as ideias que essa arquitetura despertou. 

Assim ele afirma que deveríamos adaptar as teorias pós-modernas e "tirar proveito 

do que é útil a cada região ou momento histórico". Em um tom lúdico, Éolo Maia 

proclamava que a arquitetura pós-moderna no Brasil deveria ser o caminho. 

(Figuras 21 a 23) 
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Figura 24. Escola Transitória em argamassa armada, 
João Filgueiras Lima – 1982/1984. 
Fonte: LATORRACA, 1999, p. 147 
 

 
Figura 25. Loja Forma, Paulo Mendes - 1987. 
Fonte: ARTIGAS, 2002, p. 114 
 

 
Figura 26. Maquete do projeto vencedor do concurso para Expo Sevilha 1992. 
Fonte: AMARAL, 2009 
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O pretenso "fim da modernidade" gera, na ótica de Éolo Maia, uma suposta 

crise arquitetônica nacional, que ao ser solucionada fará surgir uma nova 

arquitetura. Pode-se dizer que a "profecia" de Éolo Maia se cumpriu ao longo da 

segunda metade da década de 1980, quando grande parte dos arquitetos, 

principalmente os mais jovens, se encantaram com as propostas pós-modernas. Em 

entrevista a primeira edição da revista Óculum, Maia (1985) afirmava: "vai ter muito 

arquiteto novo que vai pegar essas leituras mais fáceis e, sem uma discussão, vai 

começar a fazer ... pós-modernoso". Esse alerta já havia sido feito um ano antes por 

Espallargas Gimenez, em artigo para a revista Projeto: 

"Desejar ardentemente o pós-modernismo como renovação, como 
atualização, reproduz os equívocos de uma negligência que tão-somente 
reforça o colonialismo do qual se quer escapar. Também exigir a arquitetura 
como problema nacional, quebrando lanças contra a penetração da forma 
yankee, é reconhecer, no dualismo implícito, a continuidade de uma 
condição periférica e dependente. Duas posturas que nos deixam na 
mesma." (ESPALLARGAS-GIMENEZ, 1984, p. 88). 

Entretanto, essa “profecia” durou pouco menos de uma década. Os anos 1980 

não foram exclusivos da produção pós-moderna. Basta lembrar da obra de 

arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, Severiano Porto e João Filgueiras Lima, 

além de Glauco Campello, com quem Gilberto Guedes colaborou nos anos de 1984 e 

1985. (Figuras 24 e 25) 

Seguindo as discussões dos anos 1980, a década de 1990 surge com 

esperança, expectativa e perspectiva, como afirma Carlos E. Comas: 

"Na história da arquitetura brasileira, os anos 40 foram heróicos, os 50 
expansivos, os 60 messiânicos e apocalípticos, os 70 derivativos e à deriva. 
Fim do "milagre", "abertura" em curso, os anos 80 se fizeram 
introspectivos. Foram obrigados a refletir sobre a especificidade do pensar e 
do fazer arquitetônicos, a reexaminar a validade dos paradigmas de projeto 
endossados pelo pensar e pelo fazer Arquitetura no país. O resultado de 
tanta discussão não foi de todo conclusivo, mas algo tem de promissor. 
Talvez à semelhança dos 30, os 80 se possam dizer anos de preparação 
consciente para uma viagem que a mente e o coração desejam concretizar 
nos anos 90. Talvez seja possível afirmar que na década que acaba, a 
Arquitetura brasileira revalidou passaporte, revisou a bagagem, definiu hora 
e lugar de partida. Se não postulou decisivamente um destino, ao menos 
delineou uma carta de navegação." (COMAS, 1990, p. 91) 

Um evento que marcou a formação da condição contemporânea (anos de 

1990) na arquitetura brasileira foi o debate gerado pelo concurso para o pavilhão do 

Brasil na Exposição Internacional de Sevilha de 1992. Devido a polêmica gerada pelo 
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concurso, Spadoni (2003) considera 1990 como o ano que marcou "o fim do mal-

estar" gerado pela critica a arquitetura moderna, desde 1960. (Figura 26) 

"No Brasil, vamos lembrar a polêmica em torno do concurso do pavilhão 
para Sevilha 1992, um episódio marcante que já conta com quase vinte anos. 
Após o concurso nacional realizado em 1990 houve um grande debate sobre 
o projeto vencedor, dos arquitetos Ângelo Bucci, Álvaro Puntoni e José 
Oswaldo Vilela. O edifício proposto foi criticado, entre outras coisas, pela sua 
estética inspirada no brutalismo paulista, chegando mesmo a lembrar o 
pavilhão de Osaka e o Museu da Escultura de Paulo Mendes da Rocha. E o 
debate não se resumiu a revistas ou bastidores, houve até uma sessão 
pública de discussão. Por fim, após um certo desgaste, e pelas dificuldades 
impostas pelo projeto em viabilizar uma construção rápida que não deveria 
ultrapassar oito meses, o Ministério das Relações Exteriores terminou 
decidindo pela não construção do pavilhão, e o país participou da exposição 
num pavilhão coletivo (solução mais fácil, basta escolher o que vai ser 
exibido no stand). No entanto, o concurso de Sevilha serviu para amadurecer 
o debate sobre a nossa herança modernista, que hoje se afirma com muito 
mais segurança, como uma escolha consciente, principalmente na escola de 
São Paulo. E o projeto do pavilhão não construído terminou sendo um herói 
do confronto com a crítica pós-moderna." (AMARAL, 2009)  

Mas é preciso ter cuidado. Segundo Nobre (2006), uma crítica rigorosa do 

projeto modernista nunca chegou a ser elaborada no meio arquitetônico brasileiro. 

Os expoentes mais jovens da arquitetura dos anos de 1990 quando consultados sobre 

sua produção falavam em "superar o confronto de gerações", "reavaliar o legado do 

movimento moderno" e até em uma "leitura da produção de arquitetura moderna, 

principalmente do período 1940-50” (MILHEIRO; NOBRE; WISNIK, 2006, p. 19). E isso 

se refletia claramente no discurso da equipe vencedora do projeto para o Pavilhão 

Brasileiro na Expo Sevilha 1992, na revista Projeto n. 139, Edgar Dente assumia 

abertamente o conflito4: 

"São os elementos presentes no trabalho que provam que nós, arquitetos 
contemporâneos, sabemos construir esses espaços, solucionar projetos, 
sem sermos pirotécnicos ou copiarmos colunas gregas para dizer que 
projetamos de maneira moderna." (Edgar Dente, apud BARELLI, 1991, p. 62). 

Nota-se um fortalecimento da produção arquitetônica brasileira a partir da 

última década do Século XX. Volta-se perceber a projeção da arquitetura nacional no 

cenário internacional. Segundo Wisnik (2007), exemplo disso são as inúmeras 

publicações estrangeiras da Residência Hélio Olga (1987-1991), do arquiteto Marcos 

                                                           
4 Edgar Dente é outro membro da equipe não mencionado por Amaral (2009) na citação acima. 
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Acayaba, bem como a premiação em 2006 do arquiteto Paulo Mendes da Rocha com 

o The Pritzker Architecture Prize5. 

Além disso, alguns títulos importantes começam a ser traduzidos e 

publicados aqui no Brasil: em 1995 tem-se Arquitetura da Cidade, de Aldo Rossi e 

ainda Complexidade e Contradição em Arquitetura, de Robert Venturi; em 2003 é 

lançado Aprendendo com Las Vegas, também de Robert Venturi;  em 2008 Nova York 

Delirante, de Rem Koolhaas e Uma Nova Agenda Para a Arquitetura, de Kate Nesbitt, 

compêndio com trechos de artigos importantes para o debate da arquitetura a partir 

da década de 1960.  

Corrobora com isso, o resultado da pesquisa feita no Avery Index da 

Universidade Colúmbia, pelo professor Fernando Lara, onde ele encontrou 404 

artigos sobre a arquitetura brasileira publicados nos periódicos especializados 

durante a década de 1990, em um total de 1007 artigos para o período de 1906 a 

2000, uma porcentagem bastante significativa. 

É nesse contexto que a obra de Gilberto Guedes se insere. Apesar de ter se 

formado no início da década de 1980, só irá constituir um escritório próprio no final 

da década. Assim, sua inserção definitiva no mercado de projetos de arquitetura só 

ocorre a partir do início dos anos de 1990 que, como foi dito anteriormente, são anos 

de construção de uma forma de trabalhar. Portanto, o recorte temporal escolhido, 

1990 a 1999, coincide com os anos de formação e consolidação do seu escritório. 

Todavia, este é apenas um delineador de escolha das obras aqui apresentadas, posto 

que as análises abrem caminho para comparações com obras produzidas anterior e 

posteriormente a este período. 

 

Considerações metodológicas e estruturais. 
 

Postas essas questões iniciais e justificados os recortes físico e temporal, 

para abordar o tema proposto, os pressupostos da arquitetura contemporânea 

presentes na obra do arquiteto Gilberto Guedes, a dissertação foi desenvolvida de 

acordo com as seguintes etapas: 

                                                           
5 Em 1988 o arquiteto Oscar Niemeyer havia recebido este prêmio. 
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• Revisão bibliográfica sobre o tema abordado (em livros, dissertações, 

teses, artigos, bases eletrônicas de dados etc.), formando assim uma 

base teórica que fornecerá subsídios para a construção da dissertação. 

Os acervos pesquisados incluíram: Biblioteca Central da UFPB, 

Biblioteca do Instituto Paraibano de Educação (UNIPÊ), Biblioteca 

Setorial do Centro de Tecnologia – UFPB, bem como importantes bases 

eletrônicas de dados, como o PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES e o 

sistema CELSIUS (por meio do qual é possível solicitar on-line cópias 

de material bibliográfico das instituições integradas ao sistema, tais 

como: USP, UNICAMP, UFSC, UFRGS, UNESP, PUC-RS, UFPE, etc.). O 

material considerado de relevância para o trabalho foi fichado, 

fotografado ou digitalizado e organizado a fim de facilitar consultas 

posteriores. Englobou obras que tratam das seguintes linhas de leitura: 

I. Caracterização da Arquitetura Contemporânea - pesquisas e 

reflexões sobre os aspectos e pressupostos que formam esse 

cenário de um modo geral. Buscou-se pistas em fontes como os 

autores que debatem esse condição contemporânea: Michael 

Speaks, Josep Maria Montaner, Ignasi de Solà-Morales, Jorge 

Otero Pailos, Kate Nesbitt, Rafael Moneo, Helio Piñon, Carlos 

Martí-Arís, Michael Hays, William Curtis  entre outros; 

II. Transição, Ruptura e Continuidade da Arquitetura moderna - 

textos que tratam da crítica da arquitetura moderna e buscam 

pistas sobre como se deu a transição do moderno para a 

condição contemporânea. Reportagens e artigos sobre o tema 

publicados pelas revistas da época constituíram-se em 

importantes documentos. Em especial as revistas "AU - 

Arquitetura e Urbanismo" e "Projeto", que apresentaram 

“balanços” da produção de décadas passadas e perspectivas, o 

que esperar dos anos que estavam por vir; 

III. Arquitetura Contemporânea Paraibana - publicações que 

constituem subsídios a esse tema. Tudo que já foi publicado 

sobre a arquitetura paraibana e contemporânea brasileira, 
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sobretudo nordestina, construindo um panorama dessa 

produção, através dos trabalhos imersos nessa 

contemporaneidade como, por exemplo, aqueles dos 

pesquisadores do PPGAU/UFRN, PPGAU/UFBA, MDU/UFPE e no 

PPGAU/UFPB;  

IV. Análise de Obras – trabalhos de referência que ajudaram a 

“olhar” as obras escolhidas. Nesse caso foram consultadas 

monografias sobre arquitetos diversos, bem como algumas 

dissertações e teses, que tratam do tema. Buscou-se também 

subsídios em outros campos do conhecimento, como nas 

análises historiográficas e antropológicas de Ginzburg e Geertz, 

respectivamente, bem como na visão de arquitetos, 

pesquisadores e historiadores de arquitetura, como Juan Pablo 

Bonta, Hélio Piñon, Manfredo Tafuri, Kenneth Frampton, Rafael 

Moneo, Hideaki Haraguchi, Carlos Comas, entre outros. 

• Levantamento documental em arquivos públicos e privados, incluindo 

jornais, periódicos, crônicas, monografias, fotografias, projetos 

arquitetônicos, bem como outros documentos que aprofundaram e 

ampliaram os conhecimentos acerca do objeto de estudo. Foram 

consultados acervos da cidade de João Pessoa, da Prefeitura Municipal, 

CREA, IAB e SINDUSCON-JP, bem como acervos particulares de 

arquitetos, além do rico acervo do próprio Gilberto Guedes, que abriga 

uma importante catalogação dos desenhos originais, feitos a lápis e 

instrumentos, de diversos projetos elaborados quando o escritório 

ainda não havia sido informatizado. Isso possibilitou a criação de fichas 

e listagens que, não só ajudou no desenvolvimento desse trabalho, mas 

servirá de fonte de consulta para trabalhos posteriores; 

• Pesquisa de campo através de visitas de reconhecimento as edificações 

que constituíram o objeto de estudo. Foi feito um levantamento de 

parte das edificações, bem como um registro fotográfico, em que foram 

detectados possíveis alterações na edificação e/ou distorções do 

projeto original; 
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• Entrevistas exploratórias com o arquiteto Gilberto Guedes, bem como 

com outros profissionais que se inserem no cenário contemporâneo da 

arquitetura local, com o intuito de buscar pistas para novos dados e 

novos caminhos; 

• Sistematização do material levantado, através do cruzamento dos 

dados obtidos com as informações teóricas; 

• Análises das obras selecionadas; 

• Reflexões, hipóteses e conclusões.  

As etapas descritas acima não se realizaram de forma estanque, foram 

constantemente revisadas, na medida do desenvolvimento do trabalho.  

O trabalho resultante estrutura-se em uma Introdução, três capítulos e 

considerações finais. 

No primeiro capítulo, apresenta-se o arquiteto objeto do trabalho, mostrando 

como se deu a sua formação acadêmica e quais foram as suas principais influencias. 

Trata do contexto que envolve sua formação e prática profissional e de como ele 

dialoga com as circunstâncias desse cenário e com outros arquitetos 

contemporâneos. Algumas das características da obra de Guedes são construídas 

nesses anos de formação e, assim, este capitulo persegue os rastros de alguns 

pressupostos contemporâneos de sua obra. 

O segundo capítulo apresenta a análise das quatro obras selecionadas, em 

que buscou-se constatar de que maneira os pressupostos contemporâneos 

transparecem na obra do arquiteto: elementos que revelam suas influências 

intrínsecas e vão buscar os "limites" dessa arquitetura. Desenvolve-se a análise 

rastreando nos edifícios escolhidos sete aspectos que norteiam e elucidam a sua 

produção: 

1. respeito às preexistências; 

2. rigor técnico e atenção aos detalhes; 

3. cuidado com o entorno; 

4. influência dos cânones modernos; 

5. influência da arquitetura pós-moderna; 

6. influência da arquitetura colonial luso-brasileira; 

7. privilégio da estrutura formal. 
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O terceiro capítulo sintetiza os dados obtidos no segundo capítulo, cotejados 

com as idéias debatidas no primeiro, buscando compreender como as características 

da obra analisada replica-se nos demais projetos que compõem o acervo 

arquitetônico do arquiteto objeto de estudo dessa dissertação: Gilberto Guedes. 
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Figura 27. Capa da Edição nº 100 da revista AU, 
fevereiro / março 2002. Edição comemorativa, 
onde homenageia na capa os arquitetos 
brasileiros reunindo os 63 profissionais mais 
representativos. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 28. Detalhe da Capa da AU nº100, 
ressaltando Gilberto Guedes ao lado de outros 
profissionais, como Ruy Othake e João Filgueiras 
Lima. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 29. Lista com os nomes dos 63 arquitetos referenciados na foto da capa da AU nº100. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Capítulo 01 
O Arquiteto em seu cenário 
 
 
 
 
 
Anos de Formação - 1980 
 
 

Ser lembrado e estar presente na capa da edição comemorativa de nº 100 da 

revista AU - Arquitetura e Urbanismo é um indicador de uma carreira bem sucedida, 

em que pese as críticas as formas de decisão editorial (Figuras 27 a 29). Pode 

significar um sucesso imobiliário, uma oportunidade circunstancial, alguma 

excentricidade, boas relações empresariais/políticas ou o reconhecimento de uma 

trajetória profissional notável. No caso do arquiteto, objeto da presente pesquisa, 

Gilberto Guedes, podem ser todas essas coisas, mas é também o reconhecimento de 

uma arquitetura que vem sendo construída ao longo de 30 anos de uma prática 

profissional, no mínimo interessante de ser investigada.  

No final da década de 1970, quando Gilberto Guedes ingressa no recém criado 

Curso de Arquitetura e Urbanismo, a primeira turma ainda estava concluindo sua 

graduação. Assim a sua formação passa pela construção e consolidação desse curso 

na Universidade Federal da Paraíba, que tinha em seu quadro docente professores 

de diferentes escolas: Recife, Brasília, Rio de Janeiro. Esses docentes "em trânsito" 

(SEGAWA, 1988) proporcionavam sobretudo uma troca de informações que 

enriquecia o ensino e propiciava uma formação que no mínimo oferecia alternativas 

e talvez fosse mais abrangente. Entretanto, ainda que fossem distintas, essas 

formações tinham, em sua maioria, como fundamento, a arquitetura moderna, o que 

colidia de certa forma com a sedução do pós-moderno que tardiamente, no início dos 

anos de 1980, chegava através das publicações especializadas e pelos meios de 

comunicação em geral (Figuras 30 a 33). 
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Figura 30. Capa da revista AU nº 4 de 
fev./1986. Edição especial sobre o pós-
modernismo mineiro. Éolo Maia, Maria 
Josefina e Sylvio Podestá falam de seus 
trabalhos e defendem a renovação da 
arquitetura moderna. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 31. Capa da revista Pampulha nº 
7, ago./set. 1982. Principal 
disseminadora das ideias pós-moderna 
no Brasil.  
Fonte: www.podesta.arq.br, acessado em 
fev./2012 
 
 

 
Figura 32. Artigo de Murilo Rubião na revista 
Pampulha nº 7, ago/set 1982, com ilustração 
/ colagem de Podestá, que utiliza como base 
os projetos da Casa dos Mortos e o 
Cemitério de Modena, de Aldo Rossi e o 
entorno são fotos da cidade de Miami nos 
EUA. 
Fonte: www.podesta.arq.br, acessado em 
fev./2012 
 

 
Figura 33. Ilustração de Álvaro Mariano Hardy 
(Veveco) na revista Pampulha nº12, jan./fev. 1984. 
Sátira a "Le Modulor" de Le Corbusier.  
Fonte: www.podesta.arq.br, acessado em fev./2012 
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Figura 34. Obra do Terminal Rodoviário de João Pessoa, projetado por Glauco Campello, 1977. 
Fonte: www.glaucocampello.com.br, acessado em jan./2012 
 

 
Figura 35. Terminal Rodoviário de João Pessoa, pátio de 
embarque / desembarque, conclusão da obra. 
Fonte: www.glaucocampello.com.br, acessado em jan./2012  
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Figura 36. Obras do Espaço Cultural José Lins do Rego em João Pessoa, projeto do arquiteto Sérgio 
Bernardes, 1980. 
Fonte: Acervo Germana Rocha 
 

 
Figura 37. Vista do conjunto da Igreja de São Francisco e Convento de Santo Antônio, que passa 
por restauro promovido pela FUNCEP em 1979. 
Fonte: www.ufpb.br, acessado em out./2011 
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João Pessoa, nessa época, passa por uma serie de operações que 

envolvem o crescimento da cidade, induzida pelo chamado “milagre 

econômico”, que construiria o que SEGAWA (1999) chama de "Brasil grande e 

moderno"6. A cidade passa por um momento profícuo de novas construções. 

Obras de grande porte como o Terminal Rodoviário de João Pessoa, projeto 

do arquiteto Glauco Campello, ou ainda o Espaço Cultural José Lins do Rego, 

projeto do arquiteto Sérgio Bernardes, estavam sendo construídas e serviam 

de estimulo e aprendizado para os alunos que buscavam uma formação 

complementar ao ambiente da universidade. Da mesma forma contribuíam 

para essa formação a restauração da Igreja de São Francisco e Convento de 

Santo Antônio, conjunto da ordem franciscana. (Figuras 34 a 37) 

 

Nesse momento, já estudante de arquitetura, Guedes consegue um 

estágio na Fundação Cultural do Estado da Paraíba (FUNCEP), para 

acompanhar os trabalhos de restauração no conjunto da ordem franciscana7, 

projeto coordenado pelo arquiteto José Saia. Este estágio em restauro não só 

vai despertar seu interesse em relação a questão do patrimônio, mas, mais 

importante, vai desenvolver uma das marcas mais interessantes de sua 

trajetória profissional: o respeito as preexistências, presença recorrente em 

sua produção, não só em projetos de intervenção em edifícios de valor 

arquitetônico reconhecido, mas mesmo quando se trata de uma edificação 

nova. Essa característica de seu trabalho será decisiva em alguns momentos 

de sua carreira. 

 

                                                           
6 "Com o 'milagre econômico' dos anos de 1970, a expansão industrial patrocinou inúmeras 
encomendas de projetos a escritórios de arquitetura e empresas de consultoria de engenharia com 
quadros funcionais incluindo arquitetos. A experiência desse período redundou num certo grau de 
especialização de profissionais, sintonizados com técnicos de engenharia, tanto na elaboração de 
planos diretores de conjuntos, layouts e plantas industriais, quanto no projeto de edifícios 
complementares (áreas administrativas, refeitórios, centro sociais) decorrentes da ausência inicial de 
planejamento físico dos complexos industriais." (SEGAWA, 1999, p. 163) 
7 Guedes acompanha as obras de restauração da  Igreja e Convento de Santo Antonio, do conjunto 
franciscano, entre maio e agosto de 1979. 
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Figura 38. Capa especial da Revista 
Projeto, 76, junho 1985. 
Fonte: Acervo Rui Rocha  
 

 
Figura 39. Propaganda Induspress.  
Fonte: Revista Projeto, 76, junho 1985 
 

 
Figura 40. Propaganda Pierre Saby. 
Fonte: Revista Projeto, 76, junho 1985 
 

 
Figura 41. Propaganda Alusud.  
Fonte: Revista Projeto, 76, junho 1985 
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Figura 45. Vista da avenida à noite.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 46. Detalhe Coberta.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

Figura 42. Vista do Showroom Peugeot.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

Figura 43. Vista do Showroom Peugeot.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

Figura 44. Detalhe Fachada Frontal Peugeot. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Figura 47. Fachada norte escritório de advocacia Leopoldo Viana, projetado por Gilberto 
Guedes em  2002. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
. 

 
Figura 48. Foto detalhe fachada norte 
projeto escritório de advocacia 
Leopoldo Viana. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 49. Foto pé-direito duplo na 
recepção do escritório de advocacia 
Leopoldo Viana. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Outro marco importante de sua formação foi outro estágio, dessa vez na 

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, para 

acompanhar a construção do Espaço Cultural8, uma das obras emblemáticas do 

arquiteto Sérgio Bernardes9, uma grande cobertura em estrutura de treliça espacial 

com apoios metálicos, que constitui a primeira utilização em grande escala desse 

tipo na Paraíba. Essa obra, por um lado, faz parte das experiências do arquiteto junto 

ao LIC – Laboratório de Investigações Conceituais, que marcam esse momento de 

sua carreira e, por outro, aproveita os incentivos de uma campanha que, no final dos 

anos 1970 e início de 1980, financiava e estimulava a utilização de estruturas 

metálicas na construção civil, sobretudo o uso do aço. O Brasil, apesar de produzir, 

na época, cerca de cinqüenta por cento de todo o aço da América Latina e ser o 

oitavo país produtor desse material, seu consumo per capita estava muito abaixo da 

média do continente10 (Figuras 38 a 41). Assim, esse estágio não só dá a Guedes a 

oportunidade de ter contato com um sistema construtivo novo para a realidade local, 

mas estimula o gosto pela pesquisa de materiais, técnicas e detalhes construtivos 

propiciado pelo acompanhamento da obra de Sergio Bernardes, que desembocará 

em outra característica de sua obra: o rigor técnico.  

Esses dois estágios vão transparecer em vários momentos da trajetória de 

Guedes. Suas escolhas e seu olhar acerca do projeto da Concessionária Peugeot de 

1996, em que se utiliza de uma cobertura em estrutura metálica bastante leve para o 

seu dimensionamento, certamente é fruto de um rigor técnico estrutural que 

certamente começou a ser formado a partir de seu contato com a obra do Espaço 

Cultural. (Figuras 42 a 46) 

A reforma de uma residência da década de 1960 para a instalação do 

escritório de advocacia Leopoldo Viana & Associados em 2002 é outro exemplo em 

que Guedes considera a pré-existência da casa e do entorno e trata de forma 

rigorosa e técnica apurada as novas estruturas, principalmente em relação ao 

detalhamento. (Figuras 47 a 49)  

  
                                                           
8 Guedes acompanha as obras de construção do Espaço Cultural entre abril e outubro de 1981. 
9 Bernardes já havia feito outra incursão pela capital paraibana, com o Hotel Tambaú inaugurado em 
1971. 
10  Dados retirados do artigo Investindo na Expansão do Mercado Interno, página 55 da revista Projeto, 
número 76, de junho de 1985, especial sobre o uso do aço na arquitetura brasileira. 
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Figura 50. Fachada Sul, edifício sede da 
AABB. 
Fonte: Acervo Roberto Moita 

 
Figura 51. Fachada Sul, pátio interno do 
edifício sede da AABB. 
Fonte: Acervo Roberto Moita 
 

 
Figura 52. Fachada Sul, sede CRM/PB. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 53. Fachada Sul, pátio interno do CRM/PB. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Contudo, o exemplo mais emblemático é o projeto para a nova sede do 

Conselho Regional de Medicina da Paraíba, de 2006, que envolve a revitalização 

e ampliação do edifício da antiga sede da Associação Atlética do Banco do Brasil 

(AABB), um edifício moderno, importante para a memória da cidade, com algum 

interesse arquitetônico, ainda que não seja contemplado com nenhum tipo de 

proteção por parte dos órgãos de proteção do patrimônio. Mesmo tratando de 

um edifício com essas características, Guedes está atento ao valor das pré-

existências e preserva os espaços e elementos modernos que resistiram ao 

tempo e que poderiam ser preservados. (Figuras 50 a 53) 

Em 1983, quando Guedes conclui o curso de arquitetura, o mercado de 

trabalho em João Pessoa, como em todo o Brasil, era muito difícil para os 

arquitetos recém-formados que optassem pela profissão como profissionais 

liberais. O mercado era dominado por quatro escritórios consolidados11, cuja 

experiência e capacidade instalada atraía as demandas governamentais e os 

grandes projetos e lhes permitia competir com os novos arquitetos que 

tentavam ingressar nesse mercado. (Figuras 54 a 58)  

Assim, as grandes obras de modernização da cidade eram projetadas por 

esses escritórios ou por arquitetos de outros estados convidados para algum 

projeto específico ou ainda arquitetos que trabalhavam nas agências locais de 

órgãos federais. Em destaque aparecem nessa época as ações do Projeto CURA 

– Programa de Complementação Urbana, que era destinado à complementação 

de infra-estrutura em áreas de "vazios urbanos", além do Projeto Cidades 

Médias – PCM e da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - 

GEIPOT, extinta em 2008. Faziam parte da política de melhoria e modernização 

urbana do Governo Federal entre as décadas de 1970 e meados da década de 

1980. 

  

                                                           
11 Nesse momento, a cidade contava com quatro escritórios consolidados: Mario di Lascio, Expedito 
Arruda, Regis Cavalcanti e Amaro Muniz. 
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Figura 54. Viaduto Damázio Franca, projetado 
por Mario Di Lascio em 1970. Dentro dos 
programas de modernização da cidade de João 
Pessoa. 
Fonte: AZEVEDO & MOURA, 2011 

 
Figura 55. Edifício de equipamentos da 
antiga TELPA - Telecomunicações da 
Paraíba S/A. Projetado pelo arquiteto 
Sérgio Teperman em 1978. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 56. Vista gera do edifício da Funad - Fundação de Apoio ao Deficiente, projetada por 
Expedito de Arruda em 1981. 
Fonte: Revista AU 37 
 

 
Figura 57. Edifício da Caixa Econômica Federal, 
agência Cabo Branco, projetada em 1982.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 58. Mercado de Artesanato da 
Paraíba, projetado por Amaro Muniz e Régis 
Cavalcanti em 1992.  
Fonte: www.arqpb.blogspot.com, acesso 
em fev./2012 
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O final dos anos 1980 marca também o início do segundo ciclo de 

verticalização da cidade. Após um período de verticalização profícuo que vai de 1958 

à 1975 (CHAVES, 2008) e a posterior valorização da Orla Marítima, o debate sobre a 

verticalização volta a tona e em 1980, são construídos os dois primeiros edifícios 

altos desse segundo ciclo: Estrela de Ouro e Estrela de Prata, empreendimentos de 

um engenheiro paulista Yoshynore Kawabe, que traz os projetos já prontos de São 

Paulo.  

Esse é o panorama que Guedes encontra ao sair da universidade e ingressar 

como arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (IPHAEP), 

onde ele dá continuidade ao trabalho iniciado com o estágio na Igreja e Convento de 

Santo Antônio.  

Em junho de 1984, movido pela admiração pelo projeto do Terminal Rodoviário 

de João Pessoa, consegue uma vaga para trabalhar no escritório do arquiteto 

paraibano, natural de Mamanguape, Paraíba, Glauco Campello e seu sócio José Luís 

França Pinho – P/A Planejamento & Arquitetura, no Rio de Janeiro. Ainda em 1984, 

dando continuidade a sua estadia no Rio de Janeiro, para ampliar os limites da sua 

experiência e em busca de novos horizontes, ingressa no Escritório de Paisagismo de 

Roberto Burle Max, entusiasmado com a repercussão dos resultados do projeto 

"Expedição Burle Marx à Amazônia - 1983"12. 

Essa experiência no escritório de Burle Marx, reforçaria outras duas 

características interligadas da atuação profissional de Guedes: o cuidado no 

tratamento do terreno e seu entorno e a importância de uma boa marcação e 

paginação do piso, que vão se revelar no agenciamento das atividades no lote 

conforme a definição dos materiais. No projeto de reforma da Imobiliária Execut, de 

1999, por exemplo, toma partido de um pátio interno definindo uma área de convívio 

para os funcionários com jardim, espelho d'água e fonte, em que desenha não só 

uma paginação cuidadosa do piso, utilizando mosaico português, pedra Itacolomi do 

Norte e cerâmica, mas também cria um painel vertical com jardim elevado e uma 

fonte, nos moldes do que fez Burle Marx no Parque del Este, em Caracas 1961 ou no 

Jardim das Nações, em Viena 1963. (Figuras 59 a 66) 
                                                           
12  Em vinte seis de novembro de 1983, Burle Marx proferiu uma palestra na Sociedade Botânica do 
Brasil, em São Paulo, cujo texto apresentado por ele, "Paisagismo e devastação", está reproduzido no 
relatório da expedição apresentado ao CNPq com o título: Expedição Burle Marx à Amazônia - 1983. 
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Figura 59. Fachada oeste imobiliária Execut.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 60. Esquadria de acesso ao pátio interno.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 61. Detalhe do pátio interno com espelho 
de água e painel em cerâmica Brenand. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 62. Detalhe do pátio interno, ao fundo a 
esquadria de acesso. 
 Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 63. Parque del Este, Burle Marx, 1956-61.  
Fonte: SIQUEIRA, 2001 

 
Figura 64. Jardim das Nações, Viena, 1963.  
Fonte: SIQUEIRA, 2001 
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Figura 65. Planta Baixa pátio interno imobiliária Execut. 

Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 66. Elevação painel fonte e jardim elevado. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha
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Figura 67. Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, Glauco Campello, 1984. 
Fonte: www.glaucocampello.com.br, acessado em fev./2012 
 

 
Figura 68. Restauração do Paço Imperial do Rio de Janeiro, Glauco Campello, 1985. 
Fonte: www.glaucocampello.com.br, acessado em fev./2012 
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Figura 69. Casa da criança em Engenho da 
Rainha, Lelé, 1984-86.  
Fonte: LATORRACA, 1999 
 

 
Figura 70. Fábrica de escolas e equipamentos 
urbanos do Rio de Janeiro, Lelé, 1984-86.  
Fonte: LATORRACA, 1999 

 
Figura 71. Escola Isolada Rua Camitar, Lelé, 
1984-86.  
Fonte: LATORRACA, 1999 
 

 
Figura 72. Casa da criança em Acari, Lelé, 
1984-86.  
Fonte: LATORRACA, 1999 

 
Figura 73. Maquete ilustrativa Casa da Criança, João Pessoa. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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O escritório de Glauco Campello, por sua vez, além de incrementar uma visão 

“tectônica” da arquitetura, trazia também as questões de restauro e preservação. É 

dessa época o projeto para a Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro, de 1984 

e a restauração do Paço Imperial do Rio de Janeiro, de 1985. De um lado uma obra 

moderna com um rigor técnico e inovador em concreto armado, de outro, também 

exigindo uma técnica apurada, uma obra que exige cuidado e conhecimento refinado 

da arquitetura barroca, neoclássica e neocolonial13 brasileira.(Figuras 67 a 68) 

Esse período, de junho de 1984 à julho de 1985, em que Gilberto Guedes passa 

no Rio de Janeiro é extremamente profícuo para a sua carreira. Se não bastasse a 

passagem por esses dois importantes escritórios, curioso com as novas 

possibilidades que a pré-fabricação poderiam proporcionar à construção civil, ainda 

trabalha, nos últimos sete meses, no Programa de Pré-fabricação de Edifícios 

Escolares do Estado do Rio de Janeiro (CIEP's), coordenado pelo arquiteto João 

Filgueiras Lima e idealizado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, na ocasião Secretário 

de Educação do governo de Leonel Brizola14. (Figuras 69 a 73) 

Essas experiências aumentam o leque de perspectivas para uma atuação 

profissional de qualidade e vão conformando o perfil profissional do arquiteto. Com 

João Filgueiras complementa os conhecimentos tectônicos, os relativos a 

preservação do patrimônio aprimora com Glauco Campello e os relativos ao diálogo 

com a paisagem apreende com Burle Marx. Constrói uma maneira peculiar de 

resolver projetos de forma delicada, uma arquitetura atenta à forma, mas também 

ao processo construtivo, à racionalização e principalmente à solução dos detalhes 

arquitetônicos, como esquadrias, escadas, soleiras, arremates, que estão na base à 

pré-fabricação pretendida.  

                                                           
13 Ao apresentar o projeto de revitalização do Paço Imperial, Glauco Campello explica a 
heterogeneidade da edificação: "No tempo de D. João VI tornou-se um Palácio Barroco, improvisado, 
com duas fachadas cenográficas: uma voltada para o largo, para o local das paradas e dos eventos 
cívicos; a outra para o mar, para o mundo das conquistas portuguesas. Já na época do Império sofreu 
uma transformação de influência neoclássica, a menos organicamente relacionada com a sua 
estrutura tipológica, quase um arremedo. Na República, o edifício não pôde fugir aos preconceitos 
com as coisas do Império. Por causa de seu estado lastimável foi inicialmente recusado pelo Ministro 
das Relações Exteriores. O Departamento dos Correios e Telégrafos que passou a ocupá-lo, 
superpôs-lhe, em 1929, uma fisionomia neocolonial." (CAMPELLO, 1989) 
14 Darcy Ribeiro se referia as escolas dos CIEPs como "Casa da Criança". Coincidência ou não, anos 
mais tarde, em 1997, Guedes elabora um projeto de reforma de uma residência para abrigar crianças 
em tratamento médico no interior do estado denominada com o mesmo nome. 



 
72 

Seu retorno a João Pessoa, em agosto de 1985, marca a retomada de seu 

cargo no IPHAEP. A revalorização do patrimônio histórico arquitetônico brasileiro na 

década de oitenta e sua vivencia anterior, contribuem para o seu regresso ao 

trabalho com o patrimônio. Coincidentemente nesse mesmo período o Ministério de 

Obras Públicas e Urbanismo firmava um convênio através do Instituto Juan de 

Herrera com a Universidade Politécnica de Madri, oferecendo uma bolsa de estudos 

para uma especialização em Intervenção no Patrimônio Arquitetônico, que seria 

realizado na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madri. Entusiasmado com a 

oportunidade e preenchendo os requisitos exigidos, Guedes segue para a Espanha no 

início de 1986. A frente desse novo desafio mais do que um incremento no seu 

conhecimento acerca de como tratar o patrimônio histórico, essa viagem abre uma 

nova janela e novas perspectivas na construção de seu perfil profissional. 

Se no Brasil dos anos de 1980, tardiamente, era iniciado um forte debate 

sobre a revisão/superação da arquitetura moderna, via publicações e eventos como o 

congresso de Porto Alegre "Moderno e Pós-moderno no Contexto Latino-Americano" 

de 1983, que difundia a arquitetura pós-moderna com os discursos de Éolo Maia, 

esse debate na Europa já começava a ser superado. Se a  Bienal de Veneza de 1980 

apresentava com entusiasmo (e muita crítica) a Strada Novissima, o Festival de 

Outono de Paris em 1982 revalorizava a arquitetura moderna e a revisitava como um 

projeto inacabado.  

Em 1986, Gilberto Guedes chega a Espanha, em meio a discussões um pouco 

distintas daquelas que aconteciam no Brasil no mesmo período. Assim, para se 

situar frente a esse debate aproveita a oportunidade de conhecer de perto a 

arquitetura que havia estudado somente em livros e revistas: não só essa produção 

contemporânea objeto de polêmica, mas também aquela das décadas de 1920 a 

1940.  

Essa curiosidade em conhecer de perto as obras e sobretudo criar uma 

cultura arquitetônica consistente, ele apreende do professor da Politécnica de Madri, 

o arquiteto Francisco Javier Sáenz de Oíza.  Arquiteto respeitado na Espanha, Oíza foi 

responsável por uma reforma modernizadora da Escola Técnica Superior de 

Arquitetura de Madri. Além de estar ligado a docência, exercia um papel importante 

no mercado espanhol da época, de maneira que ao mesmo tempo em que realizava 
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uma intervenção de conservação de um edifício de valor histórico e arquitetônico, 

como o projeto para o Santuário de Nossa Senhora de Aranzazu, de 1950, elaborava 

projetos para grandes empresas, como é o caso do projeto para a sede do Banco 

Bilbao Vizcaya, de 1978.(Figuras 74 e 79) 

Esse arquiteto com uma produção tão diversa e ampla da arquitetura vai 

tornar-se o modelo a ser seguido por Gilberto Guedes, no desenvolvimento de sua 

trajetória profissional. Assim passa a transitar por diferentes temas: habitações 

unifamiliares e multifamiliares, intervenção em patrimônio histórico, edifícios 

corporativos, hospitais, centros comerciais, entre outros. Essa trajetória, apenas 

iniciada antes de sua ida a Europa, começa a tomar forma no seu retorno a João 

Pessoa em 1987. 

Ao retornar da Espanha, em janeiro de 1987, Guedes abre seu escritório, mas 

continua no serviço público como arquiteto da Comissão de Desenvolvimento do 

Centro Histórico de João Pessoa, membro da equipe responsável pelo 

desenvolvimento e supervisão dos projetos de revitalização e restauração do antigo 

Hotel Globo, do Mosteiro de São Bento, da Praça Dom Adauto e do Largo de São 

Francisco. Em seguida, no mesmo ano, sua especialização em Madrid o credencia a 

ser contratado pelo Instituto de Cooperação Iberoamericana (ICI) do Governo da 

Espanha para o desenvolvimento da primeira etapa do Projeto de Revitalização do 

Centro Histórico de João Pessoa, que consistia na delimitação do perímetro 

protegido, zoneamento, levantamento/cadastramento dos imóveis situados nesta 

área, levantamento da imagem urbana, diagnóstico da área, projetos de 

restauração/revitalização urbana e de edificações, bem como a elaboração de uma 

legislação para esta área. 

Ainda em 1987, Guedes realiza outra especialização: Revitalização do 

Patrimônio Natural e Construído, realizada em João Pessoa, promovido por uma 

parceria entre o Ministério da Cultura do Brasil e do Instituto de Cooperação 

Iberoamericana da Espanha. Assim, a sua formação desde o primeiro ano de 

ingresso na faculdade em 1979, até 1995, ano em que ele conclui seus trabalhos na 

Comissão do Centro Histórico de João Pessoa, está permeada por um olhar 

constante sobre o patrimônio histórico arquitetônico. 
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Figura 74. Santuário de N. S. de Aranzazu, Javier de Oíza, 1950-54. 
Fonte: Arquitetura Viva, nº 113 
 

 
Figura 75. Detalhe acesso Santuário de 
Aranzazu. 
Fonte: Arquitetura Viva, nº113 

 
Figura 76. Vista interior do santuário. 
Fonte: Arquitetura Viva, nº 113 
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Figura 77. Sede do Banco Bilbao Vizcaya em 
Madri, Oíza, 1978. 
Fonte: www.urbanity.es, acessado em fev./2012 
 

 
Figura 78. Detalhe dos brises horizontais do 
edifício do BBVA.  
Fonte: www.urbanity.es, acessado em fev./2012 

 
Figura 79. Planta baixa do pavimento tipo do edifício do BBVA.  
Fonte: www.plataformaarquitetura.com, acessado em fev./2012 
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Figura 80. Laboratório Analisis Centro, imagem após reforma de  2008. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 81. Instituto de Hematologia, vizinho ao laboratório Analisis, projeto de 
Gilberto Guedes executado em 1994. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 
  



 
77 

Exercício Profissional -1990 ... 
 

As experiências dos anos de 1980 enriquecem a bagagem cultural de Guedes, 

que sensível às questões do entorno e da revitalização, inicia as atividades de seu 

escritório na década seguinte15. Ainda envolvido pela questão do patrimônio por sua 

atuação no serviço público, começa a enfrentar novos desafios impostos por sua 

condição de profissional liberal. Seu primeiro projeto assim que volta da Espanha, 

em 1987, é uma reforma para abrigar a sede do laboratório de analises clinicas, 

Analisis, pertencente a família. Este é o projeto que abre as portas do seu escritório 

para o mercado pessoense. (Figuras 80 e 81) 

Apesar do número de arquitetos ter aumentado consideravelmente, a década 

de 1990 foi de maior abertura de espaço no mercado. Além dos escritórios 

consolidados, citados anteriormente, outros escritórios começam a se firmar: entre 

outros, Cristina Rocha & Lízia Paiva, Jussara Dantas, Paulo Macedo, Ernani Junior & 

A. C. Massa e Gilberto Guedes. 

"Expedito de Arruda, Gilberto Guedes, A. Cláudio Massa, Ernani Jr., Bethania 
Tejo, Débora Julinda ou Jussara Dantas são alguns protagonistas da 
'inocente revolução', que se inicia nos anos 80, mudando a paisagem da 
doce província. Com 30 escritórios de arquitetura e um universo profissional 
de aproximadamente 300 arquitetos atuantes, quase 90% da produção do 
mercado imobiliário da capital paraibana passa atualmente pela mão de 
algum arquiteto." (WOLF, 1998) 

No início da década de 1990, João Pessoa ainda estava marcada pelas 

“operações pós-modernas”. O escritório referência era o de Expedito Arruda. O 

Edifício Atrium, projetado por ele em 1984, causa polêmica entre os profissionais e 

passa a ser, para a população leiga, a referência de uma nova arquitetura que 

começa a ser produzida a partir dali (Figura 82). É nesse contexto que Guedes, assim 

como tantos outros arquitetos, começam a inserir-se no mercado. Em descompasso 

com o debate internacional, que apresentava um certo cansaço em relação aos 

excessos pós-modernistas e tratava de considerar outras alternativas de superação 

ou de retomada/renovação ou de reflexão sobre arquitetura moderna, no Brasil 

ainda persiste o debate sobre o fim da arquitetura moderna e a consistência das 

articulações pós-modernas, e em João Pessoa não podia ser diferente. 
                                                           
15 Apesar de ter criado o escritório no ano de 1987, as suas atividades como profissional liberal só se 
intensificam a partir do início da década seguinte. 



 
78 

 
Figura 82. Edifício Atrium, Expedito de Arruda, 1984.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 83. Foto das fachadas do projeto para terreno na praia 
do Seixas da casa Gilvandro Guedes, projeto de 1990, que não 
foi executado.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 84. Edifício empresarial Maximum, Guedes, 1991.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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As discussões sobre o concurso do pavilhão brasileiro de Sevilha, em 1991, 

que marca o fim do debate nacional sobre o assunto, não chega aos escritórios 

paraibanos, onde ainda predominam as “encomendas pós-modernas”, 

principalmente nos projetos comerciais, como o projeto para o Mercado de 

Artesanato, em 1992, de Amaro Muniz e Régis Cavalcanti.  Isso se perpetua até o fim 

da década e culmina com uma palestra bastante concorrida no VI Encontro de 

Engenharia e Arquitetura, promovido pelo Centro de Tecnologia da UFPB, no ano 

2000, “Arquitetura Construída e Não Construída” do arquiteto Sylvio Podestá, 

parceiro de Éolo Maia na difusão do pós-modernismo no Brasil. O fato curioso e 

ambíguo é que o mesmo encontro que promove o “arquiteto pós-moderno", concede 

o título de doutor "honoris causa" aos arquitetos Oscar Niemeyer e Álvaro Siza, 

expoente da arquitetura moderna e arquiteto importante no repensar essa 

arquitetura, respectivamente. Além disso, o evento homenageia o arquiteto 

definitivamente moderno, João Filgueiras Lima. 

Não alheio a esse cenário, Guedes projeta em 1990 uma casa para o seu irmão 

Gilvandro Guedes, que serviu de laboratório para sua incursão nas referências pós-

modernistas (Figura 83). O mercado exigia aportes nessa direção e sua resposta vem 

com o projeto do Edifício Empresarial Maximum, no ano seguinte (Figura 84). Mas se 

por um lado ele elaborava projetos de natureza pós-moderna, ao mesmo tempo 

desenvolvia o projeto para a sua casa na praia do Seixas, onde faz uma reverência 

aos grandes mestres modernos. De fato, Guedes flerta com o pós-moderno como 

tantos outros contemporâneos seus, mas não o enxerga como uma saída redentora e 

totalizadora de uma arquitetura contemporânea. Equilibra os aportes pós-modernos 

a diretrizes projetuais bastante evidentes de uma arquitetura de herança moderna.  

Essa integração de elementos de diferentes vertentes é percebida em outros 

projetos dessa época, como é o caso do comercial Praia Shopping, de 1995, além dos 

projetos de habitação multifamiliar que ele fez ao longo da primeira metade da 

década de 1990: como o Ed. Amoaras de 1992, projetado para a construtora Hema, e 

o edifício Torre Manaíra de 1995 projetado para a construtora CEENGE.(Figuras 85 e 

86).   
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Figura 85. Ed. Amoaras, construtora Hema, projetado por 
Guedes em 1992. 
Fonte: Site Construtora Hema, acessado em fev./2012 
 

 
Figura 86. Empresarial Praia Shopping, projetado por 
Guedes em 1995. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 87. Empresarial Atlantis Center, projetado por 
Guedes em 1997. 
Fonte: Acervo Rui Rocha.  
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A sua relação com o mercado imobiliário se transforma com o projeto para o 

empresarial Atlantis Center, a partir de 1997, quando ele começa a exercer uma 

dupla função, como arquiteto e como incorporador (Figura 87). Gilberto enxerga 

nessa nova atividade a possibilidade de financiamento do escritório de arquitetura, 

adquirindo uma maior liberdade de escolher que projetos desenvolver como 

arquiteto. No entanto os projetos elaborados para a Construtora Atlantis, com a 

interferência dos dois sócios, não se desvencilha das nuances do mercado 

imobiliário, não foge da produção comercial dominante,  visando um aproveitamento 

máximo do terreno e um retorno do capital cuidadosamente investido.  

Todavia, se olharmos para o Atlantis Home Service, de 2002, o Atlantis 

Tambaú, de 2004 (prédios já construídos) ou ainda para as obras dos outros Atlantis - 

Praia Bela, Aquamarine, Cabo Branco e Ocean - é possível perceber um rigor no 

acabamento e na escolha dos materiais, que diferencia a sua construtora das 

demais. Há uma atenção aos detalhes e arremates de obra, reflexo de um domínio 

do arquiteto não só no projeto, mas na execução. Essa interlocução entre o 

incorporador e o arquiteto nem sempre é conseguida e sua dupla função na 

Construtora Atlantis propicia além dessa ponte, uma nova visão dele como arquiteto 

diante das vicissitudes do mercado, fazendo-o estar mais aberto para algumas 

situações que até então ele não vislumbrava. Por outro lado há um maior poder de 

negociação de Gilberto Guedes o arquiteto, com os seus sócios 

incorporadores.(Figuras 88 a 91)  

De fato, se por um lado essa dupla função arquiteto/incorporador dá ao 

escritório maior fôlego para o construção de outras obras, o seu vínculo familiar com 

as áreas médicas, irá proporcionar-lhe a oportunidade de desenvolver inúmeros 

projetos para clínicas, laboratórios, hospitais e similares. São esses projetos que o 

credenciam a conquistar um passo importante na sua carreira: a participação no 

concurso para o Centro Médico Unicred de Caruaru. Nesse projeto Guedes une 

forças com os arquitetos Antônio Massa e Ernani Henrique Jr., para elaborar um 

projeto que respeita o terreno e apresenta diretrizes para a integração com o futuro 

Hospital da Unimed também em Caruaru, que deveria ser construído em terreno ao 

lado. Assim, vencem o concurso em 1997 e ganham certa visibilidade em âmbito 

regional. Anos mais tarde, também será deles o projeto para o Hospital da Unimed 
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de Caruaru, que foi premiado no ano 2000 pelo IAB/PB, com o primeiro lugar na 

categoria Edificação de Comércio e Serviços16.(Figuras 92 a 94) 

A partir da vitória no concurso para o Centro Médico Unicred e as seguidas 

premiações e publicações, Guedes ganha uma visibilidade regional, que, de certo 

modo, demonstra o reconhecimento de sua obra no cenário arquitetônico local. As 

participações nas mostras internacionais Architecture du Brésil, realizada em 1999 

no Líbano e na Encore Moderne? Architecture Contemporaine au Brésil, realizada 

em Paris, de outubro de 2005 à janeiro de 2006, faz com que a sua arquitetura 

extrapole as fronteiras locais e, mesmo que possam ser discutíveis as decisões 

acerca da seleção dessas obras, mostre que algo em sua obra faz dela 

representante da arquitetura brasileira no exterior. Assim sinaliza uma produção 

que desperta certo interesse, talvez uma "obra de limite" na arquitetura paraibana, 

que precisa ser estudada como parte da arquitetura contemporânea. 

Todos esses aspectos até aqui levantados e que constroem o perfil do 

arquiteto Gilberto Guedes podem ser encontrados nas obras objeto desse trabalho: a 

Casa Seixas, de 1991; a Casa Maciel, de 1996; a Casa Gilson, de 1998; e a Casa Júlio, 

de 1999. Nas quatro residências que serão apresentadas no capítulo à seguir, 

rastrearemos como os seus estudos sobre o patrimônio aparecem em sua obra, a 

forma como ele trata as questões técnicas de cada edificação, tendo em vista as suas 

experiências com Glauco Campello e João Filgueiras, ou ainda, a maneira como lida 

com o entorno e suas vicissitudes, herança clara do tempo em que esteve no 

escritório de Burle Marx. 

 

  

                                                           
16 Ver lista de premiações e publicações no apêndice. 
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Figura 88. Atlantis Home Service. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 
 

 
Figura 89. Atlantis Tambaú. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 90. Maquete eletrônica 
Atlantis Praia Bela. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 91. Maquete eletrônica 
Atlantis Plaza. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Figura 92. Foto aérea Centro Médico do Nordeste, Caruaru-PE. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 93. Centro Médico do Nordeste, 
detalhe fachada oeste. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 94. Centro Médico do Nordeste, 
detalhe fachada sul. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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CAPÍTULO 02 
Análise através de quatro 
obras emblemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

As casas analisadas nesse capítulo representam uma parcela importante na 

construção das estratégias projetuais da produção de Gilberto Guedes. Apesar das 

quatro obras estarem inseridas em um mesmo campo de atuação, habitação 

unifamiliar, devido a localização e as vicissitudes de cada programa de necessidades, 

cada obra possui uma conotação diferente. A importância do lugar como uma 

preexistência é o elemento constante nas obras analisadas. 

A Casa Seixas, projeto que leva quase uma década para ser construído, de 

1991 a 1999, localiza-se na praia do  Seixas, no perímetro urbano da capital 

paraibana. Casa do próprio arquiteto, que utiliza o longo período de projeto como um 

laboratório profícuo para aprimorar algumas idéias e principalmente investigar 

alguns elementos formais da arquitetura moderna.  

A segunda casa a ser analisada está localizada no agreste paraibano, no 

povoado de Maciel e por isso foi batizada pelo próprio arquiteto de Casa Maciel. 

Projetada em 1996, é uma segunda casa do arquiteto, casa de fazenda da família 

Guedes. Esta impõe novos desafios a sua arquitetura, incitando-o a estudar 

estratégias projetuais diferentes das aplicadas na Casa Seixas. 

De volta ao perímetro urbano, a cidade de João Pessoa, o foco é a Casa Gilson, 

projeto em 1997 e que de certo modo traz a experiência acumulada nas duas casas 

anteriores. Projetada para o seu irmão Gilson Guedes Filho, apesar de também ser 

uma casa urbana, apresenta um desenvolvimento formal bastante diferente da Casa 

Seixas. 
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A última casa apresentada é a Casa Júlio, de 1999, uma casa de campo 

projetada para um tio de Guedes. Localiza-se próximo a Casa Maciel no agreste 

paraibano, no município de Araçagi e recebe uma forte influência do projeto 

precedente. Todavia é uma casa síntese, tendo em vista que as diversas 

características formais das outras residências se consolidam nessa obra. 

As análises se desenvolvem a partir de uma "descrição densa"17 das obras 

acima citadas, buscando as características contemporâneas da obra de Guedes 

rastreadas no capítulo anterior e identificando possíveis estratégias projetuais, que 

se constroem ao longo do processo de projeto e que se apresentam a partir dos 

seguintes aspectos que foram identificados na formação do seu perfil profissional: 

1. respeito às preexistências; 

2. rigor técnico e atenção aos detalhes; 

3. cuidado com o entorno; 

4. influência dos cânones modernos; 

5. influência da arquitetura pós-moderna; 

6. influência da arquitetura colonial luso-brasileira; 

7. privilégio da estrutura formal. 

Estes aspectos aqui identificados a partir da construção do perfil de Guedes, 

se destinguem entre si em dois aspectos distintos: as questões relacionadas ao 

procedimento (respeito às preexistências, rigor técnico e atenção aos detalhes e 

cuidado com o entorno), que foram incorporadas a partir de um olhar sobre obras 

consagradas da arquitetura e seu aprendizado com outros arquitetos; e as questões 

relacionadas à forma, que se vinculam a movimentos estilísticos e que são 

apropriados por Guedes de maneira geral a partir de uma formação culta 

(influências dos cânones modernos, da arquitetura pós-moderna, da arquitetura 

luso-brasileira e um explícito privilégio da estrutura formal). 

  

                                                           
17 Estratégia utilizada por Clifford Geertz (1978) para identificar nas rinhas de galo de briga em uma 
comunidade na Indonésia, indícios e sinais de um comportamentos da sociedade que para olhos 
menos atentos passariam desapercebidos. Assim como Carlo Guinzburg (2006) faz uso dos mesmos 
artifícios para entender o pensamento do homem comum na Idade Média através da história de vida 
do moleiro Menocchio. 
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Figura 99. Mapa de localização das residências. 
Desenho: Rui Rocha 

Figura 95. Casa Maciel, Povoado de Maciel, brejo 
paraibano. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

Figura 96. Casa Júlio, Araçagi, brejo paraibano.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

Figura 97. Casa Seixas, João Pessoa - PB.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 

Figura 98. Casa Gilson Guedes, João Pessoa - PB.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Figura 101. Estudo para a Casa Seixas, desenho e aquarela do arquiteto. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 

 

Figura 102. Croquis Implantação da Casa Seixas. 
Desenho: Rui Rocha 

 

Figura 100. Mapas localização. 
Desenho: Rui Rocha 
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Casa no Seixas, 1991 a 1999 - A praia como condicionante. 
 
Esse verde que chega a doer 
das águas de Tambaú 
Se você me deixa, eu me arretiro 
não brigo contigo 
bem longe irei chorar, morar 
na ponta do seixas. 
(Ponta do Seixas - Cátia de França) 

 
Em um longo processo de projeto que durou nove anos, de 1991 a 1999, 

Guedes desenvolveu a proposta para sua casa. Ser morador, autor e 

responsável pela execução de seu projeto, exigiu coragem e autoconfiança. A 

experiência de imaginar os efeitos que cada espaço ou cada decisão 

arquitetônica iria produzir no seu cotidiano, fez com que o arquiteto repensasse 

a sua arquitetura. Foi a oportunidade de pesquisar novas soluções e por em 

prática velhos anseios, que permeavam e nutriam o repertório do arquiteto, 

nesse laboratório de ideias. 

No início de 1991 quando os primeiros esboços foram traçados, o local 

em que a casa foi implantada apresentava características de veraneio. A praia 

do Seixas, apesar de fazer parte da malha urbana de João Pessoa, fica numa 

área isolada ao sul da cidade. Tem como limites, à oeste, uma falésia coberta 

por vegetação remanescente da mata atlântica e, a leste, o Oceano Atlântico. O 

lote de esquina, com área de 1.620 m2 em que a casa está situada e seu entorno 

estão entre os principais condicionantes do projeto. 

Desenvolve-se ocupando o mínimo do lote. Uma casa compacta em dois 

blocos, um corpo principal solto do chão por pilotis (Ver figuras 103 a 105) e um 

anexo onde se aloja a área de serviço e a garagem de barcos (Ver figuras 111, 

112 e 114). Este último é mais contido, térreo e de cobertura em laje 

impermeabilizada, deixando o protagonismo para a verticalidade do bloco 

principal, em que o programa da casa se desenvolve em quatro lajes de piso, 

incluindo o pilotis (Ver figura 109, cortes). Apesar da demanda por segurança e 

proteção, elevar o bloco principal da casa sobre pilotis traz outra leitura do seu 

desenvolvimento formal. A influência dos modernistas de primeira hora parece 

explicita nas soluções que abarcam as ideias de planta livre e de continuum 

espacial. Persegue a fluidez dos espaços, a liberação da vista para o mar, 

acentuando o diálogo entre os espaços internos e externos e não segregando a 

casa em relação ao seu entorno, a paisagem.  
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Figura 103. Casa Seixas, fachada leste, final da obra. A 
verticalidade do volume principal contrastando com a 
falésia arborizada ao fundo. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 104. Casa Seixas, fachada norte, final da obra. A Casa 
ainda estava sem as cores que ressaltam seus volumes. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 105. Fachada Oeste, final da obra. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes  
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Figura 106. Plantas Baixas Casa 
Seixas, pilotis, 1º e 2º 
pavimentos.  
Desenho: Arquivo Gilberto 
Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 107. Fachada Norte. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 108. Fachada Oeste. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 109. Fachada Sul. 
Fonte: Acervo Rui Rocha  

Figura 110. Casa Seixas, cortes AA, BB e CC. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 112. Vista da coberta do bloco de serviço. 

Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 113. Fachada leste bloco de serviço. 

Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 114. Fachada norte do bloco de serviço. 

Fonte: Acervo Rui Rocha  

Figura 111. Casa Seixas, corte DD e fachadas norte e leste.  
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 115. Croquis do arquiteto, estudo para o último pavimento. 
Desenho: Gilberto Guedes 
 

Figura 116. Casa Seixas, planta baixa 3º pavimento e fachadas sul e oeste. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 117. Detalhe caminhos. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 118. Deck em pedra. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 119. Vista superior do jardim e acessos. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 120. Detalhe caminhos de acesso. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 121. Vista superior deck em pedra. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 122. Vista superior do agenciamento. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 

  



 
96 

 
Figura 123. Pilotis, a paginação do piso ressalta a 
ortogonalidade da modulação dos pilares. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 124. Detalhe marcação do piso do terceiro 
pavimento, cimento queimado com juntas de 
dilatação. Referência ao piso do pilotis. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 125. Detalhe paginação do piso dos jardins do 
terraço do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
projeto de Burle Marx de 1960. 
Fonte: SIQUEIRA, 2001  
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A compactação do programa libera boa parte do terreno, que é recoberto com 

uma paginação de piso. O terreno livre e os caminhos, através dos quais o 

observador se afasta e se aproxima da casa, permitem uma contemplação desde 

diversas perspectivas que ressaltam os movimentos gerados em cada pavimento. 

Dos jardins à areia do mar, através de uma paginação no piso, se chega à um grande 

trecho pavimentado em meio ao areal, que propicia de um lado a contemplação da 

praia e de outro da casa, que tem ao fundo a falésia arborizada.(Ver figuras 103, 117, 

118, 121 e 122) 

Esse modo de tratar o terreno e o cuidado com a paginação do piso do entorno 

remete diretamente a experiência do arquiteto como colaborador no escritório de 

Burle Marx. Os caminhos ao redor da casa marcam os acessos, reverenciam os 

detalhes nos muros e as diversas vistas do desenvolvimento formal da casa (Ver 

figuras 117 a 122). As marcações de piso irregulares no entorno do bloco principal 

contrastam com a ortogonalidade da paginação do piso da garagem, marca com 

elegância a força estrutural da malha de pilares em que a casa repousa sobre o 

terreno. Esse desenho no piso do pilotis, que acentua a marcação da estrutura, se 

repete na ultima laje do bloco principal e pode ser comparada com parte da 

paginação do piso do teto jardim do MAM do Rio de Janeiro, projeto paisagístico de 

Burle Marx, de 1955.(Ver figuras 123 a 125)  

A aparente simplicidade com que a estrutura se faz notar na regularidade dos 

pilares no pilotis, equidistantes um dos outros 3,55 metros, é suprimida com uma 

demanda de exclusão de alguns pilares no primeiro e segundo andar, além de 

apresentar alguns trechos de lajes em balanço. Isto fez com que o cálculo estrutural 

utiliza-se de artifícios como lajes de transição, bem como o uso de vigas que 

comportassem vãos maiores. Essa estrutura permitiu um jogo entre cheios e vazios, 

além de uma volumetria com balanços que ora estão de um lado, ora estão de outro, 

conferindo movimento e dinamismo à casa. A regularidade com que a planta baixa é 

traçada esconde esse movimento que aparece nos cortes e fachadas. (Ver desenhos, 

plantas, cortes e fachadas figuras, 106, 109, 113, 115 e 116) 
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Figura 126. Detalhe volume da cozinha que 
avança em balanço. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 127. Detalhe volume WCB suíte, que 
de forma análoga ao volume da cozinha 
avança em balanço. 
Foto: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 128. Foto detalhe aberturas 
varanda dos quartos. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 129. Vista externa volume das varandas 
dos quartos com fechamento em esquadrias de 
alumínio brancas com vidro. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Assim, no primeiro pavimento, que abriga o setor social da casa, um trecho da 

laje da cozinha se expande em balanço formando um semi-cilindro acoplado ao 

corpo da residência. Já no pavimento seguinte, o segundo, que abriga o setor íntimo 

da casa, parte da laje (banheiro/closet da suíte norte) avança na fachada, formando 

um elemento oposto ao da cozinha, outro semi-cilindro que confere equilíbrio ao 

volume, sem simetria mas com dimensões e aberturas semelhantes (Ver figuras 126 

e 127). Todavia, é o balanço da varanda comum às três suítes que conforma a 

fachada leste da casa. Elemento mais proeminente, apresenta-se como outro semi-

cilindro recortado por nove aberturas retangulares verticais. Devido as 

condicionantes climáticas da região, vento e chuva intensos, os rasgos na alvenaria, 

que no projeto eram abertos, foram fechados com esquadrias de alumínio branco e 

vidro, tipo máximo-ar. Sem alterar a fachada, controla as intempéries mantendo as 

diferentes vistas da paisagem que emolduram o edifício através dos rasgos na 

alvenaria.(Ver figuras 128 e 129) 

O diálogo entre interior e exterior se intensifica através de outros elementos 

proeminentes nas fachadas. No caminhar arquitetônico pela edificação percebe-se 

visões diferentes do entorno provocados principalmente por alguns mirantes, que de 

pontos diferentes contempla principalmente a praia e a falésia. Na fachada leste, 

parte da laje do terraço social, no primeiro pavimento, avança em balanço formando 

um desses mirantes, que se apresenta como uma gávea para a contemplação do 

mar (Ver figura 130). Oposto a este encontramos outros dois mirantes na fachada 

oeste, balanços nas lajes do segundo e terceiro pavimentos, mas com vista para a 

rua, para o acesso de serviço e a falésia ao fundo (Ver figura 131). As sensações 

provocadas por esses elementos são completadas com outro elemento, uma escada 

que conecta a varanda das suítes à área da piscina, que está localizada no terceiro 

pavimento. Escada de tiro e externa ao volume, seu balanço sobre a fachada norte 

convida a olhar os horizontes, a cada degrau um novo mirante (Ver figuras 132). 

Esses elementos que se expandem a partir do corpo principal da casa corroboram 

não só para esse domínio da paisagem, mas principalmente para o desenvolvimento 

formal do volume. 
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Figura 130. Detalhe mirante, avanço da laje do 
terraço social no 1º pavimento. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 131. Detalhe mirantes na fachada oeste, 
avanços nas lajes de piso do 2º e 3º pavimentos.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 132. Detalhe escada externa, conecta a 
varanda dos quartos a área da piscina. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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É a transformação aditiva da forma, com o acoplamento e profusão de 

elementos, que influencia o arranjo interno da casa e relaciona-se especialmente 

com o exterior. Rowe (1987) denomina "composição periférica"18, essa característica 

eminentemente moderna, que se caracteriza por uma expansão centrífuga em 

direção ao exterior, tencionando as extremidades dos espaços.  Esse movimento em 

que os espaços afastam-se do centro do volume favorece a integração com o 

entorno. 

Alguns pormenores aguçam o nosso olhar sobre esta casa. As soluções 

arquitetônicas não são inovadoras, mas são tratadas de forma não usual e revelam 

as referências que as inspiraram. 

1. Na fachada oeste do bloco principal, o volume engastado no corpo do 

edifício é importante na perspectiva de quem vê a casa a partir da rua. 

O volume destaca-se por marcar certa verticalidade. Sua altura 

ultrapassa o corpo da casa, culminando com o reservatório superior de 

água. Abriga a circulação vertical e o acesso social aos diversos 

pavimentos em escada de tiro, executada em estrutura metálica e piso 

de madeira. O volume acomoda nas extremidades semicirculares os 

patamares, que são iluminados por grandes panos de tijolos de vidro. A 

estrutura leve da escadaria e a iluminação dos patamares, suavizam e 

contrastam com a robustez desse volume visto do exterior. 

Essa separação da caixa de escada do corpo do edifício se vincula a 

uma diferenciação estrutural que existe entre essa torre e o corpo 

geral da edificação, em que a modulação dos pilares é independente. 

Além disso, proporciona uma separação funcional do programa: a 

circulação vertical dos demais cômodos. Essa solução foi amplamente 

utilizada pela arquitetura brasileira nos anos de 1960 e 1970. Como 

exemplos similares podemos citar dois edifícios em Brasília, em que, 

devido à modulação estrutural e ao programa, a caixa de circulação 

vertical foi dissociada do corpo do edifício: o Palácio do 

Desenvolvimento, projetado por Oscar Niemeyer em 1973, e a sede da 

Camargo Correia, projetado por João Filgueiras Lima, em 1974. (Ver 

figura 133, 134, 137 e 138) 
  

                                                           
18 Em Neo-'Classicism' and Modern Architecture, Colin Rowe (1987, p.128) define o termo "Peripheric 
Composition" a um modo de fazer arquitetura cuja composição é centrífuga, se expande para o 
exterior e que é, segundo ele, eminentemente moderno, diferente do modo de fazer arquitetura 
voltada ao interior, da Beaux Arts. 
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Figura 133. Foto interior caixa de escada. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 134. Foto circulação vertical. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 135. Detalhe portão de acesso serviço. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 136. Escada de acesso à cozinha. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 137. Conjunto Sede da Camargo 
Corrêa, Brasília, Lelé, 1974. 
Fonte: LATORRACA, 1999 
 

 
Figura 138. Volume da circulação vertical na 
fachada oeste. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 139. Museu Nacional de Arte 
Ocidental de Tokio, Le Corbusier, 1959. 
Fonte: www.nmwa.go.jp, acessado em 
nov./2011 
 

 
Figura 140. Escada de acesso à cozinha. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 141. Complexo Habitacional 
em Pessac, Le Corbusier, 1920. 
Fonte: Acervo Wylnna Vidal 

 
Figura 142. Escada de acesso à 
área de lazer.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 143. Maison Citrohan, Le 
Corbusier, 1927. 
Fonte: Acervo Wylnna Vidal 
 

 
Figura 144. Detalhe mirante na fachada leste. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 145. Vista da laje do terraço, que avança 
formando o mirante no 1º pavimento. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 146. Barco a Vapor Music City 
Queen. 
Fonte: www.wikipedia.org, acessado em 
nov/2011 

 
Figura 147. Volumes no segundo pavimento.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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2. Não menos importante que outros elementos proeminentes no corpo 

principal da residência, o acesso de serviço assume um valor formal na 

fachada oeste. A escada de tiro conecta diretamente a entrada de 

serviço no térreo à cozinha no primeiro pavimento e sua localização 

privilegia uma circulação mínima entre a cozinha e o bloco menor, a 

dependência dos empregados e lavanderia, sem passar pelos setores 

sociais. 

Todavia, não é a solução do programa e a articulação que a escada faz 

com os cômodos o que chama a atenção, mas a proposta formal, como 

o projeto é resolvido plasticamente. Em uma referência a Le Corbusier 

no Museu Nacional de Arte Ocidental de 1959, ou ainda na Villa Stein de 

1927, Guedes aproveita a escada de tiro, que tem de um lado um 

guarda-corpo em alvenaria com tubo metálico superior de arremate e 

de outro um guarda-corpo vazado em estrutura metálica. (Ver figuras 

135, 136, 139 e 140) 

3. A escada externa que liga a varanda dos quartos à ultima laje de piso, 

onde se encontra a piscina é outra referência a Le Corbusier. É um 

elemento importante nas casas de praia ou de veraneio, por ligar 

diretamente os quartos à área de lazer sem passar pelo setor social, é 

um acesso informal, íntimo, que permite aos moradores manter a 

privacidade. A aparente contradição é o fato de ser intimo e não ficar 

escondido e, sim, mostrar-se proeminente na fachada, ainda que 

isolada e discreta no arranjo espacial. De forma análoga essa solução 

foi aplicada em Pessac por Le Corbusier e Pierre Jeanneret: uma 

escada de tiro que conectava a área dos quartos a uma área de convívio 

na cobertura da edificação. (Ver figuras 141 e 142) 

4. Chama atenção também a maneira como Guedes desenvolve 

plasticamente os três mirantes, um na fachada leste e os outros dois 

na fachada oeste. Concebidos a partir de um avanço na laje de piso, 

seus peitoris laterais em estrutura metálica são vazados, enquanto os 

guarda-corpos frontais foram executados em alvenaria com tubo 

metálico fazendo o arremate superior. Essa é outra citação de Le 

Corbusier, dessa vez é a casa Citrohan, uma obra experimental, um 

"protótipo" para ser modificado e aperfeiçoado, aprimorando os 

conceitos e posturas frente ao problema da habitação (DE FUSCO, 

1992). (Ver figuras 143 a 145) 
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5. Por fim, outro aspecto a ser observado é como ele soluciona a 

ventilação do banheiro da suíte central. Sem contato com paredes 

externas ele se utiliza de duas chaminés que atravessam a laje do 

último pavimento a fim de gerar a exaustão dos banheiros. Recorrente 

no design de edifícios no hemisfério norte, para o escoamento da 

fumaça da lareira, aparece como elemento de coroamento das 

edificações. Está presente na Casa Citrohan, nos dois tubos que 

arrematam a parte superior do edifício. Na Casa Seixas elas são mais 

explícitas e se assemelham a uma chaminé de uma máquina, um barco 

à vapor (Ver figuras 146 e 147). Todavia, esse coroamento com suas 

formas geométricas arrematando o “teto-jardim” é uma clara 

inspiração de tantas outras obras modernas, em especial a obra chave 

de Le Corbusier: a Villa Savoye em Poissy, 1931.19 

No entanto, apesar de tantas referências aos mestres do movimento 

moderno, devemos ressaltar a ausência de importante elemento dessa arquitetura 

que é a janela em fita. Ao contrário, as aberturas quadradas palladianas 

incorporadas nos volumes cilíndricos da cozinha, banheiro e varandas dos quartos se 

mostram como importante elemento compositivo, demonstrando que o pós-

modernismo se faz presente. (Ver figuras 126 à 129) 

A despeito de todos esses pormenores, o mais evidente é a organização 

espacial da casa em setores distintos: os espaços de receber ocupando o primeiro 

pavimento, a área íntima ocupando o segundo pavimento, o lazer e o convívio 

ocupando a última laje e o setor de serviço isolado em bloco anexo. Essa estratégia 

de distribuição das atividades no espaço através da setorização é considerada uma 

das principais características da Arquitetura Moderna, entretanto estão presentes 

também resquícios da distribuição de cômodos em uma casa tradicional, herança 

luso-brasileira: a despeito da verticalização do programa lá estão os dois blocos 

distintos, casa-grande e senzala. 

A mistura de elementos e formas geométricas estão nesse projeto e na 

formação, consciente ou inconsciente, do arquiteto. As distintas informações, 

pressupostos ou vertentes que informam o projeto, novas ou antigas, são traduzidas 

e atualizadas, no intuito de buscar uma forma de projetar que contemple a 

contemporaneidade e atenda às necessidades específicas do usuário. 
  

                                                           
19 Essa filiação entre a Casa Seixas e a Villa Savoye fica clara ao compararmos imagens da casa de Le 
Corbusier (Ver figura 05) e o croquis feito por Guedes, já apresentado na página 88 (Figura 101). 
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Casa em Maciel, 1996 - Da praia ao campo. 
 

Meninas na cirandinha 
um pula corda e um toca 

varredeira na fofoca 
uma saca de farinha 
cacarejo da galinha 

novena no mês de maio 
 

vira-lata e papagaio 
carroça de amolador 
fachada de toda cor 

um bruguelim desnutrido 
isso é cagado e cuspido 

paisagem de interior. 

(Paisagem do Interior - Jessier Quirino) 
 

 
Figura 148. Vista Panorâmica do Conjunto. Da esquerda para direita temos o coreto, o bloco maior 
com o setor social e de serviço (paiol) e o bloco menor com as suítes. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

Se a Casa do Seixas faz referências à arquitetura europeia do início do século 

XX, a Casa em Maciel é um reencontro do arquiteto com suas próprias origens na 

arquitetura rural do brejo paraibano. Isso desperta o arquiteto para a sabedoria e o 

fazer tradicional, artesanal e popular. Vem à tona a descoberta de outros caminhos, 

outros universos criativos, para além da genealogia do movimento moderno e das 

vanguardas europeias, essência de sua formação acadêmica.  

Locada em um platô, na parte mais alta de uma propriedade rural de dez 

hectares, a casa apresenta-se como uma miniatura de um vilarejo nordestino. Um 

arraial inserido no povoado de Maciel, entre os municípios de Guarabira e Araçagi, no 

brejo paraibano. 

O fato de tratar-se de uma “segunda moradia”, de lazer e apoio a três 

gerações de uma família, faz com que o programa de necessidades seja mais enxuto. 

A dimensão generosa do terreno favorece a descompactação do programa em blocos 

funcionais, interligados por alpendre, definindo pátios e espaços vazios. A maneira 

como são arranjados esses blocos, cada um com um tipo de atividades, ou atividades 

similares, é que remete a relação entre a casa e um vilarejo nordestino. E é o 

respeito com o lugar, que estabelece uma conexão entre a nova arquitetura e a que 

existe em volta, popular nordestina. Assim, percebe-se no conjunto: o paiol, as casas 

geminadas de porta e janela, a praça ponto de encontro com o seu coreto e a austera 

capela ao fundo trazendo a ilusão de um aglomerado urbano. 
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Figura 149. Casa de porta e janela, 
Bezerros, PE, 1982. 
Fonte: MARIANI, 2010 
 

 
Figura 150. Casas em Japaratinga, AL, 1985.  
Fonte: MARIANI, 2010 
 

 
Figura 151. Casas em Coreaú, CE, 1982. 
Fonte: MARIANI, 2010 
 

 
Figura 152. Casa de porta e janela em 
Taperoá, PB, 1990. 
Fonte: MARIANI, 2010 
 

 
Figura 153. Vilarejo nordestino. 
Fonte: MARIANI, 2010 
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Figura 154. Planta Baixa Casa Maciel. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 156. Cortes cortes AA, BB, CC e DD. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 

Figura 155. Casa em Maciel. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 157. Planta de locação e coberta da Casa Maciel.  
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 158. Detalhe acesso social. Ponto de 
conexão entre o bloco menor e o bloco maior.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 159. Detalhe bloco menor suítes, 
empenas invertidas.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 160. Detalhe fachada oeste, em ocre o bloco 
de serviço e em verde o volume da caixa d'água.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
  

Figura 161. Fachadas Casa Maciel.  
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Contudo, essa relação com a arquitetura tradicional não erudita, de origem 
luso-brasileira, pode ser incluída no respeito as preexistências e ao lugar, 
características da forma de projetar do arquiteto. Porém o elemento novo e 
inesperado nesse projeto é a utilização de um conjunto de esquadrias retiradas da 
demolição de um imóvel, que passa a ser condicionante da proposta formal do 
edifício. São elementos como esse que, fundidos ao universo de formação do 
arquiteto, dão têmpera ao projeto. Da mesma forma que esses elementos, as 
relações com o sítio, a paisagem, a vegetação, o clima e a topografia, estão na base 
das decisões de projeto, na implantação das massas, na lógica das aberturas. De 
forma que o vínculo com a arquitetura popular nordestina, embora seja forte, não 
seja o único determinante da relação entre o objeto arquitetônico e o lugar. 

Assim, Guedes articula a casa a partir de dois blocos funcionais que formam 
um "L" conformando um pátio interno privado, para onde tudo se volta, e outro 
externo, de chegada e acesso à casa. O bloco maior e mais proeminente devido a sua 
altura com pé-direito duplo, assemelha-se a um armazém rural, paiol, que abriga 
todo o setor social da casa: salas, cozinha e quarto de hóspedes, nos moldes das 
casas tradicionais luso-brasileiras. O outro bloco acomoda as suítes, setor íntimo, 
que se configura como as casas geminadas tradicionais. Posto os dois blocos, um 
alpendre contínuo os contorna promovendo a integração e circulação entre eles. O 
pórtico criado na junção destes blocos marca o acesso à casa. Além desses, mas 
adjacente ao bloco maior, encontra-se um volume de forma irregular, de pé-direito 
simples e cobertura em laje impermeabilizada, que abriga o setor de serviço com 
lavanderia e dependência de empregada. 

Apesar do uso de sistemas construtivos pautados em técnicas artesanais - 
estrutura de concreto armado moldado in loco, alvenaria de bloco cerâmico como 
vedação, madeira, sobretudo nos telhados, telha cerâmica capa e canal - Guedes não 
negligencia o detalhamento, um rigor na execução e acabamento dos elementos 
arquitetônicos. Se por fora o bloco maior, um volume branco de empenas cegas de 
duas águas e frontões sem adorno, pode parecer uma construção simples, por 
dentro ele revela uma riqueza e qualidade dos detalhes arquitetônicos, 
principalmente no tocante a cobertura e o arranjo plástico-formal dos cômodos que 
ali se inserem. A cobertura em pé direito duplo e com madeiramento aparente 
amplia ainda mais o espaço. Faz o uso de uma técnica há muito não utilizada em 
telhados, a de tesouras tipo canga-de-porco20, onde cada peça de madeira foi 
devidamente detalhada para ser confeccionada por um artesão local.(Ver figuras 
164,165 e 167) 

                                                           
20 Essa é uma técnica de estrutura de telhado, onde a linha é posicionada no ponto mais alto da 
tesoura, proporcionando maior amplitude da nave. Vale ressaltar que nesta estrutura, a ausência de 
uma linha baixa para trabalhar a tração, faz com que o empuxo lateral nas paredes seja maior e talvez 
esse seja o motivo para não se encontrar com freqüência este tipo de solução. 
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Figura 162. No bloco maior, a parede lindeira ao 
alpendre é desviada em ângulo ampliando o 
espaço do alpendre formando uma sala de estar.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
 
 
 
Figura 163. Detalhe ao fundo Janelões integram o 
espaço da sala de estar com o exterior. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 164. Vista a partir da cozinha. Detalhe da 
cobertura em madeiramento aparente, tesouras 
tipo canga-de-porco. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 165. Vista do alpendre a partir da 
sala de estar. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 166. Vista da cozinha. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Além disso, é inegável o papel do desvio proposto por Guedes na parede que 

separa o bloco maior do alpendre. O recorte dessa parede amplia o espaço do 

alpendre e cria uma grande área de estar (Ver planta baixa, figura 154, além das 

figuras 163 e 165). A parede em ângulo condiciona o olhar do usuário e gera novas 

perspectivas do espaço interno. Todavia, além do alpendre lindeiro a este bloco 

maior, o ambiente criado por esta parede e sua inclinação permite um 

direcionamento do olhar a duas grandes aberturas que emolduram a paisagem, 

integram e relacionam o interior com o exterior (Ver figuras 164 e 169). O projeto 

original previa estas aberturas sem esquadrias, todavia devido ao clima frio da 

região no inverno, resolveu-se colocar esquadrias, que projetadas pelo arquiteto em 

madeira e vidro, foram executadas em alumínio preto e vidro. 

Já no bloco menor, o outro setor que forma a planta em "L", encontram-se as 

suítes, seis no total, três menores e três maiores (Ver figura 170). Bloco arrematado 

com o alpendre, cada suíte possui acesso independente. Funcionam como unidades 

autônomas, voltadas para o pátio interno, aos moldes de um conjunto de casas 

tradicionais nordestinas, geminadas e voltadas para uma praça. As esquadrias 

possuem cercaduras executadas em argamassa de cimento e com acabamento em 

pintura colorida, que emolduram as janelas e disfarçam o desencontro da altura da 

porta com a da verga das demais esquadrias, aproveitadas de uma demolição. (Ver 

figuras 171 e 172) 

Esse volume do bloco menor se divide em dois, de acordo com o tamanho das 

suítes. Tem-se um jogo de empenas invertidas (Ver figuras 173 a 175). De um lado, 

nas suítes menores a cobertura acompanha a inclinação do telhado do alpendre, do 

outro a cobertura é invertida com a empena arrematando o alpendre. O quarto mais 

a norte, na ponta do bloco, sofreu uma reforma ampliando sua largura em relação ao 

original. Além disso, foi inserida uma janela de canto, criando uma nova leitura dessa 

esquina onde o alpendre continua margeando o bloco. Esta reforma foi executada em 

1999, ano em que foram adicionados dois bangalôs ao conjunto. Todavia, esses 

apartamentos individuais, bem como a reforma da suíte, sofrem influência dos 

projetos que serão analisados a seguir - Casa Gilson e Casa Julio. (Ver figuras 178 e 

179) 
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Figura 167. Vista panorâmica de parte do conjunto, os dois blocos conectados pelo alpendre e a capela. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 168. Detalhe do bloco maior. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 169. Detalhe do bloco menor, com as 
empenas invertidas. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 170. Detalhe cercadura das esquadrias 
das suítes. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 171. Detalhe alpendre bloco menor. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 172. Bloco menor suítes, face leste detalhe do 
alpendre e da empena invertida. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 

 
Figura 173. Empenas invertidas do bloco menor 
na face oeste. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 

 
Figura 174. Fachada oeste bloco menor. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

  



 
118 

 

 
Figura 175. Detalhe piso alpendre. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 176. Detalhe piso pátio. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 177. Vista oeste do bangalô. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 178. Vista leste do bangalô. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 179. Vista do coreto. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 180. Detalhe da coberta do coreto. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Assim como na Casa Seixas, Guedes detalhou uma paginação para o piso 

de toda a casa. Executado em malha de cimento queimado e peças cerâmicas 

incrustadas trazem diferentes arremates nos diversos ambientes. Esse cuidado 

com o piso se replica no agenciamento dos pátios que circundam a casa. São os 

ensinamentos apreendidos nos tempos em que estagiou no escritório de Burle 

Max que se mostram nos seus projetos. (Ver figuras 176 e 177) 

O agenciamento do pátio interno alterna áreas de jardim com 

pavimentação. Isso cria diferentes praças e conduz na face sul ao coreto e na face 

norte à capela. Executada logo após o término da casa, quando Guedes estava 

ausente da cidade, a capela foi construída sem projeto por artesões locais (Ver 

figuras 182 e 183). Já o coreto hexagonal, ou pavilhão, teve sua cobertura 

detalhada peça a peça, inclusive a cúpula em fibra de vidro, que arremata e 

conecta os seis panos de cobertura na cumeeira. (Ver figuras 180 e 181) 

Já o outro pátio, externo e de chegada, serve como garagem descoberta. 

Abriga a torre da caixa d'água, que está dissociada do corpo da casa. Apesar de 

ser um pátio externo e de pouca permanência, tem uma importância singular pelo 

fato de abrir ao visitante a primeira perspectiva do conjunto, a mais significativa, 

posto que de pronto apresenta seus marcos e sinais mais expressivos: vê-se de 

um lado o jogo das empenas invertidas das suítes, em seguida vislumbra-se o 

pórtico de acesso criado pela conexão que o alpendre faz entre o setor íntimo e o 

social da casa, logo adjacente ao pórtico está o grande frontão do galpão, que 

abriga o setor social marcado por seus óculos e o formato irregular do setor de 

serviço que quebra a rigidez do volume com suas curvas e sua cor ocre, por fim o 

conjunto é arrematado pela verticalidade da caixa d'água, que com sua cor verde 

fecha o tom colorido da paisagem do interior nordestino. (Ver figuras 184 e 185) 
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Figura 181. Fachada frontal capela. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 182. Vista Interior capela. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 183. Vista do pátio posterior. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 184. Detalhe do pátio posterior, o bloco de 
serviço e a torre da caixa d'água. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 185. Vista do Centro de 
Ciências de Berlim, projeto de 
James Stirling, 1979. 
Fonte: AMSONEIT, 1994 

 
Figura 186. Planta do Centro de Ciências de Berlim, 
com 4 forma: a fortaleza, igreja, anfiteatro e 
campanário. 
Fonte: AMSONEIT, 1994 
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Pode-se dizer que aqui está o cerne desta obra: a recomposição de 

fragmentos de uma tradição regional com elementos tipológicos de origens diversas, 

o que Levi-Strauss (2010) denominaria de bricoleur21. Entretanto é mais precisa a 

definição de Rowe (1984), que transporta o bricoleur à arquitetura em um 

mecanismo que denomina de estratégia de fragmentos. Este é um mecanismo 

genuinamente vanguardista, o da colagem. Segundo Montaner (2009), esse recurso 

sumamente frutífero, foi embrião de arquiteturas como as propostas por James 

Stirling, Hans Hollein, Bernard Tschumi ou ainda Rem Koolhaas. 

Guardadas as diferenças em uma ousada comparação da Casa Maciel com o 

Centro de Ciências de Berlim, de James Stirling, em 1979, pode-se dizer que a 

articulação feita pelo arquiteto inglês é estritamente formalista, enquanto Guedes 

não consegue desvencilhar totalmente das questões relativas ao funcionamento da 

edificação. Ao usar vários blocos com diferentes desenvolvimentos formais - 

fortaleza, igreja, anfiteatro e campanário - Stirling articula o projeto, de forma que os 

ambientes se moldem ao formato de cada bloco, formas arquitetônicas que até então 

não seriam usuais para um edifício de escritórios, como é o caso do Centro de 

Ciências de Berlim. Já na Casa Maciel, os diferentes desenvolvimentos plástico-

formais empregados, apesar de possuir uma relação com o uso, são, assim como em 

Stirling, cenográficos e incônicos. Se o modo de conceber arquitetura de Stirling 

pertence a retórica pós-modernista, a casa em Maciel apesar de ter uma forte 

ligação com a arquitetura moderna brasileira, não se furta a um namoro formal com 

o pós-moderno. (Ver figuras 186 e 187) 

Dentre as particularidades de cada projeto encontramos vários exemplos22 de 

casas, que possuem zoneamento e implantação, semelhantes a da Casa Maciel: 

continuidade espacial entre pátios e principais compartimentos. São construções 

que ocupam boa parte do terreno através de alas funcionais que se debruçam sobre 

as áreas abertas, conciliando a casa-pátio com as necessidades modernas de 

abertura, expansão e integração interior-exterior. O que pode-se perceber neste 

projeto é uma mistura entre a arquitetura colonial luso-brasileira, modernismos e 

pós-modernismos. (Ver figura 188 e 189) 

                                                           
21 Claude Lévi-Strauss define dois métodos para a criação de objetos e obras: um racional, o do 
cientista ou engenheiro, que trata de conceitos e estruturas que criam mecanismos baseados na 
coerência, na exatidão e na conexão perfeita das partes; o outro, que define como bricoleur, aproveita 
materiais e objetos preexistentes, resíduos de outras obras e acontecimentos humanos, seleciona, 
recicla e reune-os em um novo objeto conformado por aqueles fragmentos. 
22 Por exemplo, a Casa do Arquiteto de Rino Levi, de 1946; a Casa George Hime, de Henrique Mindlin, 
de 1949; a Casa Hildebrando Accioly, de Francisco Bolonha, de 1950; a Casa W. Moreira Salles, de 
Olavo de Campos, em 1951; ou ainda as casas Milton Guper e Olívio Gomes, projetadas por Rino Levi 
em 1953 e 1954, respectivamente. 
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Figura 187. Planta Baixa Casa de Rino Levi, Rino Levi, 1946. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 48 

 

 

Figura 188. Planta Baixa Casa Hildebrando Accioly, Francisco Bolonha, 1950. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 62 

 

 

Figura 189. Planta Baixa Casa Olivio Gomes, Rino Levi, 1954. 
Fonte: MINDLIN, 2000, p. 92  
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Casa Gilson Filho, 1998 - Do rural ao urbano. 
 
I. Trabalhando coletivamente, examinamos a arquitetura como unidade criada de todas as artes, 
indústria técnica, etc., e descobrimos que a conseqüência disso será um novo estilo. 
(...) 
VII. Damos à cor seu verdadeiro lugar na arquitetura e declaramos que a pintura separada da 
construção arquitetural (isto é, o quadro) não tem nenhuma razão de ser. 
(Trecho do Quinto Manifesto Neoplasticista, Paris, 1923 
Cornellis van Eesteren / Theo van Doesburg / G. Rietveld) 
 

Em João Pessoa, a Casa Gilson está implantada em um lote de meio de 

quadra, no bairro do Cabo Branco, limitada a nordeste pelo mar - frente do lote - e a 

sudoeste por um prolongamento da barreira do Cabo Branco, extensão da falésia 

que se estende desde o litoral sul e se cobre com o verde remanescente da Mata 

Atlântica. Um lote tradicional da malha urbana, com pouca largura e grande 

profundidade, que não foge das condicionantes naturais do seu entorno. A vista para 

o mar, na frente do lote, é a informação que vai ser destacada na concepção do 

projeto. A casa volta-se para a praia, valorizando a paisagem e captando a ventilação 

predominante, mas, assim como na Casa Seixas, a mata é apenas o pano de fundo 

que emoldura as perspectivas frontais da casa. Entretanto, mesmo possuindo 

elementos naturais de entorno e programa de necessidades semelhante a da Casa 

Seixas, a conotação urbana do bairro do Cabo Branco e o tamanho do lote conduz a 

uma solução arquitetônica diferente. 

Como o lote possui apenas uma frente, Guedes distribui o programa da casa 

em um bloco único em forma de "L". Aproveita o fato de a legislação permitir que 

uma das faces laterais não tenha recuo em setenta por cento de sua extensão, cola 

parte da construção na face norte e amplia o recuo da lateral sul. Isso libera espaço 

para uma circulação de veículos que acessa a garagem no fundo do lote, perna 

menor do "L". Parte do conjunto formado pelo setor de serviço e garagem é térreo, 

possuindo uma diferenciação de altura do restante da casa. Essa diferença de 

gabarito marca uma separação do setor de serviço do restante da casa, dois blocos, 

mas plasticamente conectados. O acesso ao setor de serviço é externo ao corpo da 

casa, mas protegido e conduzido por uma marquise, que conecta esse setor de 

serviço com a cozinha da unidade ao conjunto. (ver plantas baixas, cortes e fachadas, 

figuras 195, 204, 206)  

A casa tem um diálogo não só com o mar, mas também com a casa vizinha, 

que é de propriedade da família. Assim, a separação entre as duas casas inexiste, é 

uma cerca viva e, quando necessário, uma mureta que serve de arrimo entre um 

terreno e o outro, resolve a diferença de nível entre os dois lotes. (Ver figuras 

196,197 e 199)  
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Figura 190. Casa Gilson fachada leste, ao fundo a falésia arborizada. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 191. Casa Gilson, vista nordeste. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Figura 193. Imagem modelo 3D. 

Desenho: Rui Rocha 
 

 
Figura 194. Detalhe marquise 
suíte filhas, imagem gerada a 

partir de modelo 3D. 
Desenho: Rui Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 192. Plantas Baixas Casa Gilson. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 196. Casa Gilson, foto montagem fachada sul. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 197. Casa Gilson, detalhe marquise e cerca viva que divide a 
Casa Gilson da casa vizinha. 
Foto: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 198. Casa Gilson, detalhe 
acesso e volume da varanda da 
suíte filhas. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 19995. Casa Gilson, foto 
a partir da varanda frontal, vista 
da praia. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

Figura 195. Casa Gilson detalhe acesso. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Figura 201. Casa Gilson, detalhe perfil "I" laminado 

para apoiar a laje da varanda e a marquise. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 202. Casa Gilson, marquises de proteção 

esquadrias. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 203. Casa Gilson, vista fachada oeste.  

Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 204. Casa Gilson, vista pátio e garagem.  

Fonte: Acervo Gilberto Guedes  Figura 200. Casa Gilson, cortes AA, BB, CC e DD.  
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 205. Casa Gilson vista varanda frontal. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 206. Casa Gilson, vista escada, detalhe 
da abertura na fachada norte com brises. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 207. Casa Gilson, vista lanternin, 
iluminação zenital. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 208. Casa Gilson, detalhe 
iluminação zenital. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
  Figura 209. Casa Gilson Guedes, fachadas. 

Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 210. Casa Gilson detalhes marquise. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado 
por Rui Rocha 
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Figura 212. Casa Gilson, estudo escada metálica, imagem gerada a partir de modelo 3D.  
Desenho: Rui Rocha 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 211. Detalhe guarda-corpo varanda frontal.  
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Apesar de não adotar telhado tradicional de telha capa e canal sobre 

madeiramento com generosos beirais, sombras e proteções nas esquadrias estão 

presentes através de marquises que arrematam a volumetria da edificação. Nesse 

aspecto, se por um lado o texto de Armando de Holanda (1976)23 certamente 

permeou seus anos de formação acadêmica, certamente podemos dizer que esses 

elementos são contrabandeados de obras consagradas do modernismo brasileiro. 

Podemos relacionar a composição feita pela grande marquise frontal e a varanda 

dos quartos da Casa Gilson com o que, em 1951, Rino Levi já havia proposto na Casa 

Olivio Gomes, onde destaca o bloco social da casa a partir de uma grande varanda 

que se projeta e é abrigada por um generoso beiral. (Ver figuras 220 e 221) 

A casa é projetada em dois pavimentos e o seu desenvolvimento plástico 

formal é feito através de planos e marcações de elementos nas fachadas. Há uma 

diferenciação cromática e de textura, que ressalta os diferentes planos e amplia uma 

desagregação volumétrica desses planos do corpo da casa. Essa operação cromática 

é uma continuação dos estudos feitos na Casa Seixas e na Casa Maciel. Percebe-se 

ainda nessa casa a mesma operação encontrada na Casa Seixas, que Colin Rowe 

chama de “composição periférica”. 

Há dois níveis de entendimento da casa: um através da volumetria e o outro no 

que se refere à distribuição dos ambientes. O objetivo não é separá-los, mas 

entendê-los como entidades que se relacionam e dialogam entre si. Há relações 

distintas de tratamento do volume e da organização espacial. A organização espacial 

se transforma para gerar o resultado desejado no volume final da casa, que passa a 

ter uma importância significativa. Esse resultado final apresenta uma forte 

referência ao neoplasticismo holandês. O jogo de planos, as marquises, os pilares 

metálicos e principalmente a forma como é tratada a varanda do quarto das filhas 

denuncia a admiração por Rietveld.  

                                                           
23 Em 1976 o professor da Faculdade de Arquitetura da UFPE, Armando de Holanda (1940-1979), 
publica Roteiro para Construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados. 
Este livro foi amplamente divulgado na região e orientou a prática de muitos arquitetos locais, 
sobretudo com o forte intercambio que existia na época entre a Paraíba e Pernambuco. Holanda 
defendia que a arquitetura deveria ser construída de form frondosa, uma “arquitetura sombreada, 
aberta, vigorosa, acolhedora e envolvente, que, ao nos colocar em harmonia com o ambiente tropical, 
nos incite a nele viver integralmente”. 
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Figura 213. Casa Schroeder, Gerrit Rietveld e 
Truus Schröder, 1920.  
Fonte: www.historiadomobiliario.blogspot.com 
acesso em nov/2011 
 

 
Figura 214. Imagem gerada a partir de modelo 3D.  
Desenho: Rui Rocha 

 
Figura 215. Fachada sul gerada a partir de modelo 3D. 
Desenho: Rui Rocha 
 

 
Figura 216. Estudo de Residência, Theo van 
Doesburg e Cornelius van Eesteren, 1923.  
Fonte: www.jvillavisencio.blogspot.com 
acesso em nov/2011 

 
Figura 217. Estudo de cores para obra 
arquitetônica, Theo Van Doesburg.  
Fonte: www.urbanocultural.com acesso em 
nov/2011 

  



 
133 

A dinâmica do jogo de volumes remete ao projeto para uma casa particular 

(1920) ou ainda para o estudo de cor para arquitetura (1922), ambos de Theo van 

Doesburg e Cor van Eesteren. Entretanto, são comparações que se referem a 

imagens de projetos, se a casa se articula dessa forma no volume, não se pode fazer 

a mesma relação com sua distribuição espacial. (Ver figuras 216 a 218) 

Se o espaço é resultado da articulação de planos que podem assumir diversos 

papéis, intercambiáveis como paredes, muros, coberturas, pisos, entre outros, os 

planos exteriores não replicam os interiores, mas sim apresentam-se como uma 

intervenção estética. Apesar da afirmação de que na poética neoplástica o puro ato 

construtivo é estético (ARGAN, 1992), não se pode afirmar que esse projeto de 

Guedes é neoplástico, mas sim que apresenta uma intenção neoplástica formal. 

Inclusive porque a organização espacial da Casa Gilson mistura uma setorização 

moderna com uma distribuição de atividades tradicional. Assim, por exemplo, a 

articulação entre volume e distribuição de cômodos na casa de Guedes e na Casa 

Schröder, 1924 de Rietveld, é bastante diferente. Inclusive, porque os condicionantes 

técnicos e econômicos nas duas situações são completamente diferentes. Como diz 

ARGAN (1992, p.289) o modelo de habitação neoplástica é uma casa feita, não "para", 

e sim "pelos" moradores, em um contexto em que a utilização de elementos pré-

fabricados dá flexibilidade ao projeto e transforma totalmente o papel do arquiteto. 

(Ver figuras 214 e 215) 

A casa apresenta um zoneamento rígido, com a separação nítida dos setores 

social, íntimo e de serviço. Porém é interessante notar que essa distribuição é feita 

de forma centrífuga a partir da caixa de circulação vertical, um vazio com pé direito 

duplo situado na sala de estar, cujo teto é arrematado por um lanternim (Ver figuras 

209 e 210). O banho de luz gerado por essa iluminação zenital atrai a atenção do 

usuário para este ponto da casa, ressaltando-o como ponto focal. Uma visão mais 

pragmática revela que esta é uma solução construtiva, para resolver o problema de 

iluminação natural da organização espacial, em que os ambientes distantes do 

exterior recebem pouca luz. Contudo parece que este não é bem o caso, porque além 

da iluminação zenital, há uma iluminação lateral entrando por uma abertura na 

fachada norte, que propicia ainda um efeito chaminé, em que a ventilação que entra 

pelas aberturas leste e sul cruzam os ambientes e acham seu caminho de fuga. (Ver 

figura 208) 
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Apesar de o terreno ser relativamente plano, Guedes trabalha o pavimento 

térreo em três níveis: um nível de acesso da rua a casa, um nível intermediário que 

abriga parte do setor social da casa, o terraço e sala de estar e um nível mais alto, 

onde se encontra a sala de jantar, a suíte de hóspede e todo o setor de serviço, 

incluindo a garagem. No projeto, a cota de nível da garagem e do setor de serviço 

ficava na mesma altura que o acesso da rua à casa, mas foi executado em cota de 

nível superior. 

Contudo alguns pormenores e detalhes chamam a atenção. Apesar da forma 

construtiva sem novidade e dos materiais corriqueiros, que caracterizam as 

arquiteturas urbanas desta natureza - estrutura em concreto armado independente, 

alvenaria em tijolo cerâmico de vedação, esquadrias em madeira, etc. - alguns 

elementos se destacam e têm um detalhamento um pouco mais sofisticado.  

É o caso do conjunto formado pela varanda frontal, suíte dos filhos e suíte do 

casal. Tem como intuito destacar-se como uma grande praça coberta, de pé direito 

duplo, no acesso social da casa. O piso da varanda avança três metros ao sul e sua 

cobertura avança cinco metros para leste. Para vencer estes balanços, Guedes faz 

usos de estruturas mistas. Para a laje de piso adotou uma estrutura de perfis 

metálicos laminados "I" e vigas de concreto armado, que sustentam painéis 

prensado "WALL". Já na cobertura, cria uma malha de peças de madeira ipê, que é 

sustentada por uma estrutura metálica de perfis delgados que se contrapõe a 

robustez e ao peso da pérgula de madeira. O fechamento superior do conjunto é feito 

por uma laje de concreto armado de cerca de dez centímetros de espessura, 

recoberta pelas camadas de isolamento térmico e impermeabilização. O acabamento 

inferior dessa marquise é feita por um forro de lambri de ipê. Soluções semelhantes 

e o uso de estrutura mista se replicam na passarela de acesso a suíte das filhas, na 

marquise poente de concreto armado com pilares metálicos e no sistema balcão e 

cobertura que compõem a varanda deste mesmo quarto. (Ver figura 211) 

Esse uso de diferentes materiais em determinados detalhes desta casa não é 

fruto somente de um processo de viabilidade de decisões plásticas, mas também de 

uma investigação construtiva, que reúne elementos e desenvolve-se a partir dos 

processos de criação da Casa Seixas e da Casa em Maciel. Da primeira a 

reafirmação de que a vanguarda modernista disponibiliza um repertório que pode 

ser investigado e pode trazer uma nova leitura. Da segunda, a confirmação de que o 

processo de projeto pode ser oriundo de diferentes fragmentos, que reunidos podem 

configurar uma nova arquitetura. É nesse aspecto que a casa transforma-se em um 

laboratório, reúne elementos plásticos, que a partir daí tornam-se recorrentes nas 

obras futuras do arquiteto: marquises, janelas em fita e de canto, jogos de planos 

associados a cores e texturas, iluminação zenital, entre outros.  
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Figura 218. Casa Gilson, detalhe composição entre a marquise frontal e 
varandados quartos. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 

Figura 219. Casa Olivio Gomes, Rino Levi, 1951. 
Fonte: ANELLI; GUERRA; KON, 2001, p. 263 
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Figura 220. Casa Maciel, planta baixa. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 

 

 

Figura 221. Casa Júlio, planta baixa. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha. 
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Casa Júlio, 1999 - Um retorno ao agreste paraibano.  

 
A arquitetura como construir portas, 
de abrir; ou como construir o aberto; 
construir, não como ilhar e prender, 

nem construir como fechar secretos; 
construir portas abertas, em portas; 
casas exclusivamente portas e teto. 

 

O arquiteto: o que abre para o homem 
(tudo se sanearia desde casas abertas) 
portas por-onde, jamais portas-contra; 

por onde, livres: ar luz razão certa. 
 

(Fábula de um Arquiteto – João Cabral de Melo Neto, 1966) 
 
Um amplo terreno, propriedade rural no agreste paraibano, um alto platô 

sobre o vale do Rio Araçagi, cercado por expressiva vegetação natural: isto lembra a 

situação encontrada anos antes na Casa Maciel. Assim, este projeto retoma o tema 

da casa de campo e revisita a arquitetura regional, mas de maneira mais madura e 

com as reflexões acumuladas ao longo dos três anos que separam os dois projetos. 

Abre novos horizontes na decomposição do programa em blocos funcionais, 

volumétrica e plasticamente individualizados, mas de uma forma mais suave e ao 

mesmo tempo mais austera e menor nas necessidades de uso do que na casa 

projetada em 1996.(Ver figuras 222 e 223) 

A implantação e ocupação do terreno são ordenadas através de dois grandes 

eixos, planos verticais, que secciona e ordena o programa em três áreas distintas, o 

sertor de serviço, que de certa forma está contiguo ao o setor social e o setor íntimo 

da casa (Ver figuras 227 e 228). Na junção desses dois planos que cortam e orientam 

a casa, um no eixo norte-sul e outro no eixo leste-oeste, forma-se um pórtico que 

marca o acesso social, separando a leste o bloco das suítes e a oeste o bloco com os 

ambientes sociais e de serviços. Dessa forma, os dois blocos se conectam através de 

um alpendre formando um "L", que, assim como na casa Maciel, cria dois pátios: um 

externo de chegada e outro interno, praça intima e de convívio (Ver planta baixa 

figura 229).  

Se na Casa Maciel o bloco de serviço e social se desloca à sul configurando 

um grande pátio de chegada, na Casa Júlio essa marcação da entrada ocorre através 

do deslocamento do bloco íntimo para leste. Cria-se um pátio menos generoso, 

introvertido, mas que marca a entrada e serve como elemento divisor entre os dois 

núcleos da casa (Ver figura 236). Esse procedimento utilizado por Guedes nas duas 

casas é uma clara referência ao princípio binuclear, proposto pelo arquiteto húngaro 

Marcel Breuer na primeira metade do século XX. Carlos Martí Arís (1997) descreve o 

procedimento de Breuer quase como uma descrição da Casa Julio: 
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Figura 222. Casa Júlio, vista geral sul. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 223. Casa Júlio, vista geral norte. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 224. Casa Júlio, vista parcial da fachada norte. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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”Com frequência tem-se feito uma leitura redutiva do principio binuclear 
enunciado por Breuer, reduzindo-o a uma mera questão organizacional, que 
permite dividir o programa da casa em duas partes (zona diurna e zona 
noturna) respondendo ao caráter distinto dos cômodos. Mas não é só isso: é 
também um principio arquitetônico baseado na tensão espacial que provoca 
a divisão da casa em dois núcleos conectados por um vestíbulo que atua 
como uma ponte entre ambos e resolve o sistema de acesso. A composição 
do volume em duas partes cria uma brecha através da qual o espaço 
exterior penetra a casa e a atravessa virtualmente. Mas, ao mesmo tempo, 
esse espaço intermediário que se gera entre ambos os núcleos, e que está 
envolto pela construção, está pronto para se converter em um pátio semi-
aberto.” (MARTÍ-ARÍS, Carlos, 1997, pág. 48) 

Guedes pode ter tido um contato com as ideias de Breuer a partir de uma 

investigação sobre obras consagradas da arquitetura mundial, mas há uma clara 

filiação da Casa Júlio com os grandes mestres da arquitetura moderna brasileira. 

Por sua vez, muitos desses mestres brasileiros já dialogavam com esse tipo de 

setorização em dois núcleos. Segundo Cotrim;Tinem;Vidal (2011), essa organização 

espacial teve importante papel  na cultura arquitetônica do século XX, pois permitiu 

uma dissimulação da tripartição oitocentista do programa de necessidades em 

íntimo, social e serviço, combatida pelos arquitetos modernos. Além disso, a planta 

“H” difundida por Breuer é bastante convertida pelos arquitetos brasileiros em uma 

planta em “I”, “U” e “L”, esta ultima o caso da Casa Júlio. 

Essa distribuição, implantação expandida do programa, faz com que a casa se 

abra para o seu entorno. Uma “arquitetura de planta aberta” (TINEM; PROZOROVICH, 

2012) que possui um profundo compromisso com o terreno e o lugar, onde a varanda 

e o pátio aberto, configurado pela distribuição dos ambientes em “L”, se convertem 

em espaço contemplativo de admiração da paisagem. 

Todavia, na Casa Júlio, o arranjo volumétrico dos dois núcleos são feitos de 

maneira distinta entre si. O ordenamento dos planos verticais, ao mesmo tempo que 

conduz a implantação dos cômodos, direciona a volumetria da casa. Estes eixos são 

formados por painéis de alvenaria que perpassam as alturas das coberturas, 

separam os espaços do alpendre dos demais espaços da casa. O eixo norte-sul 

apresenta um desvio e forma uma sequência de três planos verticais, que se compõe 

perpendicularmente entre si. Associa-se a este eixo uma série de empenas de 

diferentes alturas, proporcionando uma sensação de múltiplos volumes agrupados. 

Estes por sua vez configuram a volumetria do bloco social e de serviço (Ver figura 

226). 
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 Olhando-se a casa a partir da fachada norte, acesso à residência, percebe-se 

dois momentos do desenvolvimento volumétrico da casa, em que se tem segregados 

os dois núcleos: de um lado, o setor social e de serviço com um jogo de volumes de 

alturas diferentes criado pelas platibandas; do outro, o setor íntimo com aspecto 

bucólico de um pavilhão em telhado em telhas cerâmica tipo capa canal e com uma 

cornija vermelha (Ver figuras 225 e 230). Esta é uma provocação de Guedes em 

relação à leitura arquitetônica da casa: duas edificações distintas que se conectam 

através de um pórtico de entrada. A perspectiva de quem chega a Casa Júlio é de 

uma dicotomia. Do lado esquerdo um volume trapezoidal configurado por um telhado 

de água única e arrematado por um beiral de bica simples com cornija, típica 

referência à arquitetura tradicional luso-brasileira. Na outra ponta, lado direito, um 

conjunto prismático com volumes de alturas diferentes, uma típica caixa branca 

modernista (Ver figuras 225, 231 e 232). Na verdade a volumetria deste núcleo social 

e de serviço é uma ilusão de ótica. Ao caminhar pela casa e ter novas perspectivas, 

percebe-se que os prismas do lado direito são apenas grandes empenas brancas de 

alvenaria que escondem uma cobertura tradicional em telha capa-canal de barro 

(Ver figura 240). Todavia a empena que conecta os dois núcleos, ao mesmo tempo em 

que marca a entrada da casa, propõe uma continuidade buscando uma transição 

suave entre os dois blocos tão distintos.  

Já a fachada sul é marcada pela presença forte da cobertura do alpendre que 

confere aos dois núcleos uma unidade (Ver figura 231). O muro-parede conduz a um 

agrupamento linear dos dormitórios no sentido norte-sul e sua grande empena 

separa o alpendre do volume dos quartos. Este painel em alvenaria divide as duas 

águas da coberta, uma do alpendre e a outra dos quartos, que vista por essa fachada, 

fica escondida (Ver figuras 224, 228 e 234). 

A cobertura do alpendre, lindeiro a este bloco das suítes, ao encontrar o outro 

bloco conecta-se a ele através do encontro de águas furtadas e cria uma grande 

cobertura onde o espigão divide o pano em duas águas. No projeto, a terça que 

configura o espigão estava detalhada em madeira com uma seção mínima e deveria 

ser atirantada por cima, conferindo uma leveza para quem olhasse a estrutura da 

cobertura. Todavia, foi utilizado uma terça de seção maior, não sendo executado o 

tirante metálico proposto no projeto (Ver figuras 239 e 241).
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Figura 226. Casa Júlio, planta baixa com marcação dos eixos: norte-sul em 

vermelho e leste-oeste em azul. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 

 
 

 
Figura 227. Casa Júlio, marcação dos eixos, planos verticais que ordenam o 

desenvolvimento arquitetônico da casa. 
Desenho: Rui Rocha 

  

Figura 225. Casa Júlio, planta baixa. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 228. Casa Júlio, detalhe 
cornija fachada norte. 

Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

Figura 229. Casa Júlio, cortes e fachadas. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 230. Casa Júlio, vista panorâmica da fachada norte. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 231. Casa Júlio, vista do alpendre no 
bloco das suítes. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 232. Casa Júlio, detalhe do alpendre e 
do plano vertical leste-oeste. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 233. Casa Júlio, foto pátio interno. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 234. Casa Júlio, foto pátio externo acesso 
social da casa. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 235. Casa Júlio, vista panorâmica da fachada sul. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 236. Casa Júlio, vista do plano vertical 
eixo norte-sul. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 237. Casa Júlio, detalhe do espigão que 
amplia a coberta do alpendre e configura um 
grande espaço de convivência. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 238. Casa Júlio, vista fachada oeste, 
acesso de serviço. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 239. Casa Júlio, vista geral do alpendre e 
espaço de convivência. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Salvar tudo o que se detalha em projeto é um desafio e importantes 

elementos muitas vezes não são executados. Nesse sentido outro elemento que foi 

executado de forma diferente do projeto são as marquises que protegem as janelas 

das duas suítes que ficam na extremidade do bloco íntimo, faces oeste e leste. 

Deveriam ter sido executadas com uma menor espessura e com a presença de dois 

tubos metálicos servindo de mão-francesa. Esse conjunto, marquise e apoios, faria 

uma alusão aos pequenos mercados presentes nas cidades de interior, onde o 

comerciante faz da sua janela um balcão para venda de produtos diversos. 

Contudo, há uma interação entre as diferentes peças criando uma unidade 

volumétrica. A provocação entre os planos verticais e as coberturas em telhado 

tradicional se dilui ao entender-se a casa como um todo. A lógica construtiva de um 

volume projetado através de planos, que mesmo brancos criam um jogo de sombras, 

passa a combinar-se com a inclinação das coberturas. Esse modo de encarar o 

projeto, a partir de uma centrifugação dos dois eixos, gerou uma racionalidade 

construtiva, que não se priva de rigores estruturais e detalhamentos minuciosos, 

tampouco se perturba pela incorporação de elementos da arquitetura tradicional 

luso-brasileira, portanto ainda aberta a tudo o que há para ser descoberto. Da 

mesma forma que na casa Maciel, onde nota-se uma acomodação natural entre 

elementos tão dispares.  

Aqui vale ressaltar que, apesar de suas similitudes, temos nas casas Maciel e 

Júlio procedimentos distintos. Se a Casa Maciel traz uma postura pós-moderna, com 

a vinculação de elementos cenográficos e icônicos, a postura de Guedes frente a 

Casa Júlio, como já mencionado anteriormente, se vincula muito mais com os ideais 

do movimento moderno. Nesse sentido, há uma filiação dessa casa com as 

projetadas por Lúcio Costa nos anos de 1940, em especial a Residência Saavedra 

(1941-1942), a Residência Heloísa Marinho (1942-1944) e a Residência Paes de 

Carvalho (1944). Carlucci (2005) classifica essa fase de Costa como um momento de 

distensão formal que busca na tradição local uma referência indispensável (Figura 

242). 

”Costa busca estabelecer caminhos concretos e materiais que pudessem 
mostrar ao Brasil e ao mundo que a tão defendida convivência entre a 
arquitetura moderna e a tradição não era só possível como natural e 
necessária.”(CARLUCCI, 2005, pág. 43) 
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Figura 240. Casa João Saavedra, Lúcio Costa, 1941-1942. 
Fonte: WISNIK, 2001, p.74 

 

Assim fica explicito na Casa Júlio um anseio de Guedes, possivelmente 

proveniente do conhecimento a cerca das posturas de Lúcio Costa, de buscar uma 

identidade arquitetônica que se vincule uma tradição brasileira com novos aspectos 

técnicos e compositivos de uma arquitetura que extrapole as nossas fronteiras.  

A análise dessas quatro casas apresentaram uma formação de uma 

linguagem arquitetônica própria do arquiteto Gilberto Guedes. Transparece a cada 

decisão arquitetônica suas influências, seus caminhos até uma construção 

arquitetônica contemporânea. Os aspectos que apareceram no primeiro capítulo 

aqui foram ressaltados, mas é preciso entender como essas características se 

replicam ao longo de sua carreira e como esses aspectos se colocam perante seus 

pares nessa produção corrente. 

O capítulo a seguir elucidará não só esse diálogo entre arquitetura de Guedes 

e seus pares, mas como esses elementos já debatidos nos capítulos anteriores 

aparecem efetivamente ao longo de outras obras da sua produção. 
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CAPÍTULO 03 
Costurando as análises 
 

 

 

Estratégias projetuais, pressupostos 
ou indícios de um repertório. 
 

A análise das quatro residências selecionadas aponta elementos que 

permeiam a construção de um perfil para a produção arquitetônica de Gilberto 

Guedes. O fato das quatro obras escolhidas tratarem de um mesmo programa, 

residência unifamiliar, não constitui um limite para a análise. Há em sua produção 

uma diversidade de temas que vai das casas a intervenção em edifícios históricos. 

Contudo essas casas são reveladoras e apresentam elementos que se replicam ao 

longo de sua produção. 

Um fator importante em todas as casas analisadas são as preexistências: o 

entorno nas construções novas, os elementos arquitetônicos que persistem em uma 

reforma ou em uma operação de restauração ou requalificação. Em qualquer desses 

casos, o lugar assume o papel de fio condutor do projeto. Antes de qualquer esboço o 

arquiteto busca algo peculiar que identifique o projeto e que o relacione com o lugar, 

desvelando os elementos que irão interferir na construção. A sua consciência da 

realidade começa sempre com o reconhecimento do entorno, que define a 

arquitetura e dá pistas importantes para a condução do projeto. Se a residência no 

Seixas estivesse localizada em uma região mais habitada, provavelmente o quesito 

segurança não tivesse caráter prioritário e talvez o pilotis não tivesse existido. Já na 

Casa Gilson a largura exígua do terreno determinou uma implantação que margeia a 

face norte do lote, liberando um maior espaço na face sul. Nas outras duas casas, no 

brejo paraibano, a paisagem rural e os elementos remanescentes de uma vida 

interiorana foi o que conduziu a proposta arquitetônica.  A Casa Maciel, por exemplo, 

tem na sua concepção a reflexão sobre elementos arquitetônicos preexistentes: as 

esquadrias de uma casa rural demolida. 
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Figura 241. Casa Maciel, fachada leste. 
Empenas Invertidas. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 242. Casa Maciel. Janela de canto, 
esquadria associada a faixa colorida. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 243. Casa Gilson. Profusão de marquises.  
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 
 

 
Figura 244. Casa Gilson. Esquadrias em fita, 
associadas a barras coloridas. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 245. Casa Maciel. Esquadrias 
marcadas por cercaduras coloridas. 

Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 246. Casa Seixas. O jogo de 
volumes ressaltado pelo uso da cor.  
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 247. Casa Gilson. Cor 
ressaltando planos, que criam 
volumes na fachada. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 248. Casa Gilson. Destaque a 
mistura de materiais diversos, nem 
sempre são visíveis. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 249. Bangalô Casa Maciel. Executado após a Casa Gilson e a Casa 
Júlio, apresenta as empenas e planos da casa de Araçagi, bem como as 
marquises e marcações das esquadrias aos moldes da casa do bairro do Cabo 
Branco em João Pessoa. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 250. Casa em Pocinhos, projeto de 
Amélia e Mirian Panet, 2003. 
Fonte: www.arqp.blogspot.com/, acesso em 
jan/2012 
 

 
Figura 251. Casa em Pocinhos, projeto de 
Amélia e Mirian Panet, 2003. 
Fonte: www.arqp.blogspot.com/, acesso em 
jan/2012 
 

 
Figura 252. Casa Pocinhos, foto montagem com o entorno construído da fazenda. 
Fonte: www.arqp.blogspot.com/, acesso em jan/2012 
 

 
Figura 253. Casa em Pocinhos, projeto de 
Amélia e Mirian Panet, 2003. 
Fonte: www.arqp.blogspot.com/, acesso em 
jan/2012 

 
Figura 254. Vista aérea de Pocinhos. 
Fonte: www.en.db-
city.com/Brazil/Paraíba/Pocinhos, acesso em 
jan/2012 
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Essas preexistências não se limitam a elementos arquitetônicos, a leitura é 

mais ampla. A obra de Gilberto está repleta de sinais de outros campos e territórios. 

Essas influências são sempre cumulativas, a cada obra o repertório do arquiteto se 

estende e remete tanto a arquitetura moderna, pós-moderna, como a arquitetura 

popular e a herança luso-brasileira. A Casa Maciel por exemplo é construída a partir 

de referências que permeiam os povoados do brejo paraibano. Essas referências não 

se restringem a este projeto, constroem uma linguagem que repercute em toda obra 

de Guedes: empenas invertidas, empenas cegas, volumes e cercaduras nas 

esquadrias, paletas de cores pastéis típicas (ocre, azul, verde e vermelho), barras 

coloridas, entre outros (Figuras 243 a 251). Esse acervo formal evidenciado em 

Maciel e replicado na Casa Júlio, obras amplamente divulgadas pelas publicações e 

premiações, de certa forma aparece também em outros projetos contemporâneos, 

como é o caso do projeto para a Casa em Pocinhos, projeto de 2003, das arquitetas, 

também paraibanas, Amélia e Miriam Panet (Figuras 252 a 256). 

Essa residência projetada pelas irmãs Panet expressa os mesmos indícios 

apresentados por Guedes em seus projetos para o brejo paraibano. Contudo seria, no 

mínimo, uma falta de cuidado afirmar que a proposta da Casa de Pocinhos é uma 

releitura das casas de Guedes. Essas referências estão a mostra em todo interior 

paraibano. Seja no brejo, no cariri ou até nas paisagens mais remotas, essa 

arquitetura simples, de origem luso-brasileira distante, para os mais atentos, marca 

presença no cotidiano de uma outra arquitetura que é também contemporânea. 

E isso serve para freguesias mais distantes. Na obra do escritório paulista 

Brasil Arquitetura, por exemplo, em alguns projetos, é possível encontrar 

referências desse tipo no tratamento formal que os arquitetos dão a sua obra. A 

relação de Marcelo Ferraz com a Serra da Mantiqueira24 é explicita e aparece em 

projetos como os da Casa Tamboré, Casa Aldeia da Serra e principalmente nas casas 

Cotia e Mantiqueira. Esta última, projeto do ano 2000, em muito se relaciona com a 

Casa Júlio de Gilberto Guedes, principalmente na organização espacial e no 

desenvolvimento formal. Construída a partir de um plano vertical, a Casa da 

Mantiqueira cria um volume inusitado para quem observa a construção desde o pé 

da serra. Há, assim como na casa em Araçagi, uma dicotomia entre o volume  

                                                           
24 Em 1996, Marcelo Ferraz publica um estudo sobre a arquitetura rural na serra da Mantiqueira. 
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Figura 255. Casa Mantiqueira. Vista ao pé da 
serra, alusão à escultura de Richard Serra.  
Fonte: FANUCCI; FERRAZ, 2005 
 

 
Figura 256. Casa Mantiqueira. Vista a partir do 
pátio de chegada, pavilhão avarandado. 
Fonte: FANUCCI; FERRAZ, 2005 
 

 
Figura 257. Casa Mantiqueira. Deck, mirante.  
Fonte: FANUCCI; FERRAZ, 2005 
 

 
Figura 258.  Casa Mantiqueira. Vista posterior.  
Fonte: FANUCCI; FERRAZ, 2005 
 

 
Figura 259.  Casa Mantiqueira. 
Fonte: FANUCCI; FERRAZ, 2005 

 
Figura 260.  Casa Mantiqueira. Vista geral salas.  
Fonte: FANUCCI; FERRAZ, 2005 
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Figura 261. Desenhos cornijas e sacadas de 
Minas Gerais. 
Fonte: WASTH, 1979 

 
 
 

 
Figura 262. Croquis esquemático da Casa Júlio a partir de modelo 3D. 
Desenho: Rui Rocha 
 

 
Figura 263. Casa Júlio. Detalhe cornija. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 

 
Figura 264. Casa Júlio. Detalhe cornija 
e marquise. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Figura 265. Croquis esquemático das tesouras tipo canga-de-porco utilizadas na 
Casa Maciel, gerado a partir de modelo 3D. 
Desenho: Rui Rocha 
 

 
Figura 266. Croquis esquemático das tesouras tipo canga-de-porco utilizadas na 
Casa Maciel, gerado a partir de modelo 3D. 
Desenho: Rui Rocha 
 

 
Figura 267. Foto tesouras Casa Maciel. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 268. Foto tesouras Casa Maciel. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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prismático branco da fachada sul e o aspecto bucólico que a casa assume a partir do 

pátio de chegada na fachada norte25 (Figuras 257 a 262).  

Seria ingenuidade associar a produção desses escritórios, e tantos outros, a 

apenas uma arquitetura de cunho popular e espontânea. É nítido na Casa Júlio ou na 

Casa Mantiqueira uma influência e investigação de cunho mais erudito. Brasil 

Arquitetura é um escritório que nasce de uma continuidade do trabalho com Lina Bo 

Bardi, imerso em uma valorização da arquitetura tradicional ligada as questões 

sociais e antropológicas. Uma arquitetura que segundo Oliveira (2006, p.17) assume 

um papel inovador com sua liberdade e intensidade na abordagem de elementos 

artesanais ou recorrentes da arquitetura popular.  

"No Brasil, a obra de Lina estabelece um diálogo sobretudo com as artes, e 
especialmente com determinadas manifestações surgidas no país entre as 
décadas de 1950 e 1960, com artistas como Lygia Clark, Hélio Oiticica, 
Glauber Rocha, José Celso Martinez e Flávio Império. Sua obra extrapola os 
limites da arquitetura para atingir outros domínios disciplinares tal como o 
das artes, da filosofia, da antropologia, da literatura, ou da psicanálise." 
(OLIVEIRA, 2006, p. 15) 

Não alheio as preocupações de Lina, mas seguindo um caminho 

conceitualmente um pouco diferente, a relação de Gilberto Guedes com os 

elementos artesanais, populares, cotidianos e tradicionais estão mais ligados a 

proposta de Lucio Costa, de integrar a tradição luso-brasileira à modernidade. Em 

busca de uma contemporaneidade, permitida pela diversidade de alternativas que se 

apresentam, Guedes mescla elementos populares a soluções arquitetônicas de 

cunho erudito e rigor técnico apurado, como a tesoura em canga-de-porco na Casa 

Maciel ou a cornija de arremate do telhado na Casa Júlio, pouco usuais nas 

construções dominantes na paisagem do brejo paraibano (Figuras 263 a 270). 

Essa questão está ligada ao procedimento, a uma adaptação das técnicas de 

origem luso-brasileiras à situação proposta. A postura de Guedes é a de um 

investigador, que assim como Lúcio Costa, produz uma arquitetura que surge a 

partir de um “léxico determinado, pelo qual uma dada maneira de raciocinar 

encontra variadas soluções” (WISNIK, 2001, p. 35 e 36). Apesar de abordagens 

diferentes, há nesse aspecto uma aproximação de Lucio Costa com Lina Bo Bardi. 

                                                           
25 As experiências de Guedes, das irmãs Panet e do Brasil Arquitetura são distintas e, apesar de 
resultados formais semelhantes, as estratégias projetuais possuem nuances que não permitem, sem 
um estudo mais aprofundado, tomá-las como similares. 
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Figura 269. Vista Geral da Casa Hanselman, projeto de Michael Graves, 1971. 
Fonte: www.content.lib.utahh.edu, acesso em jan/2012 
 

 
Figura 270. Detalhe Casa Hanselman, 
projeto de Michael Graves, 1971. 
Fonte: www.content.lib.utahh.edu, 
acesso em jan/2012 
. 

 
Figura 271. Detalhe Casa Hanselman, 
projeto de Michael Graves, 1971. 
Fonte: www.content.lib.utahh.edu, acesso 
em jan/2012 
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"A recorrência frequente do uso de elementos e ambientes tradicionais em 
Lucio Costa, como a gelosia, a telha-canal, o pátio e a varanda, bem como a 
atenção dada a desenhos de guarda-corpo das escadas, ou pinturas 
ornamentais em telhas de louça, podem ser tomados como uma ‘coleção de 
resíduos das obras humanas’, reapropriados e associados às vantagens e 
circunstâncias contemporâneas. Nessa chave, sua produção é diretamente 
oposta à de Oscar Niemeyer, que molda com o concreto formas novas e 
imprevistas. Num ponto intermediário, poderíamos situar a obra de Lina Bo 
Bardi, que se apropria de elementos tradicionais para deslocá-los em favor 
da originalidade inventiva, operação nítida na escada que projetou para o 
Solar do Unhão (1959), em Salvador. Nesse caso, o recurso ao encaixe 
tradicional das rodas dos carros de boi é aplicado em uma configuração 
organizada segundo um rigor intelectual geométrico." (WISNIK, 2001, p. 36) 

"A arquitetura de Lina Bo Bardi é um mosaico capaz de juntar o impensável, 
não porque parta de um projeto, não porque tenha fantasias, mas, ao 
contrário, porque trabalha com o material disponível. Analogamente ao 
bricoleur descrito por Lévi-Strauss em 'O pensamento selvagem', Lina 
constrói sua arquitetura com um universo instrumental limitado que faz 
com que as regras de seu jogo sejam sempre ajustadas ou adaptadas em 
função do material que tem a mão." (OLIVEIRA, 2006, p. 14) 

Se nessa leitura formal de sua obra Guedes vincula-se as operações 

conceituais de Lucio Costa, as suas estratégias projetuais acenam para as de Lina 

Bo Bardi. A bricolagem e a utilização de material disponível está presente não só em 

Maciel, mas em todas as casas analisadas.  

Todavia, se estão presentes os elementos tradicionais da arquitetura luso-

brasileira, também chama a atenção os indícios deixados pelos grandes mestres 

modernos. Como os fragmentos que se encontra na Casa Gilson Guedes, em 

especial elementos formais emprestados dos neoplasticistas, ou os corbusieranos 

que aparecem na Casa Seixas. Essas referências aparecem não só na proposta 

arquitetônica, mas também nos detalhes construtivos. A arquitetura moderna - 

pressupostos, linguagem e vocabulário – permeou a formação de Guedes e passou a 

fazer parte de seu repertório.  

Fazem parte ainda de sua formação a arquitetura dita pós-moderna, como as 

casas de Michael Graves: Hanselmann, de 1971, e Snyderman, de 1972 (Figuras 271 

a 273). Entretanto, tanto Michael Graves como os outros quatro componentes do New 

York Five - Peter Eisenman, Charles Gwathmey, John Hejduk e Richard Méier - não 

tinham como objetivo contrapor-se a Arquitetura Moderna, pretendiam uma releitura 

da arquitetura de Le Corbusier. Contudo, esses arquitetos, em especial Peter 

Eisenmman, acreditavam que o espírito moderno não havia atingido sua plenitude, 

desviado de seu objetivo face ao compromisso com o funcionalismo. Para Eisenman  
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Figura 272. Detalhe marquises de vidro na Casa Gilson. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 273. Detalhes dos rasgos 
nas varandas dos quartos, ainda 
sem as esquadrias. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 
 

 
Figura 274. Vista geral da Casa Seixas, já com 
as esquadrias nos rasgos da varanda dos 
quartos, marquise de vidro protegendo a porta 
da varanda da suíte do filho. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 275. Detalhe marquise de 
vidro na Casa Seixas. 
Fonte. Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 276. Detalhe marquise de vidro 
protegendo esquadria no pátio interno do 
Escritório Leopoldo Viana. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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a arquitetura deveria estar disposta a resgatar seus princípios, que eram acima de 

tudo, formais (MONEO, 2008, p.138) 

Assim, de forma análoga aos New York Five, Guedes faz uso desses elementos 

de forma crítica buscando um aprimoramento formal. Todavia, diferentemente de 

Eisenman, preocupado com o desdobramento desses cânones para chegar a um 

processo construtivo com múltiplas alternativas, Guedes busca entender como esses 

elementos podem funcionar e como utilizá-los no desenvolvimento de uma 

arquitetura possível e corrente.  

De certa forma, essa postura não se distancia daquela defendida por Piñon 

(2006) e Moneo (2008), que consideram essencial na construção de uma arquitetura, 

o estudo profundo das obras antecedentes.  

A análise das quatro residências de Guedes, em especial a Casa Seixas, 

demonstra o seu empenho em entender a essência dos elementos corbuserianos. 

Não é uma mera imitação, nem mera adoção de um “estilo”, mas uma arquitetura 

pensada, estudada e projetada, principalmente em suas características formais e 

espaciais, para o uso corrente, de modo um tanto distinto das casas do mestre 

franco-suíço. Para Piñon (2006) esse recurso, artifício projetual que envolve, de 

alguma forma, a cópia, tem se mostrado eficaz no processo de criação em 

arquitetura: 

"Superada a fase escolar, a cópia se converte em uma transcrição, de modo 
que a diferença entre as condições de referência e as do projeto determina 
uma relação de analogia, mas não de identificação. Não creio que ninguém 
pense que o concerto para quatro cravos, de J. S. Bach, tem menos valor 
musical pelo fato de ser uma transcrição literal de um concerto para quatro 
violinos de A. Vivaldi: basta este exemplo para referir-me a uma prática 
habitual na música da primeira metade do século XVIII. Trata-se de duas 
obras musicais com identidades próprias, perfeitamente diferenciadas: só o 
fato de trocar um instrumento melódico por um harmônico determina uma 
mudança nas condições que afetam a música em cada caso." (PIÑON, 2006, 
p. 70) 

(...) 

"Definitivamente, quem reproduz de modo consciente - se não é assim, 
incorre na mera imitação - se vê obrigado a transcender o caso concreto a 
cada instante. O reconhecimento de um sistema construtivo ou de um 
critério espacial, de um modo quase natural, se desvincula do caso 
específico para adquirir uma dimensão de universalidade que o converte, a 
partir de então, em material de concepção genuína para quem o utiliza." 
(PIÑON, 2006, p. 72)   
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Figura 277. Laboratório Analisis. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 278. Casa Seixas. Detalhe 
volume da cozinha. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 

 
Figura 279. Fachada Sul projeto do 
CRM. Detalhe curvo que configura o 
Centro Cultural. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 280. Detalhe bloco serviço Casa Maciel. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
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Para Guedes, as propostas projetuais levam a uma investigação do 

desenvolvimento plástico a partir de elementos consagrados, de "indícios 

intencionais" como diria Bonta (1977), que faz com que ele busque a preservação da 

estrutura formal de cada obra projetada. Constantemente depara-se com soluções 

técnicas apuradas que tentam não esconder o valor formal da obra, em sua maioria 

elementos arquitetônicos transparentes, como marquises de vidro, esquadrias em 

vidro temperado, entre outras (Figuras 274 a 278). 

Essa relevância da estrutura formal, apresentada na análise das casas, se faz 

presente ao longo de toda a sua obra e muitas vezes influenciam a organização 

espacial de ambientes. Algumas configurações que um determinado cômodo 

assume, nem sempre são resultado de um arranjo funcional, mas consequência de 

um desenvolvimento formal. A recepção de um laboratório ou consultório, por 

exemplo, não exige uma forma funcional definida, assim é fácil atribuir-lhe um 

volume qualquer de acordo com o desenvolvimento plástico-formal, como no projeto 

de 1999 para o laboratório Analisis Bessa (Figura 279). O mesmo pode-se dizer do 

volume semi-circular que aparece na fachada frontal do projeto de 2003 para 

CRM/PB, que abrigará um memorial (Figura 283). Todavia, não é usual uma cozinha 

em formato circular como a da Casa Seixas, ou a área de serviço e dependência de 

empregada que se configuram a partir de uma forma irregular apresentada na Casa 

Maciel.(Figuras 280 e 284) 

O desenvolvimento plástico na obra de Guedes encaminha-se para uma 

fluidez dos espaços e um diálogo exterior/interior, dois importantes parâmetros 

modernos de sua produção. Apesar de trabalhar vários níveis na Casa Gilson, um 

continuum espacial percorre os ambientes de forma fluida. Isso fica mais latente nos 

projetos para as casas de campo aqui apresentadas, tendo em vista que os espaços 

constantemente abrem-se para pátios que servem de interlocutores do interior com 

exterior. Há uma fluidez e continuidade dos espaços na Casa Maciel e Casa Júlio de 

maneira que, em certos momentos, não se distingue entre o que é interior e o que é 

exterior. Essa percepção é encontrada ainda na reforma da imobiliária Execut de 

1999 (Figuras 59 e 287), no projeto do escritório de advocacia Leopoldo Viana de 2002 

(Figuras 47 a 49), ou ainda na revitalização do Tribunal de Justiça de João Pessoa de 
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2009 (Figuras 290 a 295), projetos em que ele também privilegia os espaços no 

entorno dos pátios. 

Nenhum desses pressupostos contemporâneos da obra de Guedes 

identificados nas análises é estanque, são sempre inter-relacionados. Todavia, outra 

característica importante no desenvolvimento qualitativo de seus projetos está na 

maneira como ele investiga processos, materiais e técnicas para encontrar soluções 

que irão viabilizar o resultado almejado. Nota-se a cada obra o rigor no acabamento 

e a riqueza no desenvolvimento de soluções. Isso envolve estudo de materiais, 

cálculo e até conhecimento de áreas que pouquíssimas vezes se relacionam com a 

arquitetura, como o caso de um estudo musical para solucionar o posicionamento e 

o arranjo dos sinos no projeto de revitalização da Igreja Matriz de Araruna elaborado 

em 2000, no agreste paraibano. (Figuras 283 a 286) 

Guedes dá a devida importância a elementos arquitetônicos e pormenores um 

a um, que em uma colagem de fragmentos constrói a importância do todo, que é a 

obra construída: detalhes de marquises, escadas, peitoris, brise-soleil e até algumas 

soluções estruturais que irão influir no desenvolvimento plástico-formal de cada 

edificação. 

 

 

Consolidação e afirmação de uma arquitetura. 

 

As estratégias projetuais encontradas nas residências selecionadas, estão na 

base de um repertório recorrente ao longo da obra de Guedes. É perceptível a 

experiência acumulada de uma casa para outra, a Seixas alimenta a Maciel, que por 

sua vez repercute na Gilson e esse conjunto de experiências se consolida na Casa 

Júlio, que funde aspectos das três casas anteriores. Mas não só elas, outros projetos 

também são importantes para a consolidação de sua prática profissional como a 

Concessionária Peugeot e o Centro Comercial Praia Shopping, ambos de 1995, ou 

ainda a Clinica Ugo Guimarães e o Atlantis Center, ambos de 1997.  
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Figura 282. Igreja Matriz de Araruna. 

Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 283. Igreja Matriz de Araruna, detalhe dos sinos.  

Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
  

Figura 281. Detalhe suporte para sinos. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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Figura 285. Fachada da imobiliária Execut, 
projetada em 1999. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 286. Fachada clínica Dr. Ugo 
Guimarães, projetada em 1997. 
Fonte: Acervo Rui Rocha 
 

 
Figura 287. Imagem praça frontal, detalhe 
pórtico de acesso. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

Figura 284. Detalhe suporte para sinos. 
Fonte: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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A segunda metade dos anos de 1990 é um momento profícuo na afirmação da 

carreira profissional de Guedes.  E não somente em termos de projetos. É de 1996 a 

primeira publicação de uma obra sua em âmbito nacional: o projeto da 

Concessionária Peugeot é apresentado na revista AU - Arquitetura e Urbanismo, 

número 64, de fevereiro e março. No ano seguinte, em 1997, com a vitória no 

concurso do projeto para o Centro Médico Unicred em Caruaru e os primeiros 

prêmios concedidos pelo IAB/PB, inicia-se o processo de reconhecimento de sua 

produção.  

Contudo a afirmação desse modo de fazer arquitetura e a consolidação de 

Guedes como um dos protagonistas do cenário contemporâneo paraibano viria 

através de dois importantes projetos de intervenção no patrimônio paraibano: a 

transformação e ampliação de um exemplar moderno, a antiga sede da AABB, na 

Nova Sede do Conselho Regional de Medicina da Paraíba - CRM/PB, em 2006, e a 

revitalização do edifício eclético do Tribunal de Justiça de João Pessoa, projeto ainda 

não executado, de  2008. Esses dois projetos dão uma nova dimensão a trajetória 

profissional de Guedes: por um lado, fecham um ciclo iniciado com suas diversas 

incursões na área do patrimônio, por outro, aproveitam as experiências anteriores, 

cujo principal laboratório foram, sem dúvida, as casas analisadas. 

As soluções técnicas e formais utilizadas no CRM são recorrentes na quase 

totalidade de sua produção: marquises com estruturas mistas, metálicas e de 

concreto, esquadrias em fita, faixas de cor ou texturas, paginação dos pisos, 

marcação da entrada principal da edificação com marquise, assim como outros 

elementos que citam as quatro residências aqui apresentadas.  

Por outro lado, o significado de um edifício eclético situado em um centro 

histórico protegido nacionalmente, como é o caso do Tribunal de Justiça, direciona a 

intervenção, mas nesse caso demonstra toda a experiência e habilidade de um 

arquiteto que consegue articular o novo projeto a partir daquele pré-existente. O 

Tribunal revela não só um rigor técnico experimentado em suas casas-laboratório, 

mas uma forma de articular sua arquitetura através de uma análise rigorosa das 

preexistências e vicissitudes que um arquiteto enfrenta ao tratar uma obra 

protegida. 
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Figura 288. Imagem aérea do Tribunal de Justiça 
de João Pessoa em 1974. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 289. Foto aérea tratada, detalhes em 
amarelo são as partes do edifício que o projeto de 
Guedes intervém. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 290. Corte projeto de revitalização do Tribunal de Justiça. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 291. Corte projeto de revitalização do Tribunal de Justiça. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 292. Imagens 3D do projeto do TJ. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 

 
Figura 293. Imagens 3D do projeto do TJ. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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As características contemporâneas da obra de Guedes ressaltadas e listadas 

nesse trabalho - preexistências, indícios deixados por sua formação moderna, 

arquiteturas pós-modernas, relevância da estrutura formal, e ainda apuro nas 

soluções técnicas - desembocam na consistência de sua obra e na afirmação de uma 

arquitetura produzida nos "limites" de uma contemporaneidade. Costuram um 

repertório muito particular da obra de um arquiteto que está imerso na arquitetura 

paraibana corrente, mas que foi construída a partir de investigações e estudos 

intensos ao longo das décadas de 1980 e 1990. 
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Figura 294. CRM, Fachada Norte, acesso via estacionamento. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 295. CRM, Fachada Sul, detalhe marquises, acesso principal. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
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Figura 296. CRM, foto da obra, montagem da marquise. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 297. CRM, foto da obra, montagem da marquise, malha de 
aço para argamassa armada. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes 
 

 
Figura 298. CRM, foto da obra, montagem da marquise, manta 
impermeabilizante. 
Fonte: Acervo Gilberto Guedes  
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Figura 299. Detalhamento da marquise do CRM. 
Desenho: Arquivo Gilberto Guedes editado por Rui Rocha 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A trajetória de Gilberto Guedes é resultado de uma formação acadêmica 

pautada por importantes vivências, não só no período da sua graduação em 

arquitetura, de 1979 a 1983, mas também ao longo dos quatro anos que se seguiram 

até a criação do seu escritório, em 1987. Seguramente a qualidade da arquitetura 

aqui apresentada, não é fruto somente dos aportes acadêmicos, foram fundamentais 

também o contato com as questões de preservação do patrimônio, com os 

escritórios de Glauco Campello e Burle Marx, com o trabalho com João Filgueiras 

Lima e ainda sua experiência na Europa.  

As quatro obras tratadas nessa dissertação são uma mostra dessa trajetória e 

constituem momentos importantes na construção da carreira do arquiteto, cuja 

participação na arquitetura paraibana contribui para a definição de uma produção 

contemporânea. 

De uma casa para outra, ao longo dos anos que transcorreram para a 

realização do conjunto, notam-se constâncias, recorrências, revisões, inovações, 

mas também diferenças impostas por fatores externos, pela diversidade das 

situações enfrentadas: tamanho e localização do terreno, topografia, vizinhança, 

extensão do programa, etc. Transcendem as múltiplas referências que as inspiram, 

recolhidas metódica e atentamente de diferentes fontes. O modo sensível como são 

combinadas, fundidas, recriadas, revela a têmpera e o universo pessoal do arquiteto 

aqui apresentado. Nota-se que o acúmulo de influências conduz a arquitetura que 

Gilberto Guedes construiu ao longo dos anos. São experiências que buscam na 

pesquisa de materiais e técnicas construtivas, bem como na interpretação do 

programa e proposta de uma estrutura formal, soluções, senão exemplares, pelo 

menos possíveis e adequadas. Experiências que ajudam a entender pelo menos uma 

parcela específica do fazer arquitetônico contemporâneo. 

Esse trabalho procurou mostrar aspectos gerais e peculiares que 

caracterizam suas obras. O respeito às preexistências, talvez um dos aspectos mais 

fortes de sua obra, desenvolvido a partir de um processo de formação pautado no 

olhar sobre o patrimônio histórico, não se limita a esse tipo de intervenção, estende-

se às obras novas, no seu olhar sobre terreno, sobre o entorno. Ao explicar seu 
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processo de projetação o arquiteto português Álvaro Siza (1995) afirma que a sua 

arquitetura começa com um olhar sobre o sítio, onde sempre há algo, uma 

preexistência, que pode ser aproveitada nos primeiros esboços. 

Esta questão leva a outra característica da arquitetura de Guedes que é o 

cuidado com o entorno, fruto provável de sua colaboração no escritório de Burle 

Marx, que reside na convicção de que o tratamento conferido ao entorno imediato é o 

ponto de transição e conexão do edifício com suas fronteiras. 

Por outro lado, o rigor técnico de como Guedes trata a sua arquitetura está 

pautada, em primeiro lugar, como fica claro nos casos da Casa Maciel e Casa Júlio, 

na consciência de que o outro é quem constrói a obra. É preciso resolver no projeto 

todas as questões construtivas de forma clara e precisa, mesmo que sejam soluções 

corriqueiras em um canteiro de obras. E esta consciência não é uma preocupação 

corriqueira da maioria dos arquitetos contemporâneos, paraibanos ou não. Guedes, 

como Koolhaas (2008), entende que a arquitetura é construída e desenvolve-se a 

partir do advento das novas tecnologias. É nesse sentido que a pesquisa de novos 

materiais e a busca de novas soluções que resolvam determinadas situações é uma 

das diretrizes de projeto do arquiteto. Isso se pauta em uma inovação através do 

estudo de técnicas construtivas pré-existentes, muitas vezes adaptadas, corrigidas e 

transcritas para um novo contexto.26 

Essas questões que se relacionam ao procedimento (preexistências, entorno, 

rigor técnico) são advindas de um aprendizado sistemático com arquitetos 

experientes e o estudo de obras de relevância. Todavia muitos dos aportes técnicos 

utilizados na grande maioria das situações ainda são advindos das arquiteturas 

produzidas a partir do início do século XX. Assim vem a tona outro aspecto que não 

pode dissociar-se da obra de Guedes, nem de grande parte da arquitetura produzida 

hoje: as influências deixados pelos grandes mestres modernos. Os aportes formais 

ao vocabulário consagrado da arquitetura moderna são constantes na arquitetura 

contemporânea, porém renovados, reavaliados e recodificados. Percebe-se um 

amadurecimento na forma de utilizar estes elementos modernos da Casa Seixas à 

Casa Gilson, há uma diferença de entendimento do que cada elemento representa 

                                                           
26 Voltemos aqui ao conceito de Helio Piñon (2006) já apresentado no capítulo anterior dessa 
dissertação (p. 159) 



 
173 

em cada um desses momentos e subsídios para o entendimento no contexto da 

contemporaneidade27. 

No entanto, se ampliarmos o olhar para uma produção mais ampla da 

arquitetura contemporânea, abrindo o foco para outros arquitetos e escritórios, 

comungamos com as afirmações de Piñon: 

"Reivindicar a arquitetura moderna na atualidade é como tratar de 
identificar os restaurantes chineses na China: em todo caso, são os outros 
os que devem dar-se a conhecer, já que estão em solo estranho. Não há 
dúvida de que nenhuma das doutrinas que tratam de substituir os princípios 
da modernidade conseguiu relegar ao esquecimento seus critérios de 
construção formal: sua vigência estética é absoluta." (PIÑON, 2006, p. 20-22) 

(...) 

“Porém não creio que a vigência da arquitetura moderna requeira mais 
argumentações, ao menos no âmbito deste escrito; para verificar a sua 
atualidade 'sociológica' basta recorrer à verificação empírica - quase 
estatística - do fenômeno: por uma parte, é notória a aparição de certa moda 
do moderno, que concursos, editoriais e congressos têm sabido registrar 
com a diligência que os caracteriza; por outra parte, inclusive a arquitetura 
comercial de maior sucesso baseia sua aparência mais sedutora em efeitos 
inequivocamente modernos, ainda que pervertidos - por convertê-los em 
episódios meramente figurativos - pela banalidade com que são comumente 
empregados”. (PIÑON, 2006, P.34) 

Em que pese, a persistência da herança moderna, a arquitetura 

contemporânea, face a diversidade de propostas formais, filosóficas e similares, tem 

liberdade de escolha, entre as alternativas que se apresentam. Essa liberdade de 

escolha somada as diferentes diretrizes de formação acadêmica levam a práticas 

diversas, quando não a uma “bricolagem” de recursos. Esta maneira de projetar, 

apesar de ser utilizada por alguns arquitetos modernos, já assinalado no capítulo 

anterior, é um procedimento que se vincula a uma influência da arquitetura pós-

moderna. 

Se essa arquitetura pós-moderna é defendida por Portoghesi (2002) como a 

reconciliação com as peculiaridades culturais de cada lugar, associando a história 

com a relevância ao sítio natural, percebe-se na arquitetura de Gilberto Guedes essa 

característica. Fica explicito nas casas Maciel e Júlio esse enlace entre a geografia, o 

sítio, e a história com uma influência da arquitetura colonial luso-brasileira. Assim, 

                                                           
27 De modo análogo ao aporte de Hélio Piñon, Abílio Guerra apresenta a questão da “influência” a 
partir das teorias de Haroldo de Campos e Harold Bloom na área literária: “para ambos os autores a 
influência é a própria essência da concepção artística, da qual é impossível se evadir.” (GUERRA, 
2010) 
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as relações aqui apresentadas, em especial as aproximações com Lucio Costa, 

sucinta um aspecto já levantado por Wisnik (2001) que é o alinhamento da obra de 

Costa com o movimento que Kenneth Frampton intitula de regionalismo crítico. 

"Há um dado inegavelmente atual implicado na imposição de uma certa 
dificuldade à homogeneização e estandartização cultural, e de uma 
correlata elaboração criativa da condição de um passado que não se 
sedimentou. Essa forma velada de resistência encontra interessantes 
semelhanças com o movimento que, na arquitetura, veio a ser chamado de 
regionalismo crítico, formulado por Kenneth Frampton. Sua proposta é 
contrapor-se à desarticulação cultural provocada pelo consumismo 
generalizado, pelo internacionalismo high-tech, predador das identidades 
locais, em suma, um movimento tendente a estabelecer uma cultura 
mundial de bases regionais. É claro que a militância aguerrida está distante 
da contenção reservada de Lucio Costa, mas não é difícil reconhecer entre 
ambos semelhanças de princípios." (WISNIK, 2001, p. 33) 

 

Esse recorte alinha a essência do moderno nacional – a arquitetura de Lucio 

Costa, pelo menos – com a substância do pós-modernismo apontada por Portoghesi. 

Sua arquitetura, a de Costa, se pauta em muitos momentos nesse recorte de uma 

linguagem vernácula e a transforma em um vocábulo para a construção de uma nova 

arquitetura. 

"Foi quando surgiu, com a melhor das intenções, o chamado ‘movimento 
tradicionalista’ de que também fizemos parte. Não percebíamos que a 
verdadeira tradição estava ali mesmo, a dois passos, com os mestres-de-
obras nossos contemporâneos; fomos procurar, num artificioso processo de 
adaptação – completamente fora daquela realidade maior que cada vez mais 
se fazia presente e que os mestres se vinham adaptando com simplicidade e 
bom senso – os elementos já sem vida da época colonial: fingir por fingir, 
que ao menos fingisse coisa nossa. E a farsa teria continuado – não fora o 
que sucedeu. Cabe-nos agora recuperar todo esse tempo perdido, 
estendendo a mão ao mestre-de-obras sempre tão achincalhado, ao velho 
‘portuga’ de 1910, porque – digam o que quiserem – foi ele quem guardou 
sozinho, a boa tradição." (COSTA, 1962, p. 43) 

 

Nesse sentido, a busca de uma identidade arquitetônica contemporânea na 

obra de Guedes perpassa por este aspecto: tentar unir a essência do movimento 

moderno à uma tradição local, sobretudo as técnicas construtivas, que ainda hoje, 

em muitos aspectos, alinha-se a lógica do fazer luso-brasileiro. Todavia, não 

negligencia uma evolução dos materiais e faz do rigor do detalhe arquitetônico um 

caminho para uma construção correta e de qualidade. 
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Todos esses indícios aqui apresentados são alternativas cabíveis na esfera 

multicultural e globalizada do ambiente contemporâneo. É uma característica da 

obra de um arquiteto específico, que também está presente na produção de seus 

pares contemporâneos. 

Os pressupostos da arquitetura de Gilberto Guedes, particulares de sua obra, 

podem contribuir para o debate sobre os meandros que conformam a arquitetura 

contemporânea, não obstante as dificuldades causadas pela falta de distanciamento 

ao tratar de uma produção em processo. Longe de esgotar o tema, pode abrir 

caminho para novas pesquisas, não só sobre a obra de Gilberto Guedes, mas 

também sobre outras produções correntes, locais ou não. 
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Reconhecimento 

Publicada na Revista AU 79, ano 14, 
AGO/SET 98;  

Publicada na Revista AU 96, ano 16, 
ABR/MAI 2001. 

 

Ficha técnica 

Local: Rua dos Pescadores, Praia do Seixas - João Pessoa, Paraíba 

Ano do projeto: 1991 

Proprietário: Gilberto e Telma Guedes 

Composição familiar: 1 casal e 3 filhos 

Estrutura: Escala/ Eng. Argemiro Brito 

Instalações: Eng. José Francisco de Novais Nóbrega 

Construção: Arquiteto dirigiu mestre 

Período de construção: 1995 - 2000 

 

Área terreno: 1.170,00 m² 

Área ocupada: 203,6 m² = 133,60 m² (residência) + 70,00 m² (edícula) 

% Ocupação: 17,40% = 11,40% (residência antiga) + 6,00% (residência nova) 

Área construída: 460,00 m² 
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Reconhecimento 

Publicada na Revista AU 83, ABRIL/MAIO 
99; 

Objeto de estudo na Dissertação: 
RIBEIRO, Alessandro José Castroviejo. 
Arquitetura: Poéticas nos anos 90 
através de casas brasileiras. Dissertação 
de Mestrado – FAU/USP, São Paulo, 
2001.  

 

Ficha técnica 

Local: Fazenda Santa Eulina - Maciel, Agreste Paraibano 

Ano do projeto: 1996 

Proprietário: Gilson e Wilma Guedes 

Composição familiar: Casa de campo para 8 gerações de uma mesma família. 

Estrutura: Eng. Guilherme Pedrosa 

Instalações: Eng. José Francisco de Novais Nóbrega  

Construção: Arquiteto dirigiu mestre 

Período de construção: 1996 - 1997 

 

Área terreno: 10 ha 

Área construída: 350,00 m² 
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CASA GILSON FILHO 
 
Reconhecimento 

Publicada na Revista Artestudio 13, ano 
IV, MAR/ABR/MAIO 2006;  

Publicada no Livro Ainda Moderno? 
Arquitetura Brasileira Contemporânea - 
CAVALCANTI; LAGO (2005).  

 

Ficha técnica 

Local: Praia do Cabo Branco - João Pessoa, Paraíba  

Ano do projeto: 1997 

Proprietário: Edla e Gilson Guedes Filho 

Composição familiar: 1 casal e 4 filhos 

Estrutura: TECNCON 

Instalações: Eng. José Francisco de Novais Nóbrega 

Construção: Arquiteto dirigiu mestre 

Período de construção: 1997 - 2000 

 

Área terreno: 665,00 m² 

Área ocupada: 321,00 m² 

% Ocupação: 48,27% 

Área construída: 441,00 m² 

  



 
200 

  



 
201 

CASA JÚLIO 
 
Reconhecimento 

Prêmio IAB-PB 2002 - 1º Lugar 
Habitação Unifamiliar.  

 

Ficha técnica 

Local: Araçagi - Agreste Paraibano 

Ano do projeto: 1999 

Proprietário: Júlio Augusto de Almeida Ferreira 

Composição familiar: 1 casal e 3 filhos 

Estrutura: - 

Instalações: - 

Construção: Arquiteto dirigiu mestre 

Período de construção: 1999 - 2000  

 

Área terreno: 10 ha 

Área construída: 218,50 m² 
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APÊNDICE  B 
 

Cronologia de Projetos 
Seleção de Projetos de 1987 - 2011 
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Cronologia de projetos 
Seleção de projetos 1987 - 2011 

Analisis Centro - Reforma 
Uso: Laboratório de Análises Clínicas 
Projeto: 1987 
Centro, João Pessoa - PB 
 
 
 
A imagem ao lado refere-se a nova reforma 
executada em 2011. 
  

Casa Gilvandro Guedes 
Uso: Habitação Unifamiliar 
Projeto: 1990 
Praia do Seixas, João Pessoa - PB 
 
 
 
Projeto não executado. 

 
 

Casa Seixas  
Uso: Habitação Unifamiliar 
Projeto: 1990 
Publicações/Prêmios: Prêmio na I Mostra 
de Arquitetura Paraibana do IAB/PB 1997; 
Publicação na AU nº 79/100, 1998/2002; 
Publicação na revista A Construção nº 
2602, 1997 
Praia do Seixas, João Pessoa - PB 
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Edifício Maximum  
Uso: Empresarial 
Projeto: 1991 
Torre, João Pessoa - PB 
 

 

Edifício Amoaras  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 1992 
Manaíra, João Pessoa - PB 
 

 

Art farma  
Uso: Comercial 
Projeto: 1994 
Centro, João Pessoa - PB 
 

 

Concessionária Peugeot  
Uso: Comercial 
Projeto: 1994 
Publicações/Prêmios: Prêmio na I Mostra de 
Arquitetura Paraibana do IAB/PB 1997; Publicação nas 
Revistas AU 64 e 81; Objeto de estudo na Dissertação: 
BRITO, Ana Laura - PPGAU/UFRN, 2005; Publicação na 
revista A Construção nº 2602, 1997. 
Centro, João Pessoa - PB 
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Instituto de Hematologia 
Uso: Centro Médico 
Projeto: 1994 
Centro, João Pessoa - PB 
 
 
 

 

Edifício Torre Manaíra  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 1995 
Manaíra, João Pessoa - PB 
 

 

Edifício Praia Shopping  
Uso: Comercial 
Projeto: 1995 
Bessa, João Pessoa - PB 
 

 

Edifício Caravelas  
Uso: Habitação Multifamiliar  
Projeto: 1996 
Intermares, Cabedelo - PB 
 

 

Casa Maciel  
Uso: Habitação Unifamiliar 
Projeto: 1996 
Publicações/Prêmios: Prêmio Clodoaldo Gouveia 
IAB/PB 2000; Publicação na AU nº 83, 1999. 
Maciel - PB 
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Unicred  
Uso: Centro Médico 
Projeto: 1997 
Publicações/Prêmios: Vencedor de concurso 
regional; Prêmio IAB 2009. 
Mauricio de Nassau, Caruaru - PE  

 

Escola Carrossel  
Uso: Escola de Ensino Infantil 
Projeto: 1997 
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB 
 

 

Casa Gilson Guedes  
Uso: Habitação Unifamiliar 
Projeto: 1997 
Publicações/Prêmios: Publicação no livro Ainda 
Moderno – Arquitetura Brasileira Contemporânea, 
CAVALCANTI ; LAGO, 2005. 
Cabo Branco, João Pessoa - PB 
 

 

Clínica Ugo Guimarães  
Uso: Centro Médico 
Projeto: 1997 
Centro, João Pessoa - PB 
 

 

Atlantis Center  
Uso: Centro Comercial 
Projeto: 1997 
Torre, João Pessoa - PB 
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Unimed  
Uso: Hospital 
Projeto: 1998 
Publicações/Prêmios: Vencedor de concurso 
regional. 
Caruaru - PE 
 

 

Execut  
Uso: Imobiliária 
Projeto: 1999 
Tambaú, João Pessoa - PB 
 

 

Clínica Oftalmológica  
Uso: Centro Médico 
Projeto: 1999 
Torre, João Pessoa - PB 
 

 

Casa Júlio  
Uso: Habitação Unifamiliar 
Projeto: 1999 
Araçagi - PB 
 

 

Analisis Bessa 
Uso: Laboratório de Analises Clínicas 
Projeto: 1999 
Publicações/Prêmios: Publicação na AU nº 79, 
1998. 
Bessa, João Pessoa - PB 
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Nefruza  
Uso: Centro Médico 
Projeto: 2001 
Torre, João Pessoa - PB 
 

 

Madeireira JCA  
Uso: Comercial 
Projeto: 2001 
Centro, João Pessoa - PB 
 

 

Atlantis Home Service  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2002 
Publicações/Prêmios: Prêmio IAB-PB 2002; 
Publicação na Revista Casa Vogue nº 258. 
Cabo Branco, João Pessoa - PB 
 

 

Casa da Criança com Câncer  
Uso: Institucional 
Projeto: 2002 
Centro, João Pessoa - PB 
 

 

Escritório Leopoldo Viana  
Uso: Escritório de Advocacia 
Projeto: 2002 
Publicações/Prêmios: Exposição na V Bienal 
Ibero-Americana de Arquitetura. 
Centro, João Pessoa - PB 
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Sede do CRM  
Uso: Centro Administrativo 
Projeto: 2003 
Publicações/Prêmios: Prêmio IAB-PB 2009; 
Exposição na VI Bienal Ibero-Americana de 
Arquitetura; Publicação na Revista AU 158; 
Publicação na Revista Artestudio, nº 19; 
Publicação na Revista Edificar nº 2, 2010; 
Publicação no Caderno de Boas Práticas em 
Arquitetura nº 13, 2008/2009. 
Centro, João Pessoa - PB 
 

 

Atlantis Tambaú  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2005 
Tambaú, João Pessoa - PB 
 

 

Residencial Nilson Macedo 
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2005 
Praia do Poço, Cabedelo - PB 
 

 

Residence Parahyba Prodige 
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2012 
Tambauzinho, João Pessoa - PB 
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Atlantis Plaza  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2008 
Tambaú, João Pessoa - PB 
 

 

Garcia Lorca Residencial  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2009 
Tambauzinho, João Pessoa - PB 
 

 

Tribunal de Justiça - Reforma/Intervenção 
Uso: Centro Administrativo 
Projeto: 2009 
Publicações/Prêmios: Prêmio IAB PB 2009; 
Publicação na Revista Edificar nº 12, 2011 
Centro, João Pessoa - PB 
 

 

Atlantis Praia Bela  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2010 
Tambaú, João Pessoa - PB 
 

 

Atlantis Aquamarine  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2010 
Tambaú, João Pessoa - PB 
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Atlantis Cabo Branco Home Service  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2011 
Cabo Branco, João Pessoa - PB 
 

 

Residencial Saramago  
Uso: Habitação Multifamiliar 
Projeto: 2011 
Cidade Universitária, João Pessoa - PB 
 

 

Casa Rebeca & Paulo 
Uso: Habitação Unifamiliar 
Projeto: 2011 
Condomínio Bosque das Orquídeas, 
João Pessoa - PB 
 

 

Casa Hélio Delgado 
Uso: Habitação Unifamiliar 
Projeto: 2011 
Condomínio Alphaville, 
João Pessoa - PB 
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APÊNDICE  C 
 

Cronologia 
 Premiações / Publicações 
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Cronologia 
 Premiações/Publicações 
 

1996 Publicação na Revista Arquitetura e Urbanismo nº 64 na matéria especial sobre 

"Arquitetura do Aço" mostrando a Concessionária de Veículos Peugeot, em João 

Pessoa - PB, mostrando fotos, plantas e detalhes construtivos da obra executada. 

1997 Publicação na Revista A Construção nº 292, referente às premiações dos 

Projetos da Residência na Praia do Seixas e Concessionária de Veículos Peugeot, em 

João Pessoa - PB, no 3º Encontro Nacional de Engenharia e Arquitetura. 

1997 Ganha na I Mostra de Arquitetura Paraibana do Instituto de Arquitetos do Brasil 

- IAB/PB: 1º Prêmio na categoria Arquitetura Comercial, com a Obra da 

Concessionário Peugeot (atual Nissan), em João Pessoa - PB; 1º Prêmio na 

categoria Habitação Unifamiliar - Obra, com a Obra da  Casa à Praia do Seixas, em 

João Pessoa - PB. 

Projeto em co-autoria do Centro Médico Unicred, Caruaru - PE, premiado pelo 

Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/PB, selecionado através de Concurso Público 

Regional. 

1998 Publicação na Revista A Construção nº 296, referente às premiações dos 

Projetos da Residência na Praia do Seixas e Concessionária de Veículos Peugeot, em 

João Pessoa - PB, no 3º Encontro Nacional de Engenharia e Arquitetura; e 

publicação na Revista Arquitetura e Urbanismo nº 79 na matéria "Arquitetura 

Paraibana" com depoimentos e fotos dos Projetos do Laboratório Análisis no Bessa e 

Residência na Praia do Seixas, em João Pessoa - PB. 

1999 Premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/PB, o projeto da 

concessionária de Veículos Peugeot (atual Nissan), em João Pessoa - PB, integrou a 

Mostra de Arquitetura Brasileira no Líbano - Architecture du Brésil. 

1999 Publicação nas Revistas Arquitetura e Urbanismo nº 81 e 83 nas matérias: "O 

que é um Projeto de Qualidade", com depoimento à Revista junto com outros 

Arquitetos Nacionais, sendo apresentada como exemplo, a Concessionária de 
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Veículos Peugeot, em João Pessoa - PB; e "Casas do Brasil", apresentando a Casa de 

Campo em Maciel, no interior da Paraíba, com fotos, detalhes, texto descritivo e ficha 

técnica, respectivamente. 

2000 Ganha na Mostra Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/PB: 1º Prêmio 

Arquiteto Clodoaldo Gouveia, com o Projeto da Casa de Campo  em Araçagi - PB; 1º 

Prêmio Arquiteto Clodoaldo Gouveia na categoria Edificação de Comércio e Serviços 

- Obra, com o Projeto do Hospital Unimed em Caruaru - PE.  

2001 Projeto em co-autoria do Hospital Unimed, Caruaru - PE, premiado pelo 

Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/PB, selecionado através de Concurso Público 

Regional. 

Publicação na Revista Arquitetura e Urbanismo nº 95 na matéria "Onde o Sol nasce 

primeiro", apresentando a obra completa da Residência à Praia do Seixas, em João 

Pessoa - PB, com entrevista, plantas, fotos externas e internas. 

2002 Ganha na Mostra Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/PB: 1º Prêmio 

na categoria Habitação Multifamiliar, com o Projeto do Edifício Atlantis Home 

Service, em João Pessoa - PB. 

Publicação na Revista Arquitetura e Urbanismo nº 100 - Edição Comemorativa da 

Centésima Edição da Revista, na qual integra Capa em Painel Fotográfico entre 63 

Arquitetos Representativos da Arquitetura Nacional, e consta o depoimento pessoal 

sobre esta publicação de Arquitetura e Urbanismo. 

2005 A Residência Unifamiliar na Praia do Cabo Branco (1997-2000), integrou um 

grupo de trabalhos selecionados para participar da Exposição Encore Moderne? 

Architecture Contemporaine au Brésil, em Paris. Foi publicada na ocasião, por Lauro 

Cavalcanti e André Corrêa do Lago o livro "Arquitetura brasileira contemporânea - 

Ainda moderno", contendo todas a obras apresentadas na exposição. 

2007 Publicação na Revista Casa Vogue nº 258, Edição especial - Anuário Arquitetos, 

do Projeto do Edifício Residencial Atlantis Home Service, em João Pessoa - PB, com 

destaque para a Premiação conferida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB/PB, 

na categoria Edificação Multifamiliar. 
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2008-09 Publicação no Caderno de Boas Práticas em Arquitetura nº13 referente ao 

Projeto do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM), localizado na cidade de 

João Pessoa, na coluna Boas Práticas – Edificações Administrativas, enfatizando o 

bom uso da ventilação e iluminação natural. 

2009 Ganha na Mostra Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/PB:  1º Prêmio 

na categoria Patrimônio Cultural, com o Projeto de Revitalização do Tribunal de 

Justiça, em João Pessoa - PB; 1º Prêmio na categoria Edificação Pública ou 

Institucional - Obra, com o Projeto do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, em 

João Pessoa - PB; 1º Prêmio na categoria Edificação Comercial e Serviços - Obra, 

com o Projeto do Centro Médico do Agreste/UNICRED Caruaru, em Caruaru - PB; 

Prêmio Arquiteto Clodoaldo Gouveia pelo excepcional valor Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico do Conjunto de sua Obra, no Estado da Paraíba. 

2009-10 Publicação na Revista Edificar nº 0002 do Projeto do Conselho Regional de 

Medicina da Paraíba, localizado na cidade de João Pessoa – Com destaque para a 

Premiação conferida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB/PB, Mostra de 

Arquitetura 2009, na categoria Conjunto da Obra de Excepcional valor Arquitetônico, 

Urbanístico e Paisagístico. 

2010 Publicação na Revista Edificar nº 0005, na matéria "Conservação de Imóvel 

Histórico. IPHAEP estimula ocupação de prédios antigos com atividades produtivas 

por empresas e o setor público, para reverter processo de ruína que ameaça o rico 

patrimônio arquitetônico da Capital", consta o depoimento pessoal sobre a 

publicação "Ambiência externa é o Diferencial" destacando o Escritório Gilberto 

Guedes e Associados, localizado em João Pessoa - Paraíba. 

2011 Publicação na Revista Edificar nº 0012, na matéria "Impressão da Arquitetura - 

Beleza embaçada pelo cotidiano. Monumentos espalhados pela Capital marcam o 

tempo e a história em belas linhas arquitetônicas e refletem valores de distintas 

épocas", destacando o Projeto do Tribunal de Justiça da Paraíba, localizado no 

Centro Histórico de João Pessoa, na coluna a linguagem do ecletismo. 
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APÊNDICE  D 
 

Cronologia - Resumo Biográfico 
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Cronologia - Resumo biográfico 
Gilberto de Almeida Ferreira Guedes 
 

Nasceu em 10 de agosto de 1962, em João Pessoa, 

Paraíba. 

1979-83 Curso de Arquitetura e Urbanismo, 

realizado na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

1979 Estágio na Fundação Cultural do Estado da Paraíba (FUNCEP), acompanhando 

os trabalhos de Restauração da Igreja e Convento de Santo Antônio, em João Pessoa. 

1981 Estágio na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do estado 

da Paraíba, acompanhando a construção do Espaço Cultural José Lins do Rego, João 

Pessoa - PB.  

1984-85 Arquiteto do Escritório de Paisagismo de Roberto Burle Marx, no Rio de 

Janeiro - RJ.  

Arquiteto no Escritório de Arquitetura de Glauco Campello e José Luís França de 

Pinho, no Rio de Janeiro -RJ. 

1984-88 Arquiteto do Governo do Estado da Paraíba, Secretaria de Educação, locado 

no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (IPHAEP). 

1985 Arquiteto no Programa de Pré-fabricação de Edifícios Escolares do Estado do 

Rio de Janeiro (CIEP'S), coordenado pelo arquiteto João Filgueiras Lima, no Rio de 

Janeiro - RJ. 
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1986 Especialização em Intervenção no Patrimônio Arquitetônico, pela Escola 

Técnica Superior de Arquitetura de Madri, na Espanha. 

Participação no Congresso de Novos Métodos de Intervenção nos Centros das 

Cidades Européias, promovido pela Prefeitura da Cidade de Madri, Espanha. 

1987 Especialização em Revitalização do Patrimônio Natural e Construído, realizado 

sob a coordenação conjunta do Ministério da Cultura do Brasil e do Instituto de 

Cooperação Iberoamericana da Espanha.  

Funda o escritório Gilberto Guedes e Associados, na cidade de João Pessoa - PB. 

Contratado pelo Instituto de Cooperação Iberoamericana (ICI) do Governo da 

Espanha para o desenvolvimento da primeira etapa do Projeto de Revitalização do 

Centro Histórico de João Pessoa - PB. 

1987-95 Participação na Comissão de Desenvolvimento do Centro Histórico de João 

Pessoa, para composição da equipe técnica do Projeto de Revitalização do Centro 

Histórico de João Pessoa - PB, desenvolvendo e supervisionando os Projetos de 

Revitalização e Restauração do Antigo Hotel Globo, do Mosteiro de São Bento, da 

Praça Dom Adauto, e da Praça de São Francisco. 

1996 Participação na Comissão de Seleção e Premiação do VII SAMAP – Salão 

Municipal de Artes Plásticas, realizado de 05 a 29 de novembro, no Núcleo de Artes 

Contemporânea da Universidade Federal da Paraíba. 

Participação no XIX Congresso da União Internacional doa Arquitetos – UIA, na  

Cidade de Barcelona, Espanha. 

1997-2000 Projeto e construção da Residência Unifamiliar na praia do Cabo Branco, 

João Pessoa - PB. 



 
225 

1997 Projeto de uma Casa de Campo em Araçagi - PB. Pelo qual, ganha o 1º prêmio 

Arquiteto Clodoaldo Gouveia, na I Mostra de Arquitetura Paraibana. 

1998 Projeta uma Casa de Campo no Distrito de Maciel, Guarabira - PB. Publicada na 

Revista Arquitetura e Urbanismo nº 83. 

1999-2001 Torna-se coordenador do projeto e acompanhamento da obra de 

Revitalização da Igreja Matriz de Araruna - PB, juntamente com o núcleo de 

Arquitetura da Fundação Casa de José Américo. 

2000 Projeto da Residência Unifamiliar na Praia do Seixas, João Pessoa -PB. 

Publicada nas revistas Arquitetura e Urbanismo nº 95 e A Construção nº 296. 

Debatedor na Palestra do Arquiteto Português Álvaro Siza Vieira, no 6º Encontro de 

Engenharia e Arquitetura promovido Centro de Tecnologia da Universidade Federal 

da Paraíba. 

Participou da Comissão Julgadora Regional do 12º Concurso Paviflex 2000, de 

Trabalho Finais de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, realizado nos dias 16, 17 

e 18 de maio, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

2001 Debatedor na Palestra do Arquiteto Português Eduardo Souto de Moura, que 

expôs seus principais projetos durante o 7º Encontro de Engenharia e Arquitetura 

promovido pelo Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. 

Debatedor na Palestra do Arquiteto Paulo Mendes da Rocha, com escritório radicado 

em São Paulo - SP, que apresentou Projetos de Intervenção Urbana durante o 7º 

Encontro de Engenharia e Arquitetura promovido pelo Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal da Paraíba. 
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2002 Projeta o edifício Residencial Home Service, construída na praia do Cabo 

Branco, João Pessoa - PB, pelo qual recebe o prêmio de melhor Projeto Multifamiliar 

do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, pelo projeto do edifício Residencial Home 

Service, João Pessoa - PB. 

2003 Participa como coordenador da Palestra Pensamento e Prática Projetual, no no 

9º Encontro de Engenharia e Arquitetura – Mostra da Arquitetura Suíça, proferida 

pelo Arquiteto Marcelo Ferraz do Escritório Brasil Arquitetura, de São Paulo, 

promovido pelo Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. 

2006 Realiza o projeto de Revitalização e Ampliação do edifício da antiga sede da 

AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), em João Pessoa - PB, para 

transformá-la na Nova Sede do Conselho Regional de Medicina da Paraíba - 

CRM/PB. 

2009 Ganha o Prêmio Arquiteto Clodoaldo Gouveia na Premiação Anual do Instituto 

de Arquitetos do Brasil - IAB/PB, pelo excepcional valor Arquitetônico, Urbanístico e 

Paisagístico do Conjunto de sua Obra, no Estado da Paraíba. 

2010 Palestra intitulada "Reconversão: Conselho Regional de Medicina da Paraíba 

integra tradicional Clube Social desativado", realizada no 19º Congresso Brasileiro 

de Arquitetos - CBA no Centro de Convenções de Olinda - PE.  
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APÊNDICE  E 
 

Modelos 3D das casas analisadas. 
Arquivos digitais em SketchUP 
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Foto da contracapa: Croqui de 
estudo para edifício. 
Desenho: Gilberto Guedes 
(editada por nós). 
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