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Resumo 

 

O propósito desta dissertação é o estudo de certas expressões arquitetônicas no Brasil, 

cognominadas de “regionais”, que se destacaram como uma alternativa aos ditames do 

movimento moderno a partir de 1960, tendo como marco a construção de Brasília. Tomou-se 

como parâmetro a produção do arquiteto Assis Reis, na Bahia, entre os anos de 1952 e 1992. 

É um período que se destaca pelo caráter homogêneo da obra, cujo traço característico 

conferiu ao arquiteto o reconhecimento do seu trabalho. A avaliação foi procedida levando-se 

em conta as vivências e os fatores que lhe possibilitaram alcançar um método de trabalho, 

expresso nas suas obras, no qual as referências locais são determinantes no fazer 

arquitetônico. No que reporta ao referencial teórico, o tema é abordado respeitando-se a 

diversidade de opiniões, um entendimento que considera a suplantação do movimento 

moderno e os reclames por uma pluralidade na arquitetura, admitindo-se os seus vínculos 

locais. Buscou-se, desse modo, relacionar arquitetura, regionalismo e modernidade. 
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Abstract   
 

 

The purpose of this dissertation is the study of certain architectural expressions in Brazil, 

nicknamed of "regional", that they stood out as an alternative to the dictates of the modern 

movement starting from 1960, tends as mark the construction of Brasília. It was taken as 

parameter architect Assis Reis production, in Bahia, among the years of 1952 and 1992. It is 

a period that stands out for the homogeneous character of the work, whose characteristic line 

checked the architect the recognition of his work. The evaluation was proceeded being taken 

into account the existences and the factors that made possible to reach him a work method, 

expressed in their works, in which the references places are decisive in doing architectural. In 

what it moderates to the theoretical references, the theme is approached being respected the 

diversity of opinions, an understanding that considers the pledge of overcoming the modern 

movement and the advertisements for a plurality in the architecture, being admitted their 

local bonds. It was looked for, in that way, to relate architecture, regionalism and modernity.   
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                                                        “Escrever é iluminar os problemas que  

 se colocam à consciência dos homens”. 

                                                                                                                                                                                       Albert Camus 
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Introdução 

 

A arquitetura moderna no Brasil, nas suas mais variadas expressões, apresenta-se como um 

vasto campo de pesquisa acadêmica, notadamente pela dimensão cultural que é atribuída a 

essa disciplina. A fase pioneira, já bastante conhecida, está representada principalmente pelas 

obras dos arquitetos da escola carioca, primeira geração dos modernistas do Brasil, tendo 

alcançado grande prestígio e reconhecimento internacional, como poucas nações lograram 

conhecer. Muito se tem estudado sobre esse glorioso período que se inicia em 1937, com o 

famoso edifício do Ministério da Educação, culminando em 1960 com a consagração de 

Brasília.  

 

A produção arquitetônica após a construção de Brasília, entretanto, carece de uma maior 

investigação. É o período de maior transformação da arquitetura brasileira, marcada pelo 

trabalho dos arquitetos da segunda geração do movimento moderno no Brasil. Essa fase 

corresponde também a um período de profundas transformações nos rumos da arquitetura 

internacional quando os alicerces teóricos do movimento moderno são estremecidos a partir 

do pós-guerra, entre os anos de 1945 a 1965, e quando o embate se desloca para as questões 

da continuidade ou revisão daquele movimento. No passo seguinte, dá-se a eclosão de uma 

nova situação entre os anos de 1966 a 1977, que se autodenominou movimento pós-moderno, 

passando a se desenvolver com métodos próprios, muito embora, no Brasil, essas expressões 

só se fizessem efetivamente presentes a partir década de 1980. 

 

No Brasil, os arquitetos da segunda geração, rompendo com os paradigmas da cartilha 

corbusieriana e do Estilo Internacional, dão início a uma nova fase da arquitetura, refletido na 

procura pela afirmação de valores que pudessem dar maior equilíbrio à relação entre a 

criação e a técnica, entremeada, sobretudo, pelos valores culturais, ambientais entre outras 

questões.  

 

O arquiteto Assis Reis, na Bahia, abraçando as idéias dessa tendência, que tem seu ponto 

focal no sul do país, desenvolveu de forma pioneira uma arquitetura de feição regional 

baseada nos valores culturais e ambientais do lugar, fato reconhecido por muitos arquitetos 
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da sua geração.
1
 Produziu, dessa forma, um acervo arquitetônico de destacado valor e de uma 

expressão universal que extrapola os próprios limites da “baianidade”, a identidade cultural 

local, fato que aqui é abordado como uma contribuição ao estudo da arquitetura moderna na 

Bahia. 

 

O caráter abrangente da arquitetura, entendida como arte ou manifestação cultural, implica o 

domínio absoluto dos diversos aspectos conformadores do edifício durante o processo de 

criação, ou seja, na definição dos seus planos visuais. É a busca pela geração de uma intenção 

estética do objeto construído, presente nos aspectos bidimensionais – planos verticais e 

horizontais, escalas e proporções, e nos aspectos tridimensionais – a volumetria, as 

ambiências, a seqüência dos cômodos, a amplitude dos interiores, entre outros. Desse modo, 

ao analisar a obra do arquiteto Assis Reis, observa-se que se constitui em um dos mais 

representativos acervos da arquitetura moderna produzida na Bahia. O acervo é vasto, denso 

e diversificado, no qual se destacam muitas obras premiadas.  

 

Assis Reis, definindo-se como integrante da segunda geração do movimento moderno no 

Brasil, participa desse grupo de arquitetos que passou a desenvolver um trabalho cujos 

princípios teóricos eram bastante divergentes daqueles preconizados até então e em voga no 

Brasil, cujo expoente máximo é a obra paradigmática de Oscar Niemeyer. Defendendo outros 

valores, no sentido de afirmar novos caminhos para a arquitetura brasileira, esses arquitetos 

desenvolveram idéias que buscavam dar “um maior equilíbrio entre a criação e a técnica”.
2
 Já 

não interessava ver a arquitetura apenas enquanto produto de uma idéia genial. 

 

A formação dos arquitetos da primeira geração, ligada às belas artes, implicou o 

desenvolvimento de uma arquitetura excessivamente comprometida com a idéia de 

composição e que, como na pintura, emoldura a obra enfatizando a arquitetura como objeto 

de valor estético, tornando secundários outros valores do contexto onde se insere, uma idéia 

com a qual a geração subseqüente já não compartilhava. 

 

                                                
1 A esse respeito, ver as entrevistas concedidas ao autor dessa dissertação 
2 REIS, Assis. Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos.  Rio: IAB/RJ, 1978.  p. 288. 
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Assis Reis, impulsionado pelas idéias desse movimento, tornou-se um arquiteto de 

reconhecida notoriedade, desenvolvendo uma arquitetura de feição regional. Nesse sentido, o 

arquiteto realizou o seu trabalho espelhando-se nos valores culturais e ambientais do lugar, 

buscando afirmar uma identidade do local. Em grande parte da sua obra, nota-se essa busca 

constante pelo enraizamento nas condições pré-existentes, dando lastro e suporte para a 

produção de sua arquitetura. Esses princípios ficam bastante evidentes quando se aborda o 

período mais homogêneo e característico da obra, representado entre o Posto Pau de Vela, em 

1965 e o Centro Comunitário Batista, em 1979. 

 

O arquiteto iniciou as suas atividades no EPUCS - Escritório do Plano Urbanístico da Cidade 

do Salvador, trabalhando como topógrafo e cartógrafo, fato que lhe permitiu compreender a 

“geomorfológica“ Cidade da Baía, com seus vales, encostas, matas, rios e lagoas, rico 

cenário geográfico entremeado por uma valiosa arquitetura colonial barroca. 

 

A atividade do arquiteto toma impulso, entretanto, com a projetação e a construção de uma 

residência de inspiração racionalista, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Foi buscar no 

famoso pavilhão alemão em Barcelona, de autoria de Mies van der Rohe, a inspiração e o 

mote para a feição daquele trabalho. Mais tarde, isto lhe proporcionou uma posição 

autocrítica em relação àquela obra ao admitir correta a conformação do edifício e inadequada 

a sua opção arquitetônica. O fato foi decisivo para que continuasse buscando uma expressão 

mais atualizada para o seu trabalho, este mais afinado com as condicionantes locais. 

 

Outros dois eventos fazem pontuar a obra deste arquiteto como marcos balizadores da sua 

vida profissional: o projeto para o Pavilhão brasileiro de Osaka/Japão, em 1970, e a sede da 

CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1977. O primeiro obteve menção 

especial no Concurso promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e o IAB/BR, em 

1969, com reconhecimento “Hors Concour”. Buscava sintetizar ícones e referências do 

Brasil, propondo uma edificação que representasse a cultura nacional, ou regional, 

materializada numa expressão arquitetônica universal. Foi um momento que lhe permitiu 

“desprovincianizar-se”, como costuma relatar, fazendo-o atingir o rumo da maturidade do seu 

trabalho que busca relacionar regionalismo e modernidade na dimensão da universalidade. O 
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segundo trabalho, também premiado, em concurso privado, representa a sua obra magna e 

sintetiza os valores e conceitos de uma arquitetura que, plantada em solo e alma da Bahia, 

traduz um marco regional numa feição de eterna atualidade, atemporal e universal. 

 

Desta forma, interessa discutir esse tempo no qual a obra do arquiteto Assis Reis se constitui 

no objeto de análise, levando-se em conta os aspectos da crítica arquitetônica e o 

entendimento sobre as questões decorrentes das expressões regionais, seus descaminhos e 

suas contradições. Importa muito mais promover uma avaliação do trabalho, identificando-se 

as questões prioritárias que delineiam uma prática arquitetônica como uma contribuição ao 

estudo da arquitetura moderna na Bahia. 

 

O período estudado é específico, compreendido entre 1952 e 1992, os quarenta anos que 

configuram a prática arquitetônica de Assis Reis de forma mais homogênea: no primeiro 

momento, o ensaio e a procura por um caminho novo; no momento seguinte, a afirmação do 

traço característico no trabalho do arquiteto; e por fim, o desafio e a tentativa de suplantar-se.   

 

O presente trabalho aborda a compreensão desse período da arquitetura e do caminho 

percorrido por esse arquiteto, ou seja, a busca por uma alternativa ao movimento moderno, já 

internacionalmente contestado, quando em Salvador a sociedade clamava por modernidade 

ao se tornar tardiamente industrial. Para situar em Salvador, ao lado das transformações 

urbanas que se processavam, decorrentes da implantação de um novo impulso industrial, 

somente na década de 1950 é que a arquitetura moderna se consolida na cidade.  

 

E para esses descaminhos, com os quais o movimento moderno se deparou, os críticos de 

forma variada tentaram compreender as novas rotinas entendendo-as, dentre outras, como 

regionalismo crítico, tardo-moderno, moderna apropriada ou, no caso baiano, “temperada”, 

como talvez se poderia afirmar. Assis Reis, com seu traço definido por uma forte intuição, 

desenvolveu uma arquitetura de corpo e alma, revelando uma expressão nordestina de firme 

caráter antropológico.  
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Tudo leva, por conseguinte, a admitir-se uma constatação na arquitetura moderna brasileira, 

desde os seus primórdios, ao se perceber certo viés que é revelado no seu corpo de 

contradições, trazendo sempre uma idéia renovada de tradução das referências nacionais, ou 

de tradição regional.3 

 

“O movimento moderno, que nasceu de idéias internacionalistas quando as vanguardas dos 

anos 20 estruturaram horizontes estéticos e éticos para um futuro que se queria vislumbrar, e 

que surgiu das novas condições de produção da industrialização em voga” 
4
, na cidade de 

Salvador, afirmou-se como uma novidade descompassada no tempo. E é nesse momento que 

se dá o aparecimento da figura de Assis Reis, o qual, migrando de Parnaíba no Piauí, uma 

cidade tão colonial e marcante quanto Salvador, aporta na Cidade da Baía para produzir uma 

arquitetura tão cheia de reminiscências.  

 

Assim, visa-se desenvolver este argumento, levando-se em conta um enfoque estruturado em 

três categorias distintas, entendidas como “Fatos e Histórias”, “Contextos e Texturas”, e 

“Uma Arquitetura Regional”, que se constituem em capítulos desse trabalho de Dissertação, 

descritos a saber: 

 

 “Fatos e Histórias”, enfocando-se as vivências do arquiteto no meio social, ou nos 

contextos ambientais, como fatos determinantes para sua formação e de onde se pode 

obter matéria bruta para a feição da arquitetura; 

 “Texturas e Contextos”, tratando-se de uma avaliação da praxe arquitetônica e dos 

seus desdobramentos conceituais e teóricos. Isto implica tratar da conformação das 

idéias e das influências relativas ao arquiteto; 

 “Arquitetura Regional”, que propõe uma análise da obra e da projetação dos edifícios 

assim caracterizados. Aborda, portanto, a atitude do arquiteto em moldar as formas e 

os espaços dando um caráter muito próprio a sua arquitetura. Tudo isto pode ser 

traduzido pela forma final ou, como queira, por uma obra moderna de feição regional.  

                                                
3 A esse respeito, ver CARDOSO, L. A. F. e OLIVEIRA, O. de. (Org.). (Re) Discutindo o Modernismo. 

Salvador: MAU/UFBA, 1977. 
4 ZEIN, Ruth Verde. Arquitectura brasileña en la década do los 80: algunas tendencias. In TOCA, Antonio  

Fernández (Ed.). Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro. Mexico: Edicines G.Gilli, 

1990.  p. 227  
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O que se pretende com o estudo da obra do arquiteto Assis Reis, enfim, é discutir em que 

medida é possível relacionar “arquitetura, regionalismo e modernidade”. Fica lançado o 

desafio, em que pese a dimensão desse experimento. 
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Parte I 

Fatos e Histórias 
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1. O espaço colonial: de Parnaíba a Salvador 

 

Como uma lição do passado, certos fatos fazem aproximar os contextos vividos pelo 

arquiteto Assis Reis em Parnaíba e em Salvador. O que conduz a análise é a similaridade 

entre a formação cultural e a miscigenação do quadro humano, associadas ao meio ambiente 

e às paisagens tão próprias, e tão próximas. Essas circunstâncias locais formaram um 

repertório de valores e de referências do lugar, desdobrando-se na expressão regional de sua 

obra. Aliado a uma forte intuição, ele passa a desenvolver com esses instrumentos uma 

arquitetura de corpo e alma numa expressão nordestina de firme caráter universal.   

  

Disto decorre que (...) “Esta rápida e sumária lembrança dos aspectos geográficos e herança 

sócio-cultural apropria-se pelo fato de tornar possível identificar e compreender certas 

particularidades na expressão da arquitetura. Por conhecimento e experiência, sabemos que 

manifestações originárias de uma mesma formação sócio-cultural, porém de meios ambientes 

diferenciados, geram particularidades à sua expressão. A partir desse fato, torna-se possível 

imaginar algumas variáveis para a arquitetura brasileira, bastando lembrar que somos um país 

de 8.500.000 km
2
, cuja heterogeneidade geográfica divide-o em diversas regiões”.

5
  

 

Um resumo biográfico dos primeiros tempos relata que (...) “Assis Reis, quinto filho de um 

total de dezesseis, nasceu em Sergipe e ainda pequeno emigra para a Parnaíba no Piauí com 

seus pais D. Joana (Noquinha, para os amigos) e Sr. Mário, onde passa sua infância e parte da 

sua adolescência. Menino de calça curta deslumbrava-se com o vai e vem do Café Globo de 

propriedade de seu pai, onde as garçonetes desfilavam no mais alto rigor francês. Aprendiz 

de sinuca e topografia, dividia seu tempo entre o Departamento de Portos, Rios e Canais, e o 

“Saloon”, onde ele gostava de permanecer até o apagar das luzes. Incentivado pelo Professor 

de topografia Alfredo Amstein, que reconhece no pequeno Assis habilidade maior que o de 

um simples topógrafo, decide emigrar para o sul para dar seguimento aos seus estudos. 

Embarca para o Rio de Janeiro, revezando entre o leito duro do ônibus com o do trem, e ao 

                                                
5 REIS, Assis. Arquitetura brasileira após Brasília/Depoimentos. Rio: IAB/RJ, 1978.  p. 275. 
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chegar na Bahia, depois de vários dias de viagem, ansioso por terra firme, decide 

desembarcar para nunca mais voltar”. 
6
  

 

A mudança de uma cidade para a outra foi para Assis Reis muito dificultosa, pelas condições 

de transporte e comunicação da época. No entanto, a transposição de um lugar para o outro 

parece ter acontecido de forma contínua, sem uma ruptura, quando ele já trazia em si um 

comportamento que atesta um certo padrão citadino moderno, determinado pelos níveis de 

urbanização de Parnaíba, muito próximos dos de Salvador, em 1943.        

 

Além disso, certos traços ou nuances do meio geográfico e da vida cotidiana dessas duas 

cidades encontram similaridades, os quais foram atestados pelo arquiteto nos espaços 

coloniais que conformam Parnaíba e Salvador: ambas estão inseridas em regiões de 

características ambientais muito equivalentes; viveram episódios de grande importância no 

curso de suas histórias e formaram populações miscigenadas, amalgamando traços culturais 

diversos herdados dos índios, dos negros e dos brancos europeus vários.  

 

Esses eventos marcaram a fisionomia desses lugares, respeitadas as suas escalas e as 

particularidades, formando povos que guardam um sentimento de orgulho e altivez, para os 

quais a falta de renovação urbana faz enfatizar a contradição de terem sido monumentais 

centros de poder econômico e administrativo do período colonial e provincial, 

transformando-se em meras capitais regionais, como tantas outras, ficando somente em suas 

memórias o intrínseco valor cultural que as mantém. 

 

Uma compreensão dos aspectos da formação histórica desses centros urbanos ajuda a 

perceber a importância de muitos aspectos desses povos, um procedimento que Assis Reis 

vai posteriormente utilizar quando se inicia no urbanismo, e daí para a arquitetura. Assim é 

que (...) “Desde os primeiros anos do povoamento português, quando o governador-geral 

Tomé de Souza chegou para construir a capital de Salvador da Bahia com uma planta já 

traçada no bolso, há indícios da preocupação da Coroa portuguesa com o desenvolvimento de 

                                                
6 AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. Apresentação do Arquiteto. Salvador: IAB/BA, 1998.  p. 1.   
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centros urbanos primários, preocupação essa que no século XVIII foi sistematizada numa 

filosofia completa de planejamento”
7
 e que inclui, entre outras, a fundação de Parnaíba, no 

Piauí, em 1761. 

 

A toponímia “Parnaíba” é de origem indígena e significa rio caudaloso (“Paraná”), ruim ou 

imprestável (“ayba”). Semelhante vocábulo foi incorporado ao nome oficial da Vila de São 

João quando da sua fundação em 1761, passando a figurar como Vila de São João da 

Parnaíba, dois anos antes da transferência da sede da capital do Brasil de Salvador para o Rio 

de Janeiro em 1763.  

 

                

                      Fig. 1- A vila de Parnaíba em um Mapa de 1798. Fonte: Museu Ultramarino, Lisboa. 

 

Ainda no Brasil Colônia, a formulação de um programa de construção de vilas e a 

conseqüente aplicação deste modelo no Nordeste justificou a fundação de Parnaíba quando 

da implementação de uma geopolítica portuguesa para o controle e o desenvolvimento do 

interior do solo brasileiro durante o século XVIII. (...) “O mecanismo pelo qual o sertão seria 

subordinado à autoridade real baseava-se na fundação de comunidades supervisionadas pela 

                                                
7 DELSON, Roberta M. Novas Vilas para o Brasil-Colônia: planejamento espacial e social no século XVIII. 

Brasília: Editora ALVA-CIORD, 1977.  p. XI. 
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Coroa, as quais, com o tempo, formariam redes urbanas integradas, localizadas em pontos 

estratégicos no interior. Assim, o planejamento e o desenvolvimento desses novos núcleos 

interioranos orientaram o processo de urbanização durante todo o século”. 
8
  

 

Nestas condições, o modelo físico traçado para Parnaíba obedece ao modelo implantado na 

Vila da Mocha (Oeiras), primeira capital do Piauí. Ressalta-se o fato de, posteriormente, ter 

sido elaborada uma legislação especial para a criação de Parnaíba, quando o modelo foi 

estabelecido pela Carta Régia de 1716 e, na qual (...) “O conceito geral do traçado desse 

plano diretor era barroco, com ênfase em ruas retilíneas, praças bem delineadas (amiúde 

orladas por fileiras de árvores plantadas simetricamente) e numa uniformidade de elementos 

arquitetônicos. O resultado do uso reiterado desse tipo de vila padronizada que podia ser 

facilmente adaptado a regiões geográficas brasileiras muito diferentes”.
9
 

 

A instituição deste programa de construção de vilas, um planejamento urbano posto em 

prática, teve no Nordeste um esforço concentrado para fazer frente a uma ocupação que já se 

fazia sem um efetivo controle da Coroa, e a criação de linhas de comunicação, sobretudo 

entre São Luis, no Maranhão, e Salvador, na Bahia. À época, as dificuldades de ligação pelo 

mar, dado às péssimas condições de navegação, ou pela longa e dificultosa estrada litorânea, 

levaram os aventureiros a seguirem pelas trilhas do já povoado sertão do Piauí. Assim, (...) 

“Partindo de São Luis, eles avançaram ao longo da costa até o rio Parnaíba; dali voltaram-se 

para o interior, subindo o grande rio, e finalmente se espalharam em diversos pontos ao longo 

dele, atravessando o território do Piauí pelos afluentes. A trilha terminava em Juazeiro, uma 

povoação da Capitania da Bahia, e dali o acesso à capital era relativamente fácil”. 
10

 

 

No trabalho de Assis Reis, a preocupação com os aspectos ambientais está sempre presente 

como um fator determinante na feitura de suas obras, sendo as soluções prescindidas de uma 

correta avaliação do clima, do conforto ambiental e dos aspectos paisagísticos. Esse fascínio 

e domínio advieram da sua convivência na cidade e região de origem, que depois encontra 

                                                
8 DELSON, Roberta M. Novas Vilas para o Brasil-Colônia: planejamento espacial e social no século XVIII. 

Brasília: Editora ALVA-CIORD, 1977.  p. 10. 
9 Idem, Op. cit. p. 4. 
10 Idem, Op. cit. p. 17. 



                                                                                                                                                26 

 

 

similaridades em Salvador, cidade e contexto ambiental que, ao chegar, logo cedo apreendeu 

e se identificou.  

  

A cidade de Parnaíba está localizada no extremo norte do Estado do Piauí, na estreita faixa 

litorânea que é de apenas 66 km. O município se estende por uma região de apenas 355 km
2
, 

caracterizada por uma vegetação muito variada, compreendendo caatinga arbustiva, 

manguezais, restingas, praias, dunas e uma considerável formação homogênea de babaçu e 

carnaúba.  

 

       

       

Fig.-2 Paisagens parnaibanas : o delta do rio, a lagoa do Portinho e a praia da Pedra do Sal 

 

O clima, considerando-se as duas principais estações - inverno e verão, sofre significativas 

alterações. Como é característico do clima tropical megatérmico e sub-úmido, apresenta-se 

como seco e ventilado no verão e quente e úmido no inverno, com temperaturas apresentando 

uma média máxima de 32º C e uma média mínima de 22º C. 

 

Parnaíba também apresenta uma hidrografia extremamente rica, considerando-se o seu 

pequeno território, sendo seus principais cursos d’água o Rio Parnaíba, o Rio Igaraçu e o Rio 

Portinho. No conjunto lagunar formado por um rico lençol freático, destacam-se as lagoas do 

Portinho, do Bebedouro, da Prata, das Mutucas, do Arroz e da Quarenta. 
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Essas características ambientais encontradas em Parnaíba guardam muita correspondência 

com o quadro ambiental de Salvador, cidade onde a topografia variada faz a diferença. Soma-

se a isso o fato de que, em ambas, a relação com o Oceano Atlântico se dava de modo 

indireto, quer seja em Parnaíba, pelo rio e através do seu Delta ao mar aberto, ou em 

Salvador, pela Baía de Todos os Santos. 

 

Outro aspecto importante é que, para Assis Reis, a formação das cidades coloniais sempre 

surge como um tema épico, onde a herança portuguesa tem peso decisivo, seja pelo local 

escolhido, seja nas formas urbanas amalgamadas à geomorfologia do sítio, ou mesmo o perfil 

do povo que se vai formando pelos fatos da própria história urbana de cada lugar. 

 

Dessa forma, convém avaliar-se o período colonial, quando se destaca “(...) a vila da 

Parnaíba, que, por sua proximidade com o litoral, ensejava a ligação do Piauí com outras 

Províncias e com o Reino. Nesta vila da Parnaíba, a vida intelectual, social e política era 

bastante diferenciada da vida das outras vilas piauienses. Foi o contato, a comunicação com 

as gentes do Ceará, da Bahia e de outras Províncias que fez desta vila um universo urbano 

“sofisticado”, se comparado ao restante da Província, fértil de idéias “progressistas”.
11

 

 

Uma característica bastante peculiar reside no fato de Parnaíba ter, ao longo da sua história, 

um perfil econômico de muita autonomia, desenvolvido em função de sua localização 

geográfica, e a partir do tipo de empresa que inicialmente ali se formou: a charqueada. Desde 

já, definindo-se também uma tributação às embarcações que ali atracassem, este fato tornou 

Parnaíba única entre as vilas criadas à época com uma autonomia financeira. 

 

O quadro urbano que no local se formou, pode ser bastante ilustrativo. (...) “Essa 

característica de vida econômica e social, baseada na agricultura de subsistência e nos currais 

de fazendas, que dominou praticamente toda a capitania e depois a província do Piauí, não 

pôde ser aplicada à estreita faixa do litoral piauiense no extremo norte do estado. Lá emergia 

                                                
11 MENDES, Felipe citado por MENDES, Francisco I. V. Parnaíba: educação e sociedade. Teresina: UFPI, 

2001. p. 33.   
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uma sociedade que desde o seu nascedouro apresentou uma atividade econômica baseada na 

indústria do charque, que dava à Vila de São João da Parnaíba conotações diferentes do 

restante da Província”.
12

 

 

Com efeito, (...) Parnaíba, na verdade constitui uma sociedade diferente em sua organização 

social, produção econômica, e forma de ver o mundo... A primitiva indústria de charque, a 

navegação, o apogeu na exploração, industrialização e a exploração da cera de carnaúba 

foram capazes de produzir uma riqueza que, ali instalada, colocava a cidade de Parnaíba de 

portas para o mundo, criando uma sociedade onde os contatos com pessoas de outras regiões 

do país e até do estrangeiro vai permitir surgir uma cidade com um sentido de autonomia 

extremamente elevado, liberta do isolacionismo que o sertão impunha ao restante da 

Província. E a história de Parnaíba é, em verdade, a história de uma comunidade que liderou 

por mais de um século e representou o fiel da balança nas mais importantes decisões políticas 

do Estado do Piauí.”
13

  

 

Entre os diversos tempos de sua história urbana, Parnaíba apresenta fatos marcantes na sua 

trajetória de cidade destacada no Nordeste brasileiro. O primeiro momento se refere ao “ciclo 

do couro” por assim dizer, a sua fase inicial, com a instalação das charqueadas. Ao tempo em 

que se desenvolvia no interior da Capitania do Piauí a criação de gado e uma crescente 

instalação de fazendas e currais, grande parte dessa produção bovina era procurada por 

comerciantes vindos de pontos distantes. Preferiam fazer o translado do gado e de seus 

derivados por via fluvial ou marítima, renunciando ao difícil trajeto terrestre.  

 

Dessa forma, definiu-se a instalação do Porto das Barcas no rio Parnaíba que, ainda na época 

da fundação da cidade, já se destacava como um importante entreposto. Em função da 

necessidade de guarda de animais, de mercadorias que eram usadas na troca e do 

acondicionamento da carne bovina, levada para regiões distantes, ou consumida por 

populações sertanejas e de zonas mineradoras, nasceu ali uma próspera indústria do charque. 

 

                                                
12 MENDES, Francisco I. V. Parnaíba: Educação e Sociedade. Teresina: UFPI, 2001.  p. 11. 
13 Idem, Op. cit. p. 11. 
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Fig. 3- O Porto das Vacas em Parnaíba, hoje 

 

Este ciclo da economia parnaibana compreende o período de 1773 a 1827. Ali, a indústria do 

charque e o comércio da courama possibilitaram a fixação de algumas riquezas, 

notabilizando-se Domingos Dias da Silva e seu filho Simplício Dias da Silva, que dominaram 

a vida política e econômica de Parnaíba por mais de cinqüenta anos. Os Dias da Silva 

viveram de tal modo um fausto que impressionava, sobretudo aos viajantes estrangeiros.  

 

O inglês Henry Koster, por exemplo, na sua obra “Viagem ao Norte do Brasil, de 1809 a 

1815”, diz: (...) “fui introduzido nas casas dos primeiros negociantes e plantadores. O coronel 

Simplício Dias, Governador da Parnaíba, onde possui magnífico solar, é rico e tem caráter 

independente. Conta entre seus escravos, uma banda de músicos, que fizeram aprendizado 

em Lisboa e no Rio.”, e do mesmo modo o francês Tonellare ao dizer que “o Sr. Simplício 

viajou na França e na Inglaterra, e aí aprendeu a conhecer o respeito devido à civilização; 

ocupa-se das belas artes, vive com luxo asiático, acolhe os estrangeiros, gosta dos franceses, 

vive em seus domínios como um homem poderosamente rico.” 
14

  

 

A imagem dos Dias da Silva tem grande peso na formação do povo parnaibano, sobretudo na 

afirmação da independência do País naquele território. Tal qual a Cidade do Salvador com o 

“Dois de Julho”, em Parnaíba, também pela reação dos portugueses, a Independência do 

Brasil só aconteceu depois, em 13 de março de 1883, sendo motivo de orgulho do povo do 

lugar. A decadência dos Dias da Silva significa o fim do “Ciclo do Couro”. Parnaíba ingressa 

                                                
14 KOSTER, Henry citado por MENDES, Francisco I. V. Parnaíba: Educação e Sociedade. Teresina: UFPI, 

2001.  p. 24. 
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num longo período de estagnação quando o poder sai da aristocracia ligada ao modelo agro-

exportador para a elite do setor agro-pastoril. 

 

  

Fig. 4- Rua, no centro histórico de Parnaíba. 

 

O segundo momento é o do “Ciclo da Navegação” com a efetiva viabilização da navegação 

do rio Parnaíba na segunda metade do século XIX e a ligação fluvial Parnaíba – Terezina. A 

transferência da capital para Terezina, na confluência dos rios Poti e Parnaíba, acelerou a 

regularização do transporte naquele rio, criando-se a Companhia de Navegação do Rio 

Parnaíba. Por todo o curso do rio, cidades que se encontram situadas às suas margens 

viveram época de intensa atividade comercial. 

 

A vila de Parnaíba retomou a sua importância estratégica de proximidade com o mar, 

transformando-a no empório comercial da Província. Em 1844, a vila é elevada à categoria 

de cidade. Estas iniciativas darão base e suporte para a navegação e a economia da província 

como um todo, onde são instalados a “Casa Inglesa” em 1849; o Vice-Consulado Português, 

em 1850; a Capitania dos Portos e a Companhia Aprendizes de Marinheiros, em 1855; o farol 

da Pedra do Sal, em 1865; a “Casa Marc Jacob”, em 1873; Franklin Veras, em 1875, entre 

outros.
15

  

 

Essa nova condição econômica determina uma nova feição urbana da cidade, a partir de 

1860, faz Parnaíba se consolidar como principal entreposto comercial do Piauí e como 

importante centro do comércio internacional. O crescimento da cidade também pode ser 

                                                
15 A esse respeito ver MENDES, Francisco I. V. In Parnaíba, Educação e Sociedade.  Teresina: UFPI, 2001. 

p. 33.  
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atestado pela formação de uma elite intelectual que vai se fazendo notar. Destaca-se a 

imprensa, que (...) “Em Parnaíba ela surge em 25 de fevereiro de 1863 com a circulação do 

primeiro número do jornal “Echo da Parnaíba”, seguido pelo jornal “Liga e Progresso” 

(16/07/1863) vinculado ao Partido Liberal, “A Violeta”(1864), jornal de leituras femininas, o 

primeiro do gênero na província; “O Comércio da Parnaíba’( 07/12/1864) e o “Liberal”    

(02/04/1864) fizeram a imprensa parnaibana no segundo reinado.” 
16

 

 

O investimento no transporte náutico tomou proporções de tal sorte que a política de 

incentivos e concessões de linhas constituiu uma rede de transporte fluvial, operada por 

diversas companhias de navegação até o fim do século XIX e início do século XX. Aos 

poucos, muitas empresas se estabelecem, operando regularmente em Amarração e mantendo 

seus escritórios em Parnaíba. O movimento nos portos de Tutóia e Amarração era intenso. 

Importava-se diretamente da Inglaterra e da Alemanha refinados produtos industrializados. 

Havia naquele local, portanto, uma sociedade bastante distinta daquelas que viviam em 

núcleos interioranos. A diferença se expressava na riqueza no casario, mobiliário, adornos e 

utensílios domésticos trazidos da Europa. 

 

Do mesmo modo, podem-se atestar os sinais de riqueza no trato do urbano, quando a cidade 

de Parnaíba formou uma infraestrutura moderna compatível com os novos tempos, 

evidenciada com a implantação de uma linha de bonde, em 1891; o telégrafo, em 1892; a 

Santa Casa da Misericórdia, em 1896; o Vice-Consulado Britânico, em 1913; a agência do 

Banco do Brasil e a Associação Comercial, em 1917; e a Linha aérea regular da “Nirba 

Line”, utilizando hidroaviões, em 1930.  

 

O terceiro Ciclo é o da Carnaúba e acontece ainda na expansão da navegação no rio Parnaíba. 

Veio fortalecer a pujante economia local, trazendo mais riqueza e sofisticação à cidade. (...) 

“Um produto em especial dava um maior significado a implantação de todos esses 

investimentos de infraestrutura no município de Parnaíba: a Cera de Carnaúba. Desde quando 

James Clark enviou a primeira amostra de cera de Carnaúba para a Inglaterra (1894) e o 

produto ganhou a preferência no mercado internacional, um ciclo extrativista impulsionou a 

                                                
16 MENDES, Francisco I. V. In Parnaíba, Educação e Sociedade. Teresina; UFPI, 2001.  p.11. 
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economia piauiense e Parnaíba se constituiu através de suas empresas no principal centro 

comprador, beneficiador e distribuidor desse produto”. 
17

 

 

            

                Fig. 5- Base cartográfica da Cidade de Parnaíba, atual.  

 

Apesar dos muitos benefícios advindos da economia da carnaúba, somente em 1916 é que 

Parnaíba passa a contar com uma linha de trens, primeiro ligando Portinho a Cachimbão e 

depois até a cidade de Piracuruca. Dali, dezenas de casas controlavam o comércio e a 

distribuição de mercadorias no interior do Piauí, com uma bem estruturada rede de filiais, 

agenciadores e caixeiros viajantes faziam a integração das cidades distantes do rio, onde a via 

férrea não alcançava.  

 

Parnaíba também passou a contar com indústrias para transformação dos produtos originários 

do extrativismo, refinarias de cera de carnaúba, curtumes e de produção de óleos vegetais. 

Entre estas se destaca a Casa Inglesa, fundada em 1849, famosa pelo seu completo 

sortimento mercadorias importadas de outras praças do País e do estrangeiro. Outras grandes 

firmas também operavam ali, evidenciadas pelos grandes armazéns à beira do rio Parnaíba. 

                                                
17 MENDES, Francisco I. V. Parnaíba, Educação e Sociedade.  Teresina: UFPI, 2001.  p. 82 
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Um retrato dessa época pode revelar que (...) “constituía-se em Parnaíba uma sociedade 

elitista, consumidora de produtos importados, com filho estudando na Europa, América e nos 

principais centros do País, de finos tratos, de mentalidade progressista e afeito às letras. Bom 

exemplo disso é a presença de uma dinâmica imprensa escrita, e que somente no ano de 1912 

chegou a circular cinco jornais e periódicos” (...) “Em toda a Primeira República foram trinta 

e oito o numero de jornais, periódicos e revistas editados em Parnaíba. A classe média era 

constituída de empregados da Alfândega, do Banco do Brasil e dos Correios e Telégrafos, 

escriturários das empresas de exportação e a classe menos favorecida formada de estivadores, 

pescadores, carpinteiros, operários e agricultores"
18

 (...) O “Almanaque da Parnaíba’, edição 

de 1930 cataloga, apesar da crise que abalou os últimos anos da república Velha, setenta 

empresas comerciais em Parnaíba, desenvolvendo as mais diversas atividades. 
19

   

 

A família de Assis Reis aportou em Parnaíba, em 1928. Ali o Sr. Mário, seu pai, inaugurou o 

requintado Café Globo, na praça da Matriz, ponto de encontro de tanta gente na sofisticada 

cidade. Em Parnaíba, o arquiteto estudou no Ginásio Parnaibano, colégio fundado 1927, 

contando-se com o que se apresentava de melhor da elite intelectual da cidade no seu quadro 

de professores, dentre os quais se destaca o Prof. Alfredo Eduardo Amstein, suíço de 

nascimento, arquiteto, responsável pelas cadeiras de Desenho e Física. Ministrava também 

um curso particular de Topografia no seu Atelier. Este foi o primeiro grande Mestre a quem 

Assis Reis conhecera.  

 

Assis Reis conta que (...) “Morando na Ilha Grande, defronte à Cidade, separada apenas pelo 

rio Parnaíba, o professor Alfredo Amstein lecionava suas aulas particulares no Atelier anexo 

à sua casa. O caminho para acessá-lo percorria a rua Grande, ladeada por sobrados até o caís, 

e daí se fazia a travessia do rio, em canoas. O trajeto se constituía em um agradável passeio e 

estímulo à freqüência para o aprendizado. Terminado o curso de Topografia, e pelos meus 

desenhos e croquis, recebi um livro de presente versando sobre a vida e obra de Leonardo da 

Vinci. Conhecer este gênio da humanidade, além de impactuante, provocou na minha 

formação uma profunda influência”.
20

 Dali Assis Reis vai trabalhar no Departamento de Rios 

                                                
18 MENDES, Francisco I. V. In Parnaíba, Educação e Sociedade. Teresina: UFPI, 2001.  p. 82. 
19 Idem, Op. cit. p. 81.  
20 Depoimento de Assis Reis ao autor deste Trabalho. Salvador: 2002. 
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e Canais, colaborando nos levantamentos planialtimétricos que se faziam necessários às 

obras de melhoria da navegabilidade do rio Parnaíba.  

 

 

Fig. 6- A rua Grande, em Parnaíba 

 

Outros fatos e personagens também desenham histórias na memória de Assis Reis. A rua 

Grande, um espaço aberto de 45m de largura e que aos poucos ia se fechando, era o grande 

palco urbano do lugar. Ali desfilaram os “Kossacos de Kuban”, espetáculo de itinerantes 

atores russos e sua imponente cavalaria; a célebre luta entre o famoso Zé Maranhão, 

personagem singular, criativo, de múltiplas aventuras, e outros dois mais que lhe afrontaram 

a honra, trazendo à praça tanta gente, num quase espetáculo épico que Assis Reis fez retratar 

numa história de Quadrinhos; Ou mesmo durante a Intentona Comunista, com a prisão do seu 

pai, levado para Terezina, um fato testemunhado por tanta gente que se espremia para ver, e 

que Assis Reis ironizando relata: “tomado pela mão da mãe, pude bravamente enfrentar 

aquela multidão e chegar até a Estação de Trem”.
21

  

 

A vivência em Parnaíba teve para Assis Reis um efeito antropológico surpreendente. O 

universo mítico experimentado ali é o do espetáculo das ruas e de sua gente, onde a vivencia 

com as histórias cotidianas remete a um lugar de personagens caricatos de uma vila recheada 

de facetas humanas, tal qual Amarcord no filme autobiográfico de Federico Fellini. Viver 

intensamente aquelas ruas e seus personagens, suas passagens e paisagens, guarda um lugar 

determinante na sua formação e percepção do contexto urbano de uma “vila” muito peculiar  

e ao mesmo tempo tão aberta ao mundo.  

                                                
21 Depoimento de Assis Reis ao autor deste Trabalho. Salvador: 2002. 
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2. O EPUCS: uma escola 

 

O perfilamento da Cidade do Salvador ao ideário do Movimento Moderno foi marcado por 

alguns eventos que viabilizaram as lentas transformações do seu espaço com a aplicação de 

novos princípios e práticas no trato do urbano, consubstanciando-se uma nova produção da 

arquitetura e do urbanismo, o que constituiu uma cidade moderna no século XX. 

 

Especialmente nessa lenta adesão ao urbanismo moderno, o caso de Salvador revela que estes 

eventos, em fases bem definidas, configuraram uma firme articulação com o processo de 

desenvolvimento urbano local. Como peça bem encaixada ao advento do “capitalismo tardio” 

da região, destaca-se a fase do Escritório do Plano Urbanístico da Cidade do Salvador – 

EPUCS, entre 1942 a 1947. É um tempo em que o urbanismo passa a ser entendido como 

“disciplina”, admitindo-se a partir daí a leitura da forma urbana como uma “totalidade”.
22

  

 

Em torno desse fato muito se pode observar como um ensinamento, quando um conjunto de 

fatores da época consubstanciou a idéia de um Plano Urbanístico inovador, a elaboração 

desse Plano implicou a constituição de um método científico, no qual ver a Cidade do 

Salvador na sua totalidade envolveu o aprendizado com a própria formação geográfica 

histórica e, por fim, a feitura do trabalho que implicou a arregimentação e formação de um 

corpo técnico capaz de absorver e desenvolver as intenções do Plano.  

 

Os objetivos a serem alcançados envolviam a preparação de planta cadastral, a realização de 

trabalhos de investigação histórica e científica dos fatores responsáveis pela fisionomia da 

Cidade, a composição do corpo de doutrinas e a preparação de projetos específicos.
23

 

 

Assis Reis, testemunha desse evento, jovem recém-chegado do Piauí, passa a desvendar a 

“geomorfológica“ Cidade da Baía, este rico cenário geográfico entremeado por uma valiosa 

                                                
22

 SAMPAIO, Antonio H. Formas Urbanas: cidade real & cidade ideal. Salvador: Quarteto Editora, 1999.   

p. 165. 

23  SALVADOR, PMS/OCEPLAN-PLANDURB.  EPUCS: Uma experiência de planejamento urbano.  

1972.  p. 24. 
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arquitetura colonial barroca, como costuma relatar, e tem no EPUCS o seu rito de iniciação, 

onde, enfim, batizado como um novo baiano, fora trabalhar em 1943.  

 

Escola de urbanismo, aprendizado tirado de sua realidade urbana específica, ou ensinamento 

para a própria cidade, entre as muitas facetas do EPUCS, pode-se vê-lo como (...) “Uma 

proposta de urbanismo inovador e único para a realidade brasileira daquele momento, posto 

que propunha uma visão de cidade dentro de uma perspectiva geográfica e histórica. Esta 

referência histórica extrapolava a uma relação de repetição dos fatos passados e, sobre esse 

conhecimento da realidade herdada, propunha transformações futuras, sendo, deste modo, o 

expoente brasileiro da tendência urbano humanista em voga no estrangeiro. Teria o EPUCS, 

uma intencionalidade prática, dentro de um quadro urbano, e que jamais chegou a ser 

concretizada como uma intervenção real, mas o seu forte embasamento teórico metodológico 

deixou fortes marcas na realidade local”. 
24

 

 

Assim, a Bahia experimentava um longo processo de estagnação econômica e política, no 

período que se arrastou de 1870 a 1950, e com alguns lampejos da sua economia, 

principalmente pelo temporário sucesso da atividade do comércio portuário e da lavoura 

cacaueira. Esse processo de estagnação se evidencia em Salvador pelo baixo incremento 

populacional quando a população que era de 283 mil habitantes, em 1920, passa a 290 mil, 

em 1940, e alcança 417 mil, em 1950, o mais baixo entre as capitais brasileiras.  

 

De outro modo, Salvador experimentava um processo de simbiose entre a cidade-portuária e 

a cidade-terciária, buscando encontrar um novo papel no contexto regional e uma nova 

posição no redesenho do quadro das relações nacionais, sobretudo a partir da Revolução de 

30, quando as oligarquias regionais, ligadas à República Velha, foram alijadas para dar lugar 

ao capital industrial sediado no Centro-Sul. Dessa forma, deu-se início a uma nova etapa da 

história brasileira, quando o Estado Novo de Getúlio Vargas passa a desenvolver 

economicamente o país numa escala nacional, reformulando para tanto o seu aparelho de 

Estado. 

                                                
24 ALBAN SUAREZ, Naia. Salvador – Practica de un Modelo. Texto apresentado ao IV Congresso 

Iberoamericano de Urbanismo, em Santiago de Cuba, em 1990.  
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Superpõe-se, então, à cidade portuária uma outra cidade-terciária, polarizando a região do 

Recôncavo em franca decadência, muito embora se caracterize como um contexto urbano-

regional de fortes laços com Salvador. É ali onde se desenvolve uma sólida atividade 

comercial voltada para o abastecimento, fortemente incrementada pela infra-estrutura 

instalada, sobretudo no que se refere às redes de transporte sobre trilhos, ligações mecânicas, 

sistemas de comunicações e transporte náutico. 

 

Esta simbiose vai se manifestando nas transformações ocorridas na cidade, seja pela busca da 

modernização do espaço urbano, ou pelo novo ideário já em voga no estrangeiro em 

intervenções que são entendidas como (...) “iniciativas que concretizam novos elementos na 

vida da Capital, cujo substrato é indissociável do novo compasso das relações internacionais 

e de idealizações que a ele se conjugam: cidade mundial, cidade civilizada, cidade onde o 

europeu poderia perceber alguns de seus próprios elementos de referência. Mas a cidade-real 

ancora-se ainda e, no entanto, numa cidade eminentemente colonial”. 
25

  

 

Salvador é uma cidade histórica que se foi formando, através dos tempos, de acordo com as 

circunstâncias e atendendo-se às características geomorfológicas muito peculiares do seu 

território. A sua tradição de urbanismo moderno, entretanto, inicia-se no século XX, com o 

“bota-abaixo”
26

 do Prefeito J.J. Seabra, e com os vários Planos Urbanísticos e Leis Urbanas, 

todos baseados em idéias de como a cidade deveria ser, recorrendo-se com freqüência à 

cirurgia urbana, ou ao desprezo pela geomorfologia, para fazer valer as utopias. É um período 

entendido como o do Urbanismo Demolidor, época em que vários monumentos foram 

ceifados para permitir o alargamento, a retificação e o embelezamento das vias públicas, 

atendendo-se ao urbanismo higienísta do século XIX, cumprindo um programa que envolve a 

higiene do meio físico, a fluidez viária e o embelezamento da cidade. 

 

Essa fase culmina com a derrubada da Igreja da Sé como um fato marcante na cidade, e 

também nacionalmente, em um episódio que envolveu a empresa operadora de bondes Cia. 

                                                
25 FERNANDES, A. e GOMES, M.A.F. Idealizações urbanas e a construção da Salvador moderna (1850-1920). 

In  AUTORES (Org.). Cidade e História. Salvador: UFBA/Faculdade de Arrquitetura/MAU/ANPUR, 1992 .  

p. 62 
26 PERES, Fernando da Rocha. Memória da Sé. Salvador: Edições Macunaíma, 1999.  
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Circular Carris da Bahia, a Mitra, a Prefeitura e a Imprensa, numa perfeita saga demoníaca 

forjada desde 1912. Demoliu-se a Sé Primacial e dois quarteirões vizinhos para se implantar 

um terminal de bondes no coração da cidade ao se abrir um clarão no todo colonial 

construído. Não interessa vasculhar certas facetas da história e nem a imagem de Simões 

Filho, fundador do Jornal À Tarde, ou a do então Prefeito Americano da Costa, ou mesmo a 

do Cardeal Dom Augusto. Entretanto, o apoio àquela campanha pela remoção da Sé, 

efetivamente demolida em 1933, teve como prêmio o novo prédio do jornal na praça Castro 

Alves, em 1935, um exemplar da arquitetura protomoderna na cidade. 

 

Muito desse fato acelerou a instituição do Decreto Lei n. 25 de 1937 e que é fruto do Estado 

Novo. O hábil Capanema fez o ditador Getúlio, num golpe de “canetada”, criar o IPHAN e o 

conceito de patrimônio histórico. À época dos Estados totalitários, criou-se um instrumento 

legal para barrar a dilapidação do patrimônio das cidades brasileiras desencadeada pela força 

do processo industrial modernizante. A ferros fez-se o povo pensar duas vezes antes de 

invadir os testemunhos da sua própria história e memória.
27

 

 

Em 1935, entre 20 a 27 de fevereiro, realizou-se em Salvador a “I Semana de Urbanismo”, 

promovida pela Sociedade de Amigos de Alberto Torres, em colaboração com a Comissão 

Organizadora do Plano da Cidade. O objetivo deste evento era “criar na Bahia uma 

consciência urbanística, sem a qual não seria possível uma expansão racional e metódica de 

nossa Capital” e “mostrar ao povo da Bahia o caminho a seguir a fim de torna-la uma cidade 

modelo”. 
28

 

 

No entender de Assis Reis, (...) “Evento significativo ocorre em 35 – a “Semana do 

Urbanismo”, promovida por uma sociedade local, e a Comissão Organizadora do Plano da 

Cidade, pretendendo criar uma consciência urbanística para racionalizar e metodizar o 

fenômeno de crescimento urbano que se processava. Enfocando considerável elenco temático 

dos aspectos urbanísticos, foram proferidas várias palestras, emergindo no curso dos debates 

alguns problemas cruciais da Cidade, associados à alta incidência da tuberculose e sua 

                                                
27 PERES, Fernando da Rocha. Memória da Sé. Salvador: Edições Macunaíma, 1999.  
28 Comissão do Plano da Cidade do Salvador. Preâmbulos. In: Conferências da Semana do Urbanismo de 

1935. Salvador: Cia. Editora Graphica da Bahia, 1937. 
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analogia à insalubridade das habitações e à falta de saneamento; à dificuldade dos acessos em 

razão da estreiteza dos arruamentos; deterioração do patrimônio artístico e o inexpressível 

aproveitamento dos recursos naturais. Apoiadas na projeção de crescimento populacional, 

uma série de proposições foi apresentada, valendo mencionar a do engenheiro Américo 

Furtado de Simas, enfatizando o valor do centro urbano            (coração da urbe), inserido no 

amplo conceito de Cidade, como pólo diretor das atividades regionais, formula sugestões 

para articular este centro com os arrabaldes, aponta possibilidades da construção de túneis, 

ligando o patamar aos vales da Cidade Alta, ao porto da Cidade Baixa.”
29

  

 

A Semana do Urbanismo foi um evento em que se atesta a busca da sociedade local por um 

novo rumo no que se refere à modernização da cidade, apontando de forma intuitiva para a 

idealização grandiosa e grandiloqüente de um plano urbanístico baseado num conceito 

global. Sem se constituir numa ruptura das práticas urbanísticas, a Semana de Urbanismo 

deve ser vista como (...) “Por exemplo, certo tipo de urbanismo esnobe, de compromissos 

com o “moderno“, como forma de reduzir as diferenças que colocavam Salvador em posição 

desfavorável ante as demais capitais brasileiras.”
30

 

 

Após a realização de concurso público, foi viabilizado o Plano de Urbanismo da Cidade em 

1943, mediante contrato assinado entre a Prefeitura de Salvador e o Engenheiro Mário Leal 

Ferreira, com a constituição de grupo técnico, compra de material e equipamentos 

necessários. Cerca de setenta pessoas formavam a equipe técnica, contando com engenheiros, 

arquitetos, paisagistas, médicos, historiadores, botânicos geógrafos, museólogos, cartógrafos 

e topógrafos, além de técnicos da prefeitura e pessoal de apóio, antecipando-se, assim, um 

trabalho de visão multidisciplinar no estudo da cidade.  

 

O EPUCS foi instalado em um casarão colonial situado na Praça Cayrú, um imponente 

sobrado azulejado do séc XIX, prédio hoje tombado pelo Patrimônio. O contexto da Praça 

Cayrú trazia à época o próprio espírito da Cidade da Baía como uma de suas principais 

portas, vinculada ao bairro do Comércio, onde ali já estavam o Porto e seus aterros, a Rampa 

                                                
29 REIS, Assis.  Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos.  Rio: IAB/RJ, 1978 .  p. 278. 
30 SANTOS NETO, Isaías de C. Centralidade urbana: espaço & lugar. São Paulo: USP/Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, 1991.  p. 46. 
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e o velho Mercado Modelo, o Elevador Lacerda recém inaugurado, a velha Alfândega, tudo 

formando um cenário muito peculiar para a vida baiana. No local, Assis Reis pôde 

testemunhar fatos, convivendo com variados tipos, gente de pura alma baiana, ou de outros 

que ali, do mesmo modo que ele, vieram para miscigenar. Sobre as instalações e o ambiente 

de trabalho, o arquiteto relata que se tratava de um lugar austero, recheado de grandes 

pranchetas, onde tantos como ele, silenciosamente, (...) “quase sempre cabisbaixos, 

desenvolviam as suas tarefas. E quando o Doutor Mário viajava ao Rio De Janeiro, na hora 

da despedida, todos se perfilavam para os cumprimentos”.
31

 

 

 

Fig. 7- O edifício do EPUCS, no contexto da praça Cayrú, no bairro do Comércio 

 

A proposta formal, acompanhada de exposição de motivos, foi encaminhada à Prefeitura por 

Mário Leal Ferreira em 3 de julho de 1942. Tal formulação enfoca a problemática urbana sob 

uma visão globalizante, não antecipando soluções, mas conceituando em termos claros, o 

trabalho que se propunha executar. 
32

 

 

Do ponto de vista teórico, (...) “A intencionalidade do EPUCS seguirá uma tendência dentro 

do humanismo histórico, apresentando, como ponto básico, a idéia de gerar uma proposta 

para uma cidade específica, e logo uma aplicação prática. Para começar, foi feita uma 

pesquisa multidisciplinar que buscaria, nos fatores responsáveis pela atual fisionomia urbana, 

a fundamentação da proposta através da interpretação da própria formação estrutural e 

                                                
31 ASSIS REIS, em depoimento ao Autor deste trabalho. Salvador:  2002. 
32 SALVADOR, PMS/OCEPLAN – PLANDURB.  EPUCS: Uma experiência de planejamento urbano. 

1972.  p. 24. 
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funcional da cidade. Uma vez definido o modelo urbano genérico, se passaria a etapa de 

atuação através de estudos setoriais de interesse, como foi o caso do Vale do Dique do 

Tororó e o Morro do Ipiranga, estudados pelo EPUCS“. 
33

 

 

O engenheiro Mário Leal Ferreira, em carta encaminhada ao Prefeito, resume magistralmente 

as intenções do Plano ao relatar que “Corrigir, pois, os defeitos de uma cidade, ou lhe 

projetar o desenvolvimento, deve ser antes de tudo, motivo de perscrutação do passado, 

visando identificar através da investigação histórica e científica, os fatores que influíram na 

sua evolução, marcando-lhe a fisionomia atual; deve ser também motivo de análise rigorosa 

das razões responsáveis pelo desfiguramento das primitivas características; deve ser motivo 

de profunda meditação sobre os novos fatores operantes na evolução da humanidade, capazes 

de produzir inflexões maiores ou menores nos tempos a vir. Só deste modo é possível a 

realística compreensão dos complexos fenômenos sociais, culturais, políticos e econômicos 

operantes no passado, aos quais se acomodou a cidade na sua evolução até agora, e que, 

ativos no futuro, exercerão incontestavelmente influência predominante no seu ulterior 

desenvolvimento”. 
34

  

 

Salvador, que se arrastou com uma estrutura colonial praticamente intacta até os anos de 

1940, teve com o EPUCS a oportunidade para constituir os instrumentos necessários para a 

sua verdadeira modernização, estabelecendo um pioneirismo técnico e um vanguardismo 

teórico no planejamento da Cidade. Como primeiro plano urbano do Brasil, e talvez da 

América Latina, o EPUCS adota uma concepção interdisciplinar de planejamento, no que se 

refere à proposta urbanística e um modelo espacial “radioconcêntrico” como os que se 

implantavam em cidades européias.    

 

Dado ao relacionamento plantado desde os tempos do trabalho em Itabuna, no interior da 

Bahia, (...) “Pouco tempo depois, Mário Leal Ferreira confia a Rebouças a coordenação do 

principal setor do escritório: o planejamento físico da cidade. Com uma correta interpretação 

                                                
33 ALBAN SUAREZ, Naia.  Morfologia urbana en la ciudad de Salvador/Brasil.  Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid – Escuela Superior de Arquitectura, 1995. p. 258 
34 SALVADOR, PMS/OCEPLAN – PLANDURB.  EPUCS: Uma experiência de planejamento urbano. 

1972. p. 24. 
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da complexa geomorfologia do sítio de Salvador, não obstante a inexistência de cartografia 

confiável. Rebouças deu ao plano do EPUCS uma precisão poucas vezes alcançada no 

planejamento urbano, integrando as redes viárias e de serviços à topografia e criando uma 

base substantiva para o zoneamento da cidade”.
35

  

 

  

Fig. 8- Ambiente de trabalho do EPUCS 

 

Muito mais que uma experiência de planejamento urbano, entretanto, (...) “O Escritório do 

Plano Urbanístico da Cidade do Salvador – EPUCS – foi a grande escola baiana de 

arquitetura e urbanismo, onde se formou toda uma geração de técnicos que integravam a 

primeira equipe multidisciplinar de planejamento urbano do país. Mário, com sua formação e 

experiência profissional diversificadas, romperia com as visões estreitas do sanitarísmo e do 

urbanismo à “la Beaux Arts”, ainda vigentes, realizando o primeiro plano urbanístico 

verdadeiramente científico do país”.
36

 

 

Fincando os pés definitivamente (...) “Em Salvador, Assis completou seus estudos de 2º Grau 

no Colégio Ypiranga. A paixão pelo desenho e a sua formação de topógrafo, o encaminham 

para disputar um trabalho no EPUCS, ao lado do arquiteto Diógenes Rebouças, que se 

surpreende com a figura franzina daquele que vai ao escritório pedir emprego, tendo como 

                                                
35 AZEVEDO, Paulo O. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, L.A.F. e 

OLIVEIRA, F. de. (Org.). (Re) Discutindo o modernismo. Salvador: MAU/UFBA, 1977. p. 190.    
36 Idem, Op. cit. p.190.    
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passaporte apenas um bloco de desenhos. Topógrafo de formação, não teve dificuldade em 

entender como ele mesmo chama “o vocabulário geográfico de Salvador” constituído de 

oceano, baía, promontório formado por escarpas, colinas, vales, e grotões, que desenham 

uma paisagem da qual Assis se tornaria mais tarde defensor, admirador e interventor.” 
37

 

    

 

Fig. 9- O frontispício da Cidade da Baía, em  esboço de Assis Reis  

 

 

A experiência no trato da “Boa Terra” deu ao arquiteto uma noção muito clara do contexto da 

geomorfológica cidade. Diz ele: “Salientaria, de início, o peculiar vocabulário geográfico de 

Salvador, só superado pela monumentalidade da paisagem carioca. Nossa paisagem é 

constituída pelo oceano, a baía, o promontório formado pela escarpa, praias, colinas, 

encostas, vales, grotões, rios e córregos. A forte característica é a divisão em Cidade Baixa e 

Alta, provocada pela falha geológica, formadora da escarpa ao longo da Baía de Todos os 

Santos. Sua dinâmica é caracterizada pela constante dos 3 (três) principais patamares: o da 

Cidade Baixa, na cota média de 5m (em parte conquistados ao mar por aterros hidráulicos), 

os da Cidade Alta constituídos pelos vales na cota média de 30m, e o dos altiplanos na cota 

média de 60m. Estes parâmetros indicadores de paisagem  mais próxima à escala humana, 

diferencia-nos da monumentalidade carioca, a despeito dos acidentes” 
38

  

 

De longa data, e por apresentar uma característica muito peculiar, e desde os primeiros 

estudos urbanos que se foi configurando para Salvador, o imponente contexto ambiental 

impôs um cuidadoso manuseio da questão. Dessa forma, (...) “Rebouças fora convidado a 

chefiar o setor de paisagismo do EPUCS, onde, além do mapeamento das espécies e projeto 

                                                
37 AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. In: Apresentação do Arquiteto no IAB/Ba. Salvador: IAB/BA, 1998. 

p. 2  
38  REIS, Assis. Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos. Rio: IAB/RJ, 1978.  p. 275 
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de recomposição vegetal, promove o registro de aspectos bucólicos e urbanos de Salvador 

por renomados pintores locais, coleção infelizmente dispersa na Prefeitura”. (AZEVEDO)
39

 

 

Essa oportunidade, tantas vezes revivida, denota que (...) “A experiência do EPUCS deu a 

Rebouças um profundo conhecimento da geomorfologia e problemas de Salvador, cujos 

mínimos acidentes topográficos, urbanos e arquitetônicos, reproduzia de memória no quadro 

negro e em desenhos, para espanto de seus alunos e clientes”.
40

 Da mesma forma para Assis 

Reis, que através de Diógenes, seu grande mestre, obteve uma rica oportunidade para o 

desenvolvimento da arquitetura a partir da interpretação do meio físico e do contexto das 

ambiências urbanas. 

 

Pioneiro desenho de uma Salvador moderna e progressista, o EPUCS, atendendo às novas 

demandas que passam a ser de responsabilidade do Estado, tem sua gênese apoiada num tripé 

de razões: a primeira baseada na necessidade de dar seguimento às recomendações da semana 

de Urbanismo de 35 popularizando o urbanismo e introduzindo-o na praxe urbana; a 

segunda, no crescente papel do planejamento e do urbanismo como disciplinas 

modernizadoras no mundo do pós-guerra; a terceira, nas necessidades espaciais da “grande 

Salvador” que se esboçava potencialmente, menos por evidências empíricas de monta do que 

pela vontade político-ideológica de superar-se o tal “enigma baiano”, responsável pelo atraso 

social e econômico em que se viam mergulhados a Bahia e o Recôncavo com a decadência 

econômica. 

 

O “enigma baiano”, que consistia no fato inexplicável da não-industrialização na Bahia, só 

vem efetivamente a ser superado a partir de 1960. Até a criação do EPUCS, e mesmo após os 

seus desdobramentos, a Bahia não oferecia as condições mínimas necessárias ao 

desenvolvimento industrial, quando a elite intelectual, da época, buscava a todo custo, 

desvendar este enigma.             

 

                                                
39 AZEVEDO, Paulo O. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, L.A.F. e 

OLIVEIRA, F. de. (Org.). (Re) Discutindo o modernismo. Salvador: MAU/UFBA, 1977. p. 190.       
40 Idem Op. Cit. p.190 
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Trata-se, portanto, de uma questão determinante para a compreensão deste período da Bahia, 

inserido entre 1870 e 1950, quando o mais gritante foi a descapitalização do Estado e o 

abortamento de um surto industrial que brotava em Salvador, e na sua região do Recôncavo, 

ainda no começo do século XX. Durante este tempo de letargia, sobretudo marcado pela 

incapacidade das elites econômicas e políticas para reagir à própria condição de falência, é 

reservada à elite intelectual a tarefa de decifrar o nó do enigma baiano, depois de a Bahia ter 

exercido um importante papel de hegemonia política e econômica no país.  

 

É um fato que pode atestar que (...) “Na sua falta de renovação se enfatizava a contradição do 

haver sido monumental - centro de poder econômico administrativo do período colonial, 

transformando-se em mera capital de província como tantas outras, e quiçá ainda pior, pelo 

fato de não possuir uma razão econômica que justificasse pelo menos como conservar o 

existente. Fica somente em sua memória o intrínseco valor cultural que a mantém”.
41

  

 

Nesse sentido, do ponto de vista urbanístico, a Cidade da Baía dos anos de 1940-1950 reflete 

o ápice das agruras desse tempo, tendo na Semana de Urbanismo de 1935 e no EPUCS as 

mais significativas contribuições para a compreensão da cidade e da sua forma urbana. Disso 

decorre a constituição de um novo pensamento urbanístico, antecipando-se ao planejamento 

urbano, quando as soluções advieram da própria compreensão do caráter específico da 

cidade, talvez como feição de um desenho representativo da sua personalidade urbana.  

 

Em que pesem as intenções da Semana de 1935 e o método científico do EPUCS, esses 

eventos na verdade consubstanciaram uma idéia de cidade moderna atendendo-se a busca da 

afirmação da idéia de “baianidade”, ou seja, daquilo que já se vinha gestando como fator 

determinante na definição da “Boa Terra”. Portanto, Salvador, a velha Cidade da Baía, 

começa a ser pensada como uma cidade nova, onde os novos parâmetros urbaníst icos seriam 

constituídos obedecendo-se a um claro conceito urbanístico que levasse em conta a gênese da 

cidade, a geomorfologia do sitio urbano, o patrimônio histórico e a qualidade das novas 

ambiências urbanas.  

                                                
41 ALBAN SUAREZ, Naia. Morfologia urbana en la ciudad de Salvador/Brasil.  Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid – Escuela Superior de Arquitectura, 1995. p.146. 
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Vê-se, pois, que (...) “Na época do EPUCS, Salvador como cidade colonial arrastava uma 

estrutura de ruas estreitas, fachadas coloniais decadentes herdadas de um tempo glorioso, que 

na atualidade e dentro desta realidade de onde a história perdeu sua importância, passa de ser 

orgulho para ser a vergonha dos soteropolitanos, que tem de conviver com esta herança 

urbana que ensina em sua aparência a evidencia de um fracasso”. 
42

  

 

Em verdade, todo esse enredo expressa um sentimento que já vinha sendo formado desde a 

perda do status de capital do Brasil no período colonial, em 1763, transferindo-se para o sul 

do país o centro das decisões políticas, econômicas e administrativas. A inserção e o peso 

político da Bahia continuarão influindo no cenário nacional de forma contundente. Todavia, a 

partir daquele instante, ocorre a gestação de um sentimento de baianidade que incorpora as 

qualidades do lugar e o traço cultural da gente baiana, onde cada passo da sua história vai 

sendo agregado para reforçar um valor que tende ao incomensurável. O Dois de Julho, por 

exemplo, festa cívica de comemoração da Independência da Bahia no ano de 1823, 

diferentemente do Brasil, já enfatiza essa idéia, cada dia mais consubstanciada. 

 

Nos anos quarenta, também acontece uma espécie de redescobrimento da Bahia e a volta à 

normalidade democrática do Brasil, quando uma geração inteira de artistas e intelectuais teve 

a sua fonte de inspiração plantada nos encantos dessa “boa terra”, termo, aliás, criado pelo 

imortal escritor Jorge Amado. Outros tantos, como Carybé, Dorival Caymmi, Pierre Verger 

encontram em Salvador o motivo e a inspiração para a construção dessa imagem, ricamente 

ilustrada em suas obras. Assis Reis, mais tarde, também toma esse mesmo caminho.           

 

É assim que, descobrindo esse lado mundano da Cidade, (...) “Assis, exímio jogador de 

sinuca, (Campeão do Nordeste Brasileiro), roleta e carteado, freqüentador das noites baianas, 

era presença obrigatória no cassino do Palace Hotel, no salão de sinuca do Abel e do Bob’s 

Bar, no Tabarís, no Café das Meninas, entre outros. A boemia o aproxima do poeta Artur de 

Sales nos saraus da Baixa de Quintas, e lhe permite entender melhor os vários tipos de 

                                                
42 ALBAN SUAREZ, Naia.  Morfologia urbana en la ciudad de Salvador/Brasil.  Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid – Escuela Superior de Arquitectura, 1995. p. 146 
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baianidade. A permanência na Bahia deixava de ser apenas a busca de uma terra firme, para 

se transformar na sua identidade”.
43

   

 

O convívio com tanta gente deu a Assis Reis não só a possibilidade de se tornar um baiano. 

No EPUCS, ele teve a oportunidade de ver nascer a arquitetura moderna na cidade, que, 

desse modo, relata: (...) “Às vezes, eu atribuo a um verdadeiro milagre a aceitação, pela 

sociedade brasileira, da arquitetura moderna. Isto porque, em cidades como o Rio de Janeiro 

e, sobretudo, Salvador que possuem um acervo arquitetônico do passado tão forte, e as 

classes conservadoras não permitiam sequer a discussão em torno do problema, foi rápida a 

implantação da arquitetura contemporânea no Brasil. Historicamente, se a gente vai buscar as 

raízes, saberá que estas classes não chegaram a firmar posição, devido ao relâmpago que foi a 

introdução dessa arquitetura contemporânea no Brasil. Quem primeiro aceitou foi o próprio 

governo”.
44

 

 

A luta pela implantação de uma nova linguagem trazida pela força da arquitetura moderna 

teve algumas reações em Salvador. Esse enredo, que Assis Reis acompanhou, é assim 

relatado: (...) “Na Bahia, por exemplo, eu tive só um exemplo de reações a esta arquitetura 

contemporânea, que foi dentro do EPUCS. Vou citar um exemplo, primeiro, de uma ordem 

particular: um dos detentores da economia baiana, que era uma economia medieval, em que 5 

ou 6 famílias eram senhoras da riqueza baiana, havia solicitado a um arquiteto americano o 

projeto de sua casa. Este trabalho foi elaborado nos Estados Unidos e trazido para a Bahia 

pelo futuro usuário. Nós trabalhávamos no EPUCS nessa ocasião, embora eu não tenha tido 

nenhuma influência sobre esse problema, porque não havia feito a iniciação em arquitetura... 

e esta casa ia ser muito badalada, porque se localizava no Corredor da Vitória. Este foi o 

primeiro transladar da burguesia baiana, quando saiu das proximidades do centro e os 

padrões arquitetônicos já eram outros. Ecléticos, importados. o projeto foi para a Construtora 

Norberto Odebrecht com a finalidade de se construir. Um de seus engenheiros, chamado 

Francisco Valadares, foi ao EPUCS e mostrou ao Diógenes. Nesta época, em Salvador, 

existia quase tão somente o Diógenes e outros como o Hélio Duarte e o Arésio Fonseca. 

                                                
43 AZEVEDO, Esterzilda Berenstein .  Apresentação do Arquiteto no IAB/Ba, Salvador: 1997, p. 2. 
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                                                                                                                                                48 

 

 

Diógenes vendo aqueles desenhos se assustou e chamou-nos para olhar. Realmente, o 

desenho representava um tipo de arquitetura denominada, nos Estados Unidos, de 

“Georgiana”. Uma arquitetura em que havia uma dominância, sobretudo, da zona da 

Virgínia, da cultura do algodão, da linha de “O Vento Levou”. Estavam lá as colunatas, o 

local para a carruagem entrar etc. Isto era mais ou menos em 1945.” 

 

Continuando, ele relata: (...) “Diógenes se assustou e disse: “Mas isto não pode ser feito aqui 

na Bahia. Logo agora que se terminou a construção do Ministério da Educação, da Pampulha, 

a casa de Juscelino Kubistchek, que o Oscar projetou para ele ”(...) E começou a citar 

exemplos...a obra de Reidy, etc. O certo é que Diógenes mandou o seguinte recado: que o 

EPUCS iria fazer um projeto de uma residência para ele, por que a sua atitude era bastante 

nociva para a sociedade baiana. Se ele, dono de riqueza, dava um exemplo daquele, quem iria 

se atrever a não acompanhar? Então, foi preparado um projeto de autoria de Diógenes 

Rebouças, e mandado de presente ao citado individuo. Ele simplesmente recusou e disse que 

não poderia aceitar um trabalho daquele, por que no outro trabalho ele identificava uma certa 

inclinação que tinha pelas grandes colheitas. E ficou por isso mesmo”. 

 

E, finalizando, cita: (...) “Outro exemplo é bem mais forte, primeiro pela função e, segundo, 

pela escala da obra que é de um volume impressionante. Foi chamado Fórum Rui Barbosa. 

Quando Otávio Mangabeira, irmão do João Mangabeira, assumiu o governo da Bahia, mais 

ou menos em 1950, Diógenes soube que o Governo pretendia construir o Fórum Rui 

Barbosa. Nem sequer, na ocasião, foi discutido o problema da localização. Não havia tempo 

para isso. Era implantar, como estava determinado. Diógenes fez um estudo e levou a 

Mangabeira. Este, um homem de cultura elevada, sensibilizou-se com o fato. Mas, por outro 

lado, demonstrou que era impossível reformular o problema, porque havia no governo 

anterior um compromisso com a construtora de se construir aquele projeto. Até hoje não se 

sabe quem o fez, talvez devido à vergonha que a coisa proporciona (...) Este projeto é de 

feição neoclássica, mas de uma feição neoclássica das mais terríveis. Sem aqueles atributos 

do período imperial, em que aquela Missão Francesa, liderada pelo arquiteto Montigny, 

elaborou alguns projetos, cujas proporções foram se adaptando, perdendo certo 

empertigamento e tomando um ar mais brasileiro. Mas este Fórum não...Era uma obra 
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brutalista, em que todas as colunas subiam seis a oito andares com circunferência incrível. 

Mas foi construído com este compromisso político.” 
45

 

 

Entretanto, a procura pela modernidade continuou. No âmbito do trabalho do EPUCS, é 

nítido o esforço para se colocar o urbanismo nas ruas, sendo lícito o debate sobre a 

importância dos espaços públicos e das ambiências urbanas. O significado atribuído às ruas, 

na constituição da vida social na cidade, é talvez, a mais relevante distinção que traz aquela 

postura urbanística moderna. 

                                                                                                                                                                                                                           

Prioritariamente, o objetivo era empreender um trabalho urbanístico pautado nos maiores 

avanços teóricos do setor, que enfatizasse o local, o desenho, a imagem, a identidade e a 

cultura urbanas. Basicamente, almejou-se instituir o Urbanismo como disciplina, dando-lhe a 

liderança, no âmbito das intervenções da cidade, muitas vezes obturada pelos aportes 

valiosos, mas parciais, da Economia, da Sociologia, da Ecologia e das Engenharias dentre 

outras. 

 

Na velha Cidade da Baía, onde a geomorfologia comanda a formação do sítio, de tudo se 

pode compartilhar. Compactuou-se, nesse ambiente, a escarpa e a Baía, as cidades alta e 

baixa, os edifícios com suas escalas e suas interfaces, a sinuosidade das ruas barrocas e os 

nichos, cantos ou pequenos lugares de convivência social, entre outros. O que é sempre 

recorrente e notável é o fato de aquela área apresentar, ao longo do tempo, um elevado 

interesse pelo seu uso. Hoje, mesmo que se considerem as transformações ali ocorridas, do 

ponto de vista do uso do solo, há que se pensar nos pequenos sistemas urbanos presentes para 

enfatizar-se uma idéia vitoriosa de urbanidade. E isso indica a formação de um meio 

ambiente urbano equilibrado, para o qual as evidências traduzem uma concepção urbanística 

acertada.  

 

Sempre fora assim, a geomorfologia sustentando e insinuando o crescimento da cidade, 

exceto nos últimos anos, quando esquecem a peculiaridade do sítio e a cultura local. Desde a 
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sua fundação, os cíclicos tempos históricos de Salvador confirmam esse orgânico processo de 

ocupação. 

 

A singularidade do sítio escolhido pelos portugueses marcou a Cidade do Salvador por toda a 

sua existência, uma morfologia urbana herdada. A forte expressão do sítio somado ao fato de 

que o EPUCS teve como primeiro encargo a execução da planta cadastral da Cidade seguiu 

uma inevitável compreensão da sua topografia. O fato demonstra que o Plano não 

desconsiderou a geomorfologia existente, muito pelo contrário, deu ênfase àquela realidade 

topográfica, ao propor soluções orgânicas coerentes com o relevo.  

 

Deste modo, no EPUCS, a cidade foi visualizada segundo uma estrutura topográfica de 

absorção de altiplanos como zonas residenciais favoráveis ao seu clima úmido, para o qual se 

fazia fundamental o insolejamento e a circulação do ar, reafirmando de modo racionalizado a 

estrutura herdada. Foi fundamental nesse caso, a compreensão da morfologia do sítio para a 

concepção do modelo. 

 

Para a definição do traçado, os profissionais do EPUCS observaram o relevo do solo, a 

orientação de suas bacias hidrográficas, a direção dos talvegues dos cursos d’água, a 

natureza, o posicionamento das praias oceânicas e daquelas voltadas para a baía e a forma 

engastada que envolve o promontório no maciço continental. 

 

Foram estabelecidas linhas de penetração, apropriadas ao tráfego expressao de grande 

velocidade e carga pesada, além de um sistema de linhas de irradiação destinado ao 

movimento da massa de habitantes, que de todo lado da cidade convergem para as zonas de 

atividades, buscando, assim, fincar suas moradias no local.  

 

O modelo radiocêntrico desenhado valia-se dos fundos de vale, dentro dos parques e bosques, 

obedecendo as vertentes para alcançar os centros de abastecimento dos bairros e interferindo 

o menos possível nas ligações já existentes, além das vias radiais que complementariam o 

sistema. O conjunto cria uma forma urbana que guarda forte ligação com os modelos 
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racionalistas das propostas urbanísticas modernas. Sendo assim, (...) “o modelo abriu a 

cidade para uma nova cara; a cara da velocidade; a cara dos vales”.
46

 

 

A natureza do acontecimento remete a uma das passagens do EPUCS, quando em seus 

estudos se elaborou uma maquete que reproduzia exageradamente a verticalidade da 

geomorfologia do sítio, exibindo e exaltando os sulcos formados pelos rios das Tripas, 

Lucaia, e Camurujipe, revelando de pronto e sugerindo a utilização da teoria urbanística das 

circulações concêntricas, internalizadas pelo Escritório.  

 

Em Assis Reis, os métodos e o aprendizado no EPUCS deixaram muitas marcas benéficas e 

indeléveis. Nesse caso, o Modelo Reduzido resulta como uma clara herança que aparece 

muitos anos depois, um trabalho de interpretação analítica de Salvador que foi concebido e 

desenvolvido pelo arquiteto. E sobre isso ele fala: (...) “O Modelo Reduzido da Cidade do 

Salvador é uma proposta cuja execução foi iniciada em 1973, e retomada em 1979 para efeito 

de sua contínua atualização. Traduz a cidade 2.000 vezes menor que a sua dimensão real, e 

tenta exibir com precisão o valor do seu repertório geográfico e histórico, ideado para 

facilitar aos cidadãos e ao governo a visão global da cidade, perdida pelo desordenado e 

acelerado crescimento. Também procura estender a facilitar a formação de uma consciência 

do acervo histórico e ecológico, além de beirar uma permanente fonte informativa para os 

planos setoriais e projetos e obras realizadas na sua malha”.
47

    

 

Conseqüente a essa formulação e como um desdobramento de idéias, o arquiteto propõe a 

criação do CIC - Centro de identidade Cultural - multiplicando a compreensão sintética 

traduzida no Modelo Reduzido, uma visão morfológica da cidade. Quando formulava o 

conceito CIC, afirmou então que (...) “a noção de um pré-programa do Centro de Identidade 

Cultural, está alicerçado sobre diversas fases da nossa história, traduzidos em modelos 

reduzidos e sobre trabalhos de pesquisas antropológicas, geológicas, históricas, sociológicas, 

                                                
46 ALBAN SUAREZ, Naia.  Morfologia urbana en la ciudad de Salvador/Brasil.  Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid – Escuela Superior de Arquitectura, 1995. p. 263 
47 REIS, Assis. Fazer arquitetura, um difícil aprendizado. PROJETO. São Paulo: Editores Associados,       

nº 94, 1986. p. 47. 
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iconográficas, cujo conjunto também viria a estimular a produção de outros estudos sobre a 

nossa cultura”.
48

 

 

A natureza de tal proposta guarda completa relação com os “estudos específicos” realizados 

pelo EPUCS, os quais abordavam temas variados como botânica, climatologia, geografia, 

sobretudo aquele que se ocupava da “colonização do Recôncavo”, coordenado pelo professor 

Carlos Ott. Buscava-se o conhecimento dos fatores que, no passado, contribuíram para 

formar a fisionomia da cidade. Fruto de muitas pesquisas, o trabalho apresentava uma visão 

antropológica e geográfica da cidade e de sua região, compreendendo muita informação 

iconográfica e histórica.  

 

A concepção do Centro Cultural vem, por seu turno, esboçada por Assis Reis ao falar que: 

(...) “Desse pré-programa estão avaliados os modelos reduzidos representando diversas fases 

da nossa cidade, desde a sua implantação como cidade-fortaleza até sua atual realidade: a 

cidade no contexto da região, o chamado recôncavo baiano; o Centro Histórico da Salvador, 

em escala que permita apreciar os valores arquitetônicos dos monumentos históricos, a 

cidade no fim do século XIX e início do século XX, ocasião em que era compacta e orgânica; 

os grandes engenhos de produção de açúcar; as freguesias e outros.”
49

   

 

 A conclusão dos trabalhos do EPUCS sofreu um completo abalo com a súbita morte do seu 

Coordenador Mário Leal Ferreira em 1947. Diante dos inevitáveis fatos, na tentava de se 

viabilizar a implantação, foi criada a CPUCS – Comissão do Plano de Urbanismo da Cidade 

do Salvador, sob a coordenação de Diógenes Rebouças, funcionando até meados de 1950. Os 

desdobramentos daquele Plano influenciaram as gerações de técnicos envolvidos no 

planejamento da cidade, sobretudo Assis Reis, que viria a se tornar um grande colaborador de 

Diógenes Rebouças.  

 

Nesse sentido, (...) “Coube a Adimar Guimarães, consultor jurídico e sociólogo do EPUCS, 

redigir, com a colaboração de Rebouças, em 1954, o decreto – lei nº 701: Ordenamento do 

                                                
48 REIS, Assis. Fazer arquitetura, um difícil aprendizado. PROJETO. São Paulo: Editores Associados,       

nº 94, 1986.  p. 47. 
49 Idem, Op. cit. p.47. 
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Uso do Solo, resgatando as principais propostas do EPUCS. Este texto comandaria, durante 

20 anos, o desenvolvimento da cidade, e possibilitaria a implantação, uma década mais tarde, 

ainda que de forma parcial, do sistema de avenidas de vale de Salvador. Não fora isto e 

Salvador seria hoje uma cidade caótica”.
50

 

 

Dessa forma, conhecer a cidade significou para Assis Reis reconhecer-se nela. Assim, a 

cidade trouxe Mário Leal Ferreira, que trouxe Diógenes Rebouças, que trouxe Assis Reis e 

que, trazendo para si uma idéia de cidade, impregnada pelo EPUCS, pode enfim perceber 

Salvador e suas especificidades através desse método. Assis Reis, desse modo, cria as bases 

para o desenvolvimento de uma arquitetura justificada pelo víeis da “baianidade” e recheada 

de referências do lugar.  
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3. Diógenes: maestria e superação.        

 

O desenho que ajuda a interpretar a contínua evolução das idéias no variado ambiente da 

arquitetura moderna, curiosamente estabelece uma firme trama, ou entrelace, entre os vários 

personagens que compõem esta história. Como uma herança das vanguardas, o impulso que 

impõe a busca pelo novo, pela eterna superação, descreve um sentido evolutivo onde o 

debate pode apontar o jogo das influências teóricas, a origem das idéias, ou mesmo as novas 

matrizes que se vão formando.  

 

Desde os grandes pioneiros da primeira geração até os atuais supermodernos, o jogo dessas 

influências descreve uma surpreendente trajetória, cujo testemunho se observa em cada obra 

edificada. Entre a Europa, França e Bahia, por exemplo, Le Corbusier, depois de colaborar 

com Peter Behrens, desenvolve suas idéias nos trabalhos com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, 

os quais influenciam Diógenes Rebouças. 

 

Assim é que, em Salvador, a década de 50 é marcada pela atividade profissional daquele 

pioneiro modernista baiano que foi Diógenes Rebouças. A partir do estabelecimento do 

escritório, em 1952, Diógenes traça uma vida profissional, sobretudo entre 1950 e 1965, 

como o arquiteto que mais produziu na Bahia. O legado do Mestre é enorme e marca 

definitivamente a implantação e sedimentação da arquitetura e urbanismo modernos na 

cidade, tendo exercido mesmo uma grande influência na formação e no trabalho de Assis 

Reis. 

 

A realidade econômica baiana desta época demandou novos serviços com a efetiva 

modernização da Cidade, sendo que (...) “Os primeiros escritórios de arquitetura de Salvador 

foram de Diógenes e do seu irmão, engenheiro Antonio Rebouças. Diógenes, anteriormente, 

elaborava suas propostas de arquitetura no próprio EPUCS (coerentes ao Plano de 

Urbanismo), e ao encerrar suas atividades neste órgão, montou seu escritório, ocasião em que 

fui convidado a participar. Antonio Rebouças, que teve rápida passagem pelo EPUCS, na 

mesma época, juntamente com outros colegas, também montou o seu”. 
51
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Assis Reis aproxima-se de Diógenes, ainda no EPUCS, e aos poucos vai demonstrando as 

suas habilidades, respondendo como topógrafo e cartógrafo, o que desperta o interesse do 

chefe. Numa certa ocasião, por um problema que parecia insolúvel, Assis Reis consegue 

resolver os cálculos de uma planilha e o conseqüente fechamento do polígono para um certo 

levantamento cadastral. Diógenes, entusiasmado, chama o engenheiro Alceu Hiltner para 

atestar o prodígio. Estabelece, então, uma série de afinidades que se desdobrarão em um 

frutuoso trabalho, envolvendo um longo aprendizado de muitas descobertas e testemunhos.    

     

Testemunhar muitos fatos e aventurar-se nas descobertas de uma atividade pioneira, 

juntamente com Diógenes Rebouças, foi para Assis Reis uma grande e valiosa oportunidade. 

(...). “Rebouças foi uma figura complexa, com uma sólida formação técnica e artística, mas 

praticamente um autodidata em arquitetura. Segue, além do mais, uma trajetória inversa a da 

maioria dos arquitetos de sua geração. Inicia-se no planejamento urbano e só depois se dedica 

à arquitetura, abraçando, primeiro, projetos institucionais e, a seguir, privados. Seu trabalho 

foi desenvolvido, de um lado, sob o patrocínio das administrações estaduais que seguiram ao 

Estado Novo, então empenhadas em transformar a Bahia. De outro, financiado pelas novas 

empresas construtoras locais e uma burguesia emergente ligada ao cacau, que, embora 

conservadora buscava uma imagem moderna. Isto se refletiria em sua obra, que aponta em 

duas direções. Nas edificações de porte, institucionais e comerciais, segue o Modernismo 

Internacional. Nas construções  residenciais, mantém-se fiel à tradição local”.
52

  

 

A primeira fase da trajetória de Diógenes Rebouças caracteriza-se pela procura de um 

modelo de casa moderna baiana, extremamente relacionado com os princípios dos CIAM. As 

primeiras residências por ele projetadas são casas com telhados de duas águas, convergidas 

para o centro da edificação, influenciadas pela primeira fase de Oscar Niemeyer. Já na fase 

seguinte, Diógenes cria rampas internas de articulação de dois pontos, artifício também 

herdado do trabalho de Oscar Niemeyer, mas já começa a incorporar em suas casas os 

elementos da arquitetura colonial baiana, especialmente rural, como os telhados de duas 
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águas com beirais, varandas e grandes muros altos, vazadas por pequenas janelas, embora 

reinterpretando-as com uma linguagem moderna. Essa é uma tendência nos modelos de 

residência que conciliava tradição e modernidade, e se transformaria em um paradigma para 

a burguesia local, sendo difundido e popularizado por muitos seguidores de Diógenes 

Rebouças.        

 

Assis Reis também sofre influência dessa tendência ao empregar o modelo nas residências 

neobarrocas que desenhou. A procura pela afirmação de uma gênese da morada baiana, com 

seu espaço interno característico, está presente em muitas residências projetadas por Assis 

Reis, destacando-se a Residência Eduardo de Carvalho, a Residência Adriano Fernandes, A 

Residência Aquiles Calmon de Passos, e principalmente a “Quinta das Mangueiras”, 

lamentavelmente destruída.  

 

No escritório recém montado, Diógenes Rebouças produz um grande acervo, riscando 

projetos em colaboração com antigos auxiliares também egressos do EPUCS, e entre eles 

Assis Reis. Faz parte dessa fase, o Edifício Cidade do Salvador, onde mais tarde seria 

instalado o seu escritório; o edifício Castro Alves; o ginásio Antonio Balbino; a TV Itapoã; o 

Clube SESC; e os edifícios residenciais Santa Maria e Comendador Urpia, entre muitos 

outros.    

 

A Arquitetura produzida por Diógenes Rebouças se insere nos domínios do chamado 

racionalismo, praticado por grande parte dos arquitetos brasileiros pioneiros do modernismo. 

Em tese, a obra mantém distância da fácil apelação formal, apesar de tomar emprestado as 

soluções do repertório inventado por Oscar Niemeyer.  

 

Além disso, Rebouças declarou que a pessoa que mais o influenciou foi a figura humana de 

Lúcio Costa, e não somente o arquiteto. Lúcio, como se sabe, era um arquiteto de ação 

múltipla, dono de uma cultura erudita sólida, tendo atuado em diversas frentes, desde que 

concebeu o manifesto “Razões da Nova Arquitetura”, quando dirigia a Escola Nacional de 

Belas Artes, um grito a favor da implantação e disseminação do ideário da arquitetura 

moderna, até a militância em defesa da cultura nacional, autenticado o passado nos domínios 
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do IPHAN. Desde o início das atividades, naquela instituição, Lúcio Costa foi a grande 

referência profissional de Rebouças, a ponto de o arquiteto baiano, de certa forma, tentar 

reproduzir na Bahia o percurso empreendido pelo arquiteto carioca. 
53

 

 

A escassez de informações e de um respaldo técnico diante da demanda gerada pelo novo 

pulso modernizador da cidade fez Diógenes Rebouças aparecer como um homem certo na 

hora exata, na providência das constantes encomendas. “Na verdade, à consagração do 

talento intuitivo de Rebouças deste momento correspondia também uma dependência cultural 

baiana no campo da arquitetura e do cálculo estrutural, e que só seria superada mais de uma 

década depois, quando efetivamente melhoram os cursos de arquitetura e engenharia civil. 

Muitos dos projetos arquitetônicos feitos na Bahia a partir de então, inclusive por Diógenes 

Rebouças, espelhavam obras realizadas nos grandes centros brasileiros – Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte, leia-se Pampulha. Nesta fase, por conta de aumento de demanda de serviços 

e da quase inexistência de profissionais locais, houve uma acorrida de arquitetos do sudeste 

brasileiro que iria produzir o que hoje identificamos como nosso legado modernista”.
54

  

 

Consciente de sua pouca experiência, e sem ter o título de arquiteto, Diógenes se vale 

daqueles profissionais do sul do País, com os quais se associa para desenvolver a suas 

encomendas de trabalho. Essa dependência perdura até mais tarde, quando ele já estava 

diplomado em arquitetura, passando a dedicar-se ao ensino, como professor da Escola de 

Belas Artes. 

 

A dupla atividade profissional de Diógenes Rebouças como arquiteto e professor lhe 

possibilitou um enriquecimento teórico muito grande. Formando sucessivas gerações de 

arquitetos, o Mestre fazia do escritório uma extensão da faculdade. Muitos alunos se 

tornaram seus colaboradores, em especial Assis Reis, que ali já trabalhava. Por influência 

daquele, Assis Reis já maduro decide graduar-se em arquitetura.  

                                                
53NASCIMENTO, Valdinei Lopes do. Salvador na rota da modernidade. (1942-1965): Diógenes Rebouças, 
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A vida acadêmica deu a Diógenes a chance de trabalhar com muitos profissionais que se 

envolveram com o ensino da arquitetura moderna tais como Hélio Duarte, Fernando Leal e 

Bina Fonyat. Foram muitos os projetos que o arquiteto dividiu com essa gente. O ruidoso 

rompimento de Diógenes com Bina Fonyat, por razões várias, fez com que Diógenes 

procurasse se valer de profissionais locais, abandonando os parceiros cariocas.  

 

O desenlace profissional com Bina Fonyat fez marcar uma nova etapa na vida profissional de 

Diógenes Rebouças. Com a mudança dos parceiros cariocas por ex-alunos, Rebouças 

encontra no próprio escritório o substituto para Bina Fonyat, o recém-formado Assis Reis, 

que fora topógrafo e cartógrafo do EPUCS, tendo, desde já, acompanhado muitos desses 

desenlaces.     

 

Assis Reis é convidado, então, por Diógenes Rebouças para participar com ele do concurso 

privado do Edifício Otacílio Gualberto, localizado junto ao Viaduto da Sé, estabelecendo, 

assim, uma parceria que duraria até o ano de 1962. O arquiteto, que já integrava o escritório 

de Diógenes desde o término do EPUCS, dividirá com ele o traço de vários edifícios públicos 

e privados, além de várias residências como a de Antonio Gouveia, em 1957; a de Elísio 

Lisboa e de Manoel Gordilho, em 1958; a Escola Classe do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro, em 1959; edifícios comerciais com o Ouro Preto, em 1960; o edifício Almirante 

Barroso; a antiga Rodoviária do Salvador e a Estação Marítima da Cidade do Salvador, em 

1962, entre outros.     

 

O pioneirismo coloca Diógenes e o seu colaborador na constituição destes edifícios dentro de 

um padrão efetivamente moderno. (...) “Nos edifícios comerciais e de apartamentos, segue as 

recomendações dos CIAMs, incorporadas como norma, por ele próprio, ao Decreto-Lei 701 e 

ao Código de obras da Cidade do Salvador. São blocos austeros, rigorosamente modulados, 

suspensos por sobre os playgrounds, no caso dos apartamentos, ou de altas galerias, tratando-

se de escritórios. As fachadas eram quase sempre protegidas por brise soleil. Na sede do 

IPASE, o Ed. Otacílio Gualberto, projeto inaugural do novo escritório, segue à risca os 
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preceitos de Le Corbusier: pilotis, plano livre, fachada em cortina protegida por para-sois, 

terraço jardim etc”. 
55

  

 

O prestígio pessoal de Diógenes era algo incomensurável. E no meio de tantas personalidades 

e de tão importantes clientes, pôde assim desenvolver aquele imenso legado, que é sua obra, 

tantas vezes assistido por Assis Reis. Entretanto, dizia ele: (...) “O valor de minhas obras não 

está nelas, há um erro em pensar isso. O grande mérito foi que eu tive clientes da altura de 

Mario Leal, da altura de Anísio Teixeira, de um Otávio mangabeira, de um Juracy 

Magalhães; estas foram pessoas que me deram um programa que me fizeram criar. (...) 

Valorizar o meu lado de arquiteto não é tão forte, o Brasil tem centenas melhores do que eu, 

mas sim, uma certa visão de coerência das coisas que projetei”.
56

 

  

Conviver com tanta gente importante e poderosa colocou Diógenes Rebouças numa condição 

invejável. Assim, (...) “Seu inegável talento e habilidade, associados a concentração de poder 

político e econômico locais, deram-lhe o monopólio virtual da arquitetura e do urbanismo por 

mais de três décadas. Ele foi não somente um dos arquitetos com maior obra construída no 

país, como um dos poucos que puderam rever sua obra, como sucedeu no Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro e nas ampliações do Estádio Octávio Mangabeira e Hotel da 

Bahia. Foi a racionalidade, mais que a expressão revolucionária da nova arquitetura, que lhe 

serviu de argumento para conquistar seus clientes.” 
57

  

 

Assim, Diógenes viaja para os Estados Unidos e Europa em 1957, ficando um período fora 

da Bahia. À época, era um homem de grande prestígio e um profissional que todos 

respeitavam, um formador de opinião à moda das “Cidades da Letras” de Angel Ramas. No 

seu retorno inicia uma nova fase, trazendo na bagagem as experiências americanas que 

envolviam uma riqueza estrutural da arquitetura, tempo das cascas e plissados em voga nos 

EUA. Esses novos conceitos somados à ânsia inovadora de Assis Reis levam Diógenes 

Rebouças a desenvolver outros projetos, em novas concepções plásticas, com uma renovação 

                                                
55 AZEVEDO, Paulo O. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, L.A.F. e 

OLIVEIRA, F. de. (Org.). (Re) Discutindo o modernismo.  Salvador:  MAU/UFBA, 1977. p. 193. 
56 A esse respeito ver ALBAN SUAREZ, Naia et Alli. Diógenes/Documento. AU. n º58, p.56, 1995. 
57 AZEVEDO, Paulo O de. Idem Op. Cit. pag. 193 
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formal e estrutural da sua arquitetura. Marca muito essa época a segunda etapa do Complexo 

Escolar Carneiro Ribeiro, notadamente a biblioteca da famosa Escola Parque.      

   

Fig. 10- O embarque de Diógenes para os EUA, em 1957. Da esquerda para a direita: Romeu Coelho, José Peixoto, Emanuel 

Berbert, Enéas Gonçalves, Antonio Carlos Magalhães, Fernando Machado Leal, Newton Guimarães, O Cônsul americano, Jane 

Vilar, Odorico Tavares, Godofredo Filho, Olavo Fonseca, Péricles Caldeira, Assis Reis e Orlando Sacramento.  

 

No seu retorno à Bahia, muitos foram ao desembarque de Diógenes Rebouças, conta Assis 

Reis, oportunidade em que se fez presente. De volta do aeroporto e na direção da cidade, 

Diógenes se põe espantado com uma pequena residência de feição racionalista, construída na 

sua ausência no bairro do Rio Vermelho e projetada por Assis Reis, baseada no pavilhão 

alemão de Mies. Ao lhe chamar atenção aquela novidade, que destoava das demais casas, 

Diógenes perguntou ao jovem colaborador sobre a autoria do projeto, ficando sem saber a 

verdade. Era o começo da superação, posto que se tratava do primeiro trabalho que Assis 

Reis fizera sozinho.  

 

Dito assim, a história reflete uma situação inevitável, desde quando o inegável talento de 

Assis Reis teria que aflorar um dia. Por outro lado, a convivência por longos anos também foi 

dando maturidade profissional ao arquiteto e um profundo conhecimento da personalidade de 

Diógenes, um homem austero, de traços severos, que mesmo aos mais próximos reservava 

pouca intimidade e, até no convívio profissional, conduzia o dia a dia por um autoritarismo 

dissimulado.  
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A superação também se fez natural pelo fato de tratar-se de gerações diferentes, fato atestado 

pela busca de Assis Reis por uma alternativa ao modernismo, princípio ao qual Diógenes 

estava completamente subordinado. À época, o franco mercado profissional e os inúmeros 

contatos pessoais foram dando chance ao jovem arquiteto para afirmar o seu talento e a 

constituição de uma obra singular. Como corolário do fato, irritava em Assis Reis o 

descompromisso de Diógenes com a obra feita, com a afirmação do fato arquitetônico, tal 

qual o sucedido com o Hotel da Bahia, uma jóia arquitetônica traçada pela mão do mestre, e 

por ele mesmo tão mutilada.   

 

A Estação Marítima também traduz essa nova fase, e é o último projeto que Assis Reis divide 

com Diógenes Rebouças. O arquiteto conta que desenvolveu quase tudo e lamenta a forma 

final dada por Diógenes ao edifício, incluindo aqueles pré-moldados em xadrez saliente na 

base da edificação. O prédio foi concebido para ser pré-moldado e na sua montagem foram 

utilizados os guindastes ali do Porto. Pouco tempo depois, Assis Reis inaugura seu escritório 

no Edifício Serra da Raiz, no Comércio, fato de difícil absorção para Diógenes, encerrando 

uma longa jornada.   

 

Para Diógenes Rebouças, o seu escritório era um lugar de reciclar idéias, de produzi-las, 

sustentado por uma postura artesanal. O escritório pioneiro na Bahia inaugura uma prática do 

fazer arquitetura dentro de uma nova postura técnica e profissional. Buscava, na realização de 

seus projetos, a afirmação dos princípios do movimento moderno e a compreensão da cidade 

e sua morfologia, uma prática que envolvia coerência e paixão. Apesar de ser o primeiro e 

maior escritório de arquitetura de Salvador de uma determinada época, Diógenes nunca teve 

a intenção de constituir uma estrutura comercial. Era mesmo um espaço de aprendizado, onde 

se buscava o sentido das coisas, onde os estudantes ficavam livres para ir e vir, “nada os 

prendia aqui; o Assis é um exemplo disso: na hora que ele realmente começou a fazer sua 

arquitetura ele saiu para montar seu escritório”.  

Segundo Alberto Hoisel, arquiteto baiano que testemunhou muitas histórias desse tempo, (...) 

“Na época, a grande admiração local era por Diógenes Rebouças, o grande mito urbanístico 

da Bahia era o EPUCS, então em catalepsia, e o grande sonho coletivo era Brasília, que 

começava a nascer no meio do mato e da poeira, impulsionada febrilmente pela santa loucura 
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de Juscelino Kubitschek. Assis trabalhava com Diógenes, no décimo andar do Edifício 

Cidade do Salvador, no Comércio. Esse escritório foi um pólo primordial de peregrinação 

para os estudantes que queriam conhecer os segredos e mistérios da arte das pedras, do vidro 

e dos tijolos. Eu e alguns colegas freqüentávamos o escritório de Diógenes e conversávamos 

muito com ele e Assis, aquele jovem de talento que criava boa parte dos projetos depois 

assinados pela dupla Diógenes Rebouças e Assis Reis”.
58

 

 

A influência de Diógenes Rebouças é muito marcante nas gerações subseqüentes, fato 

denotado nas expressões das obras de seus discípulos. Em especial, Assis Reis, colaborador 

desde muito jovem e sócio na maturidade, de quem herdou uma preocupação com a 

adequação da obra ao seu entorno, constituindo uma arquitetura de requinte e elegância e que 

muito honrara àquele arquiteto. Diógenes foi, seguramente, um mestre para Assis Reis desde 

o curioso encontro, ainda no EPUCS, quando Assis Reis foi em busca de trabalho, portando 

apenas o seu caderno de desenhos, até o dia da morte de Diógenes, quando Assis Reis 

responde ao fato com um longo e respeitoso silêncio.  

 

 

      

                                                
58 A esse respeito ver as entrevistas concedidas ao autor desta Dissertação.     
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4. O aprendizado modernista 

 

O marco da instalação da arquitetura moderna na Bahia é a construção do Estádio Otávio 

Mangabeira, de autoria de Diógenes Rebouças, em 1943. Trata-se da primeira obra concebida 

e realizada em Salvador, na primeira fase do trabalho de Diógenes, considerada orgânica, 

principalmente pelo entrosamento do edifício com o vale do Dique do Tororó e o seu 

“natural” assentamento naquele grotão topográfico. Como uma aula de arquitetura, a tão 

conhecida história que gira em torno da feição do projeto nos dá, em justa medida, o que foi a 

efetiva formação do repertório modernista na cidade e os seus desdobramentos no 

aprendizado dessa nova arquitetura.  

 

Diógenes, muito jovem e ainda sem reconhecimento, fora convidado por Mário Leal Ferreira 

a contribuir no projeto dos jardins do estádio de futebol que já vinha sendo construído pelo 

então interventor Landulfo Alves. Ao chegar ao local, depara-se com uma situação que julga 

inadequada e, condenando a implantação daquela obra, sugere a sua inserção em local mais 

adequado. A sugestão é aceita, sendo Diógenes convidado a fazer um novo projeto. Para 

tanto, vale-se de revistas estrangeiras dando ao atual Estádio da Fonte Nova uma feição 

inspirada no desenho do Estádio de Berlim, construído para as Olimpíadas de 1936. A 

proposta de Diógenes Rebouças ia além do próprio Estádio, em forma de ferradura e com sua 

abertura voltada para o Dique do Tororó, envolvendo uma praça cívica e os jardins. A 

arrojada proposta fazia encaixar o edifício na encosta, em uma topografia adequada e que 

“esperava de braços abertos pelo estádio, algo que parecia nascido ali”.  

 

Como Diógenes não possuía título de arquiteto, nem experiência profissional suficiente, o 

projeto foi submetido à apreciação de Oscar Niemeyer e Afonso Eduardo Reidy no Rio de 

Janeiro, por intermédio de Mário Leal Ferreira, quando, à época, Niemeyer construía o 

Estádio Nacional do Rio. Então para Reidy, aquele projeto (...) “na parte da implantação, está 

perfeito; nunca vi um projeto tão bem implantado; este rapaz entende de topografia como 

gente grande. Você {(Niemeyer) pode sugerir na forma externa, na estética, do edifício, 
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porque realmente ele ainda está naquele tipo de arquitetura que saía nas revistas, do que nós 

fazíamos aqui, de forma que aquilo mudou muito”.
59

  

 

O projeto do estádio, todo desenhado por Diógenes, foi executado com os jardins 

incompletos e sem sua praça cívica. O cálculo estrutural foi elaborado pelos próprios 

engenheiros alemães da Construtora Nacional, encarregada da obra, e a solução da drenagem 

dos morros teve grande colaboração do próprio Mario Leal Ferreira.
60

  

 

O quadro ilustra bem esse ambiente de precariedade técnica, presente em Salvador naquela 

época, e o lamentável despreparo das instituições para fazer frente às demandas, sobretudo 

aquelas que a seguir virão com a fase industrial da cidade. Essa prática empirista de 

arquitetura na Bahia vai perdurar por muito tempo, baseada no autodidatismo e em pura 

inspiração e genialidade, longe de se constituir como um objeto de real interesse da sociedade 

local na formação de seus quadros.  

 

Diógenes Rebouças, talentoso e intuitivo, vai então se firmando como a principal 

personalidade técnica da cidade. E o seu contato com os arquitetos cariocas, principalmente 

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, vai perdurar por longo tempo, dando o norte e o aval ao que 

se poderia fazer na recém-nascida arquitetura moderna na Bahia. Do mesmo modo, as 

grandes construtoras internacionais que operavam em Salvador, e que contribuíram para a 

formação do acervo protomoderno (Elevador Lacerda, Edifício Sulacap, Edifício Oceania, 

Instituto Isaías Alves, Instituto do Cacau, entre outros), vão aos poucos se afastando para dar 

lugar à nascente indústria da construção civil local, destacando-se a Construtora Norberto 

Odebrecht. Toda essa história também é compartilhada por Assis Reis, constituindo-se num 

aprendizado recheado de empirismo, incorporando o arquiteto as experiências que fo i 

somando em sua trajetória marcada por essas circunstâncias locais. 

 

Ao aparecimento e consagração de Diógenes Rebouças, figura brilhante e versátil, desde 

aquele momento, correspondia também uma dependência cultural baiana no campo da 

                                                
59 ALBAN SUAREZ, Naia et Alli. Diógenes/Documento.  In Revista AU, n º 58, p.56, 1995. 
60 Idem, Op. cit. p.57. 
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arquitetura, e de disciplinas correlatas como a do cálculo estrutural, e que só seria superada 

mais tarde. O quadro de escassez da cidade fez o habilidoso Diógenes Rebouças se constituir 

na principal autoridade do meio técnico em Salvador, uma liderança que tomou o campo 

profissional da arquitetura e do urbanismo, estendendo-se depois até o ensino universitário, 

mas sempre dentro de um empirismo muito grande.  

 

Sob a liderança do Reitor Edgar Santos, funda-se a Universidade da Federal da Bahia 

incorporando-se a ela os cursos universitários locais. Em 1949, passa a dirigir a Escola de 

Belas Artes o professor Mendonça Filho, muito ligado ao Reitor, quando o curso de 

Arquitetura ganha novos contornos. O primeiro arquiteto diplomado na nova escola é 

Diógenes Rebouças, pela sua consagração na atividade profissional, regularizando a sua 

situação e permitindo o seu ingresso como professor do curso. Diógenes Rebouças, amigo do 

Diretor, passa também a influir nos destinos da formação acadêmica dos arquitetos quando, 

já adepto das idéias dos CIAM, estava imbuído na ilusão dos modernistas, de transformação 

da sociedade a partir do Urbanismo e da Arquitetura.
61

  

 

Assis Reis, cuja trajetória é muito ligada a Diógenes Rebouças, costuma relatar que (...) “O 

ofício de fazer arquitetura eu aprendi no meio daqueles arquitetos responsáveis pela produção 

da arquitetura contemporânea brasileira, que cobre a década de 50, cuja criatividade estava 

subordinada ao receituário proposto por Le Corbusier”. Entretanto, por recomendação de 

Diógenes, ele ingressa no curso em 1953, graduando-se arquiteto em 1957.  

                                                                                                        

Durante a sua formação acadêmica, Assis Reis, já maduro e com grande experiência técnica, 

convive então com um ambiente de mudanças onde já se iniciara a luta pela separação do 

curso e pela fundação da Faculdade de Arquitetura. Naquela Escola, a formação dos 

arquitetos estava bastante vinculada ao conceito de Belas Artes, mesmo com o modernismo 

já nas ruas da Bahia. É importante destacar que o curso de arquitetura baiano era o único que 

ainda se mantinha vinculado a uma Escola de Belas Artes - EBA, oportunidade em que o 

                                                
61 AZEVEDO, Paulo O. Diógenes Rebouças, um pioneiro modernista baiano. In: CARDOSO, L.A.F. e 

OLIVEIRA, F. de. (Org.). (Re) Discutindo o modernismo.  Salvador: MAU/UFBA, 1977. p. 191. 
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Diretor Mendonça Filho faz de Diógenes Rebouças professor e conselheiro, assumindo uma 

cátedra e a missão de renovar o curso.     

 

Esse embate fica bem denotado nas palavras do Diretor da EBA, ao relatar que (...) “Pesar 

das intempestivas manifestações de separatismo, menos censurável pela ingratidão do que 

pela pobreza de raciocínio – a primeira, parte integrante do ser humano, a segunda, triste 

privilégio da vaidade – pesar disso, uma cousa não foi, nem será modificada; é a 

permanência, no presente, do mesmo espírito construtivo que animou os mestres do passado. 

Espírito que já foi transfundido nos mestres de hoje e que já o sentimos na nova geração, 

apenas diplomada e já integrada na nossa Escola, que é a de todos que se interessam, 

realmente pelas Artes Plásticas”.
62

 

 

Sobre esse tempo Assis Reis, um arquiteto da segunda geração dos modernistas brasileiros, 

também faz lembrar que (...) “De 1937 para 1960 temos 23 anos. As nossas escolas somente 

tratavam de estabelecer um aprendizado daquilo que trazia de bom aquela arquitetura, de 

certa forma, importada, mas interpretada e acrescentada à nossa genuína cultura. A fase 

pioneira, que é a mais brilhante de nossa arquitetura, estava excessivamente subordinada à 

idéia de composição. Esta idéia, realmente, era muito forte na criação, tornando secundários 

outros fatores que pudessem incidir nesta criatividade (...) Ainda nesta fase em S. Paulo, o 

arquiteto de geração intermediária, Artigas, procurou desenvolver uma tecnologia elevada, 

porém ainda subordinada ao efeito bi-dimensional, e racionalizando o preenchimento dos 

vazios da obra (esquadrias, etc), com uma roupagem própria da fase dos primórdios da 

arquitetura contemporânea no Brasil”
63

, e quando tudo ainda caminhava sob a influência das 

Belas Artes.  

 

Sob o beneplácito de Diógenes, figuras como Bina Fonyat e Lina Bo Bardi atuaram por certo 

tempo como professores da Escola, constituindo uma tríade que efetivamente inicia o ensino 

de arquitetura moderna na Bahia. Antes, a rápida passagem de Hélio Duarte já teria iniciado 

                                                
62 MENDONÇA FILHO. À margem de uma introdução.  Salvador: Arquivos UFBA/EBA 1954-1955. Vol. 2, 

p.14,  
63 REIS, Assis. Arquitetura brasileira após Brasília/Depoimentos. Rio: IAB/RJ, 1978.  p.284. 
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o interesse pela arquitetura moderna. Soma-se a isso o fato de que ensinavam no curso de 

arquitetura da EBA muitos professores da Politécnica e profissionais oriundos do EPUCS, 

instituições onde as idéias e teorias da BAUHAUS e do CIAM já se faziam presentes. E 

mais, já havia dentro desta Escola uma certa inquietude e ânsia por uma mudança mais 

estruturada para os rumos do curso de arquitetura, capitaneada pelos estudantes, e por alguns 

professores como Walter Gordilho.
64

 

 

A esse respeito, em 1943, a Aula Inaugural da Escola de Belas Artes proferida pelo insigne 

professor Oscar Caetano da Silva, sob o título “Habitação Urbana”, já apontava os problemas 

da habitação popular e da complexidade do tema, sob o víeis do Urbanismo. Dizia ele que 

(...) “A célula primária da cidade tem merecido, nos últimos decênios, particular e cuidadoso 

estudo por parte de sociólogos e urbanistas (...) Na atualidade, todos reconhecemos o quanto 

há de complexo nos problemas que se apresentam com o estudo da habitação urbana, menos 

pelo lado da técnica construtiva, que pelo alcance social da questão”.
65

 Dava-se início aos 

trabalhos daquele ano letivo dentro de uma atualidade marcante, oportunidade em que fora 

instalado o EPUCS, quando os ideais do movimento moderno regiam as soluções de moradia 

nas grandes cidades pelo mundo. 

 

O texto faz uma abordagem genérica sobre a questão habitacional, enfocando as soluções 

aplicadas em cidades americanas e européias, diante da crescente demanda por moradias e da 

necessidade de aqui se prover os meios para o enfrentamento dessas mesmas questões no 

nosso recente processo de urbanização, decorrente do surto industrial que já se iniciara no 

Brasil. Tratava, sobretudo, da tipologia habitacional a ser empregada, ao se constituir 

edifícios de apartamentos ou mesmo as vivendas individuais em conjunto, respeitando-se a 

nossa extensão territorial e os nossos variados aspetos regionais. 

 

Alertava, então, sobre a escolha da tipologia habitacional, sua subordinação às variadas 

condições locais e as populações a serem atendidas, (...) “não obstante os conceitos do 

                                                
64 NASCIMENTO, Valdinei Lopes do. Salvador na rota da modernidade (1942-1965): Diógenes Rebouças, 

arquiteto.  Dissertação de Mestrado apresentada ao PPG/AU/UFBA. Salvador, 1998. p. 31/32   
65 CAETANO, Oscar. Reminiscências. Salvador, Arquivos UFBA/EBA, 1956.  v. 3,  p.235. 

 



                                                                                                                                                68 

 

 

original Le Corbusier, se deve ainda adotar entre nós o tipo de “vivenda individual”, mesmo 

que seja do sistema de edificação contínua (row house), convenientemente adaptado ao 

ambiente urbanístico, si já existente, ou então projetado em conjunto”
66

. Entretanto, 

enfatizava que a discussão sobre o tema já fora iniciada em eventos realizados no 1º 

Congresso de Habitação, em São Paulo, e no 1º Congresso Pan-Americano, em Buenos 

Aires. Importante notícia, também citada, é a atenção dada pelas Caixas de Previdência 

(IPASE, IAPETEC, IAPI), ao problema habitacional que, aliás, depois construíram muitos 

conjuntos habitacionais, importantes exemplares da arquitetura moderna, podendo-se citar os 

de Monte Serrat e o da Caixa d’Água, entre outros.   

 

Com a federalização da EBA, o curso de arquitetura foi estruturado nos moldes da Escola 

Nacional de Belas Artes, após a ruidosa saída de Lúcio Costa. A grade curricular era 

composta basicamente de Plástica, Modelagem, Arquitetura Analítica, Desenho e Croquis, 

Composição Decorativa, Grandes e Pequenas Composições de Arquitetura, além das 

disciplinas ligadas à Politécnica, dentro de uma visão caricaturada da arquitetura que insistia 

em tratar o edifício, de modo isolado, como uma obra de arte.  

 

Diógenes Rebouças assume, então, a Cátedra de Grandes Composições, logo ele que teve 

uma trajetória inversa à da maioria dos arquitetos de sua geração, iniciando-se no urbanismo 

e só depois se dedicando à arquitetura. E a sua missão de renovar o curso só fez acentuar a 

situação de hibridismo vivida à época na Escola. “Fazer omelete sem quebrar os ovos” parece 

ter sido a opção momentânea de Diógenes que, por razões pessoais, e muito ligado ao Diretor 

Mendonça Filho e ao Reitor Edgard Santos, buscou certa neutralidade ao conflito existente, 

trazendo para si o interesse dos alunos, franqueando a sua notória figura e o seu escritório no 

atendimento da ânsia pelo ensino da arquitetura moderna. Mais uma vez, a arquitetura 

moderna no Brasil então se fez, apesar das Escolas de Arquitetura.
67

 

 

A postura de Diógenes Rebouças sobre a questão pode ser claramente percebida no seu 

discurso como Paraninfo da turma de 1955. Entre outras questões, ele revela que (...) “Sou 
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67 PEREIRA, Miguel Alves. Arquitetura e os caminhos de sua explicação.  São Paulo: Projeto Editores 
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daqueles que desejam e preconizam a equivalência dos cursos superiores de Arquitetura, de 

Pintura e de escultura. Da equiparação de valores mentais resultantes surgirão as vantagens 

de um melhor intercâmbio de idéias, na discussão e no debate de problemas correlatos aos 

arquitetos, pintores e escultores. O preparo, assim planificado, da formação técnico-artística, 

quando realizado dentro de uma unidade universitária onde se focalizem, harmoniosamente, 

os conhecimentos necessários, especificamente, a cada um dos setores em que ela se 

desdobre, poderá sanar os inconvenientes apontados pelos adeptos do isolamento”.
68

     

 

Em verdade, Diógenes Rebouças incorpora aquele professor que (...) “Ao tentar romper com 

o isolamento - Escola/Profissão -, enfatizou-o, levando para o magistério a sua experiência de 

escritório, empírica, ensimesmada. No Atelier, então, tudo se dá em função do Mestre, a 

partir de sua obra realizada. A metodologia, a pesquisa e o modelo são consumidos à imagem 

e semelhança da obra do mestre. Tal como na Arquitetura Brasileira consagrada, a obra do 

mestre não é, e nem poderia ser, colocada em questão”.
69

 

 

Assis Reis, que já vinha há muito tempo no aprendizado com Diógenes Rebouças, a partir de 

então, pôde desfrutar, com seus colegas no Escritório/Escola, de um embasamento teórico na 

feitura dos edifícios comerciais e de apartamentos, quando de forma analítica seguia-se às 

recomendações do CIAM e do EPUCS. A arquitetura de Diógenes se exprime pelos blocos 

austeros, rigorosamente modulados, suspensos por sobre os playgrounds, no caso dos 

apartamentos, ou de altas galerias, tratando-se de escritórios. As fachadas eram quase sempre 

protegidas por brise soleil. Na sede do IPASE, Ed. Otacílio Gualberto, o projeto inaugural do 

novo escritório segue à risca os preceitos de Le Corbusier: pilotis, plano livre, fachada em 

cortina protegida por para-sóis, terraço jardim etc. As recomendações do CIAM e do EPUCS 

foram, por Diógenes, também incorporadas como norma ao Decreto-Lei 701 e ao Código de 

Obras da Cidade do Salvador.    

 

A passagem de Assis Reis pelo curso de Arquitetura, em Belas Artes, é marcada por um certo 

distanciamento e pouco envolvimento nos embates e no dia a dia da Escola, onde ele tinha 

                                                
68 REBOUÇAS, Diógenes. Mensagem de Paraninfo. Salvador: Arquivos UFBA/EBA, 1956.  v. 3, p. 354. 
69 Ibdem, Op. cit. p. 354 
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um objetivo pragmático de obtenção “tardia” do título profissional. A sua condição de 

maturidade, inclusive profissional, lhe garantira um convívio com um ambiente profissional 

fora da Escola, bastante rico, possibilitado pelo seu prestígio pessoal junto a Diógenes 

Rebouças.  

 

Certa feita, entretanto, cursando a disciplina Composição Decorativa ministrada pelo 

professor Carlos Sepúlveda, Assis Reis reage veementemente ao tema escolhido para a prova 

realizada em sala de aula. O professor, ao fornecer o desenho singelo do corpo de uma 

edificação, propunha como desafio ao aluno, o desenvolvimento decorativo da fachada, sem 

se preocupar com outras especificidades que já de discutia na arquitetura, principalmente sob 

a ótica do movimento moderno. Num gesto de revolta e contestação, Assis Reis discorre em 

oito laudas sobre a obsolescência do tema e do professor, culminando com a frase de Lúcio 

Costa segundo a qual (...) “a decoração é o cupim da arquitetura”. A reação é também 

violenta, e o caso foi parar na Diretoria da Escola com um pedido formal à congregação para 

a “devida expulsão do aluno”. Foi necessária uma providencial intervenção de Diógenes 

junto ao Diretor Mendonça Filho para se contornar o fato.  

 

O convívio no meio universitário, no entanto, deu a Assis Reis a oportunidade de perceber o 

valor dos fóruns de discussão acadêmica, notadamente os Encontros Estudantis e os 

Congressos de Arquitetos, tendo a chance de poder difundir o seu trabalho. Assim, foi desde 

o I Congresso de Estudantes de Arquitetura em 1952, realizado em Salvador, nas instalações 

do Liceu de Artes e Ofícios, no Pelourinho. O evento contou com uma Exposição de 

Arquitetura, composta de trabalhos e projetos de vários estudantes e arquitetos do Brasil, 

sendo realizado num antigo prédio da rua Chile, espaço que logo depois daria lugar ao atual 

Edifício Antônio Ferreira, exemplar de arquitetura projetado por Oscar Niemeyer e Gaus 

Estelita.  

 

Dessa forma, o jornal “A Tarde”, em edição de setembro de 1952, noticiando o fato relata 

que (...) “Este conclave deveria ter lugar em São Paulo, mas devido ao movimento de 

divulgação que vem fazendo o Diretório Acadêmico da Escola de Belas Artes da 
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Universidade Federal da Bahia em torno da boa arquitetura moderna, conseguiram os 

delegados deste Diretório (...) transferi-lo para a Bahia”.
70

 

 

Em 1954, o IV Congresso de Brasileiro de Arquitetos realizado em São Paulo, durante as 

comemorações do 4º centenário de fundação daquela cidade, foi um marco para a arquitetura 

brasileira. O evento contou com a presença do pioneiro moderno Walter Gropius, quando se 

inaugurou o Conjunto do Parque do Ibirapuera, marco da arquitetura moderna brasileira 

naquela cidade. No local, Assis Reis pôde se aproximar, entre muitos, de Joaquim Guedes, 

figuras que com ele viriam mais tarde buscar novos caminhos para a arquitetura brasileira. 

Do mesmo modo, no IV Congresso de Estudantes de Arquitetura, realizado em Belo 

Horizonte, em 1955, onde, juntamente com seu colega Gilberbert Chaves, obteve o 1º prêmio 

do concurso promovido pelo evento, com um projeto de uma Capela.  

 

  

Fig.11- O Solar Jonathas Abott, antiga sede da Escola de Belas Artes 

 

Fato também importante é o da fundação da seção baiana do Instituto dos Arquitetos do 

Brasil - IAB-BA, em 30 de abril de 1954, precisamente no Salão Nobre da Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal da Bahia. Instalando-se provisoriamente no local, nas 

dependências da Escola, o IAB-BA tinha seu endereço no Solar Jonathas Abott, rua 28 de 

setembro, antiga rua do Tijolo. A primeira Diretoria, eleita provisoriamente, era constituída 

por professores da Escola, sendo Diógenes Almeida Rebouças (Presidente), Fernando 

                                                
70 Segundo artigo do Jornal “A Tarde”, do referido ano, em cópia gentilmente cedida pelo professor Ary Penna 

Costa  
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Machado Leal (Vice-Presidente), João Augusto Calmon de Pin e Almeida (1º Secretário), 

Américo Furtado de Simas (2º Secretário), e Walter Velloso Gordilho (Tesoureiro). 

 

Com a formatura da turma de 1954, o corpo de associados cresceu, e em 20 de janeiro de 

1955, no Salão Nobre, deu-se a eleição de uma Diretoria efetiva sob a presidência do 

arquiteto Evano Celestino Gualberto. Em 14 de abril de 1956, uma nova diretoria foi eleita 

com o retorno do professor Diógenes Rebouças à presidência daquela entidade. Com o 

crescimento do IAB-BA e de suas responsabilidades no meio profissional, diante da 

abrangência social a que a arquitetura brasileira se lançou, mesmo com o “acolhedor 

convívio” por mais de dois anos com a Escola de Belas Artes, o IAB-BA constituiu uma sede 

própria no Edifício Hermida, na Piedade.  

 

O ambiente da arquitetura nesses anos de 1950 refletia um momento de efervescência 

democrática do País, quando os movimentos por ideais nacionais desenvolvimentistas foram 

capitaneados pelo Estado brasileiro, incluindo aqueles trazidos pela arquitetura moderna. O 

livro “Modern Architeture in Brazil”, de autoria do arquiteto Henrique E. Mindlin, com 

prefácio do professor e crítico de arquitetura Sigfried Giedion, é publicado simultaneamente 

em vários países, atestando o sucesso internacional da arquitetura moderna brasileira. Sendo 

um inventário daquilo que se expunha de novo e criativo entre os arquitetos do Brasil, trazia 

entre tantos exemplos, o Edifício Caramuru, no Comércio, primeiro edifício moderno de 

Salvador, construído ainda em 1946, e de autoria de Paulo Antunes Ribeiro. 

 

No relato de Assis Reis, (...) “Ao lado das transformações que se processava, é na década de 

50 que se consolida definitivamente a arquitetura moderna, em Salvador. Para melhor 

compreensão da arquitetura desta fase, é cabível lembrar a formação dos arquitetos (...) Em 

geral, a formação desses profissionais estava ligada aos princípios da pintura, ditados pela 

herança da Escola de Belas Artes. Excetuando-se pouquíssimos exemplos, a grande maioria 

das obras, projetada ou executada, tanto aqui como em outras capitais brasileiras, expressa 

um efeito bi-dimensional, próprio da realidade pictórica, sendo constante a presença de uma 

moldura, delimitando-se o corpo da obra., iguais às usadas nas pinturas. Aliás, lembro-me 

que o arquiteto Joaquim Guedes (S.P.), criticou em texto, na Revista Acrópole, a ênfase que 
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era atribuída ao desenho na formação do arquiteto, que, a pretexto da comunicação visual, 

sacrificava sua formação técnica. Apesar da substancial quantidade de obras, filiadas àquela 

herança, surgem exceções, talvez em busca de uma expressão tridimensional”.
71

 

 

Naquela Escola, Assis Reis obteve o grau de arquiteto em 1957. Na Bahia de então, já 

existiam aproximadamente 100 arquitetos atuantes, quando o exercício profissional já estava 

bastante difundido na comunidade local. O papel reservado às entidades, como o IAB, iria 

ganhando cada vez mais espaço profissional e político na sociedade baiana. Assim é que, em 

1959, como resultado de uma longa greve estudantil, houve a separação do curso de 

arquitetura da Escola de Belas Artes e a conseqüente fundação da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade Federal da Bahia.       

 

   

 

                                                
71 REIS, Assis. Arquitetura brasileira após Brasília/Depoimento. Rio: IAB/RJ, 1978.  p. 283. 
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Parte II  

Contextos e Texturas 
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1. Portas para o mundo 

 

Entre os eventos que fazem pontuar a obra do arquiteto Assis Reis, conforme já acentuado, 

destacam-se como marcos balizadores da sua vida profissional o projeto para o Pavilhão 

Brasileiro de Osaka/Japão, em 1970, e a sede da CHESF – Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco, em 1976.  

 

O primeiro obteve menção especial, com reconhecimento “Hors Concour”, e buscava 

sintetizar ícones e referências brasileiras para propor uma edificação que representasse a 

cultura nacional, portanto regional, materializada numa expressão arquitetônica universal. 

Foi um momento que lhe permitiu “desprovincianizar-se”, como costuma relatar o próprio 

arquiteto, fazendo-o atingir o rumo para a maturidade do seu trabalho que busca relacionar 

regionalidade e universalidade. O segundo, também premiado, representa a sua obra magna e 

sintetiza os valores e conceitos de uma arquitetura que, plantada em solo e alma da Bahia, 

traduz um marco regional numa feição atemporal e universal. 

 

Frutos de concursos públicos de idéias de arquitetura, os projetos foram concebidos em 

eventos distintos e em tempos diferenciados na profícua carreira de Assis Reis. Esses dois 

eventos revelam, entretanto, os princípios fundamentais da prática arquitetônica desse 

arquiteto, incluído aí os procedimentos do dia a dia do seu escritório. 

 

No primeiro momento, a expressão “desprovincianizar“ traduz uma forma consciente de 

divulgação do trabalho, num alcance que extrapola o pragmatismo comercial de qualquer 

profissão. Busca evidenciar-se pelo reconhecimento de uma resposta criativa aos desafios 

que são colocados no ofício da arquitetura, sobretudo se, por princípio, as habilidades do 

desenho nunca estiverem dissociadas de uma matriz conceitual regente, como parece. Nesse 

caminho, tudo então ali se observava como referencial, seja pelo trabalho pioneiro atestado 

pelos seus contemporâneos da segunda geração, ou pela constante forma de se espelhar na 

novidade em curso. 
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No outro momento, é o reconhecimento da síntese, da maturidade alcançada na sintaxe 

pretendida.  Dos valores e conceitos empregados na arquitetura, plantada em solo e alma da 

Bahia, traduz-se um marco regional, cuja feição é de eterna atualidade. Em ambos os 

contextos, o desejo é de se abrir ao mundo. 

 

     

Fig, 12- Assis Reis e Antonio Gouvêia (cliente), no Escritório                                             Fig. 13- Ambiente do Escritório 

 

Entre as tantas facetas de uma prática arquitetônica, muito se pode observar para atestar o 

resultado alcançado, mesmo se o trabalho for conduzido pelo mestre arquiteto que, no 

primeiro momento, atua de forma individual e solitária.  

 

No entanto, nos escritórios de arquitetura, o desenvolvimento da idéia inicial sempre esteve 

estruturado de forma coletiva, onde a importância da colaboração de profissionais das 

equipes nem sempre é evidente. De forma variada, a contribuição desses profissionais 

constitui um relevante testemunho dos projetos, do perfil das obras e de uma prática 

arquitetônica que se destaca. O ambiente coletivo de um escritório é motivo de freqüente 

aprendizado, de troca de idéias, e de maturação dos conceitos de arquitetura. Assis Reis 

também viveu essas experiências, desde quando se iniciou no trabalho de urbanismo e 

arquitetura, no EPUCS, ainda sob a batuta do mestre Diógenes Rebouças, até constituir o 

próprio escritório para alçar vôos mais altos. 

 

No caso específico do Escritório do arquiteto Assis Reis, muitos bons profissionais se 

destacaram. E o atestado disso se reflete na qualidade da obra realizada. Assim, o papel 
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reservado aos profissionais que atuaram naquele escritório, pode ser avaliado pelo relato 

pessoal desses que foram os seus colaboradores, nos depoimentos de alguns deles, 

concedidos especialmente para o presente trabalho. Os depoimentos são de Yoshiakira 

Katsuki, Alberto Hoisel, Marcos Paraguassú, Marcos Forster, Taylor Van Horne e Wolney 

Ortiz., todos arquitetos, e que hoje atuam em outras frentes de trabalho, alguns até fora da 

arquitetura.  

 

Os relatos, ainda que poucos, dão uma noção daquele Escritório, do seu ambiente de trabalho 

e do ponto de referência no qual se transformou, pouco a pouco Dessa forma, Alberto Hoisel, 

um de seus colaboradores, relata: “Quando Assis decidiu se afastar para uma carreira solo, 

Diógenes sofreu com isso e mal disfarçava a quase depressão em que ficou, por algum 

tempo”. E o fato nem poderia ser diferente. A atitude foi tomada, sinal de maturidade, mesmo 

sem que se pudesse tornar o fato ao menos confortável. O desafio passou a ser a prova de 

superação do mestre.   

 

Dando seguimento, Alberto Hoisel fala do então nascente Escritório: “Conheci Assis em 

1958, quando fiz o primeiro ano de Arquitetura, ainda na saudosa Escola de Belas Artes, no 

sopé da Rua do Tijolo, quase na Baixa dos Sapateiros. Ele era assistente do arquiteto 

Fernando Leal na cadeira de Desenho Arquitetônico. Uma empatia pessoal nos aproximou e 

estimulou um rico diálogo – que nunca se concluiu – em torno do tema arquitetura-como-

arte, que era o único modo de vê-la, naqueles tempos em que o deus-mercado ainda não era 

onipotente”. E comentando o tempo após Diógenes, ele diz: ”Assis Reis passou à fase 

seguinte, em que as casas burguesas que criava junto com Gilberbert Chaves, de vistosas 

coberturas em telha canal, eram a marca distintiva de uma arquitetura bem diferenciada dos 

caixotinhos funcionais de fachada inclinada e colunas em “V”, que então predominavam.” 

Foi um tempo em que a procura por uma nova expressão da arquitetura importou na 

concepção neobarroca da moradia baiana.  

 

Em seu rico depoimento, Hoisel apresenta uma versão bastante clara do aparecimento e da 

afirmação do Escritório quando comenta: “Depois, já sem o Gilberbert, Assis Reis alugou 
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uma sala no Edifício Serra da Raiz, 4
0 

andar, na Rua da Grécia, que passou a ser um centro de 

atração dos novos arquitetos e estudantes, ansiosos por um estágio: aprender as artes da 

arquitetura em suas melhores fontes de produção. Muitos estrangeiros apareceram por ali e 

ali ficaram por algum tempo, sempre acrescentando algo de sua formação prévia, mas 

principalmente absorvendo”.  

 

Conta Hoisel que “em 1964, chegou à Bahia a figura ímpar de Yoshiakira Katsuki, jovem 

arquiteto produzido e engarrafado no Japão – como ele mesmo dizia – onde fora discípulo de 

Kunio Maekawa e de Takamasa Yoshizaka, ambos amigos pessoais e colaboradores de Le 

Corbusier, por muitos anos. Katsuki passou um tempo como arquiteto de jardins, e muitos fez 

para casas de Assis e Gilberbert. Logo depois, mudou-se com malas e réguas-T para meu 

escritório, então na Praça da Sé, onde desenvolvemos uma sólida amizade por muitos anos de 

muitos projetos e muita falta de sorte, porque poucos, bem poucos, foram efetivamente 

construídos”. A participação de estrangeiros é uma marca muito peculiar na história do 

Escritório de Assis Reis, talvez por se constituir um ambiente de trabalho conduzido pela 

informalidade, uma estrutura que nunca foi regida de forma empresarial, associado ao perfil 

de sua abertura para novas idéias.  

 

A repercussão do escritório de Assis Reis, nessa época, pode ser avaliada a partir da seguinte 

reflexão de Hoisel: “Mas os intermináveis bate-papos regados a cerveja, no Belvedere da Sé 

e adjacências, sobre as filosofias da arquitetura, as singularidades do espaço-tempo, a 

complementaridade espiritual Oriente-Ocidente e a sedução da mulher baiana muitas vezes 

iam parar no escritório de Assis, onde esses temas eram desenvolvidos, com outros 

participantes. Muitos arquitetos hoje atuantes estavam presentes nessas tertúlias; não vou 

citar nenhum porque os omitidos não me perdoariam”.  

 

A partir de uma indagação feita por Hoisel, outro fato importante também revelado 

envolvendo a discussão muito própria daquele momento: “Arquitetura cria espaço, ou espaço 

cria arquitetura? Quais os limites do simbolismo em arquitetura? Que caminhos, além de 

Brasília, se poderia propor para um novo urbanismo? Esses e muitos outros temas, que se 
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incorporaram à nossa visão de mundo/arte/arquitetura, foram debatidos nos bares e, 

principalmente, no escritório de Francisco de Assis Couto dos Reis, que sempre surpreendia 

com suas observações de mestre nascido já arquiteto, desses que descobrem sem precisar 

procurar”. 

 

A empolgação de Hoisel com trabalho daquele a quem chama de mestre é assim descrito: 

“Assis nunca fez concessões ao mercado, embora não descuidasse dos custos e da adequação 

de cada obra. Ele nunca procurou saber o que estava na moda, ou quais as tendências do 

mercado imobiliário, embora pudesse resolver melhor do que ninguém os problemas que o 

cliente tinha sem sequer ter consciência de que os tinha. A arquitetura de Assis vinha – e 

vem, porque ele continua exuberante, em sua produção – das misteriosas fontes interiores do 

conhecimento e da inspiração que supre os legítimos criadores em qualquer arte ou ciência. 

Se o mercado imobiliário não absorveu bem as propostas de Assis, pior para ele. Certamente, 

a cidade da Bahia, e mais além, estariam mais impregnados de poesia e cultura se o mercado, 

argentário e imediatista, não tivesse optado pelo dinheiro fácil e as soluções mais lucrativas, 

a curto prazo. A arquitetura de Assis sempre foi – como toda boa arquitetura deve ser – 

tridimensional e estrutural, sem concessões ao grafismo das embalagens que hoje predomina, 

nesta época duvidosa em tudo é embalagem e enganação”.  

 

Entre as lições que absorveu, destacando o método de projetação, uma em especial tocou o 

colaborador: "Arquitetura" – disse-me ele uma vez – "deve nascer com lápis 6B em escala 

bem miúda, um por mil, para uma casa, um por dez ou vinte mil para uma proposta 

urbanística". “Nesta colocação ele evidenciava a necessidade de reproduzir, na gestação de 

um projeto, o mesmo processo pelo qual uma semente produz um jequitibá. Numa escala 

bem miúda, sem que os detalhes apareçam, a essência da proposta já deve estar ali, presente e 

compreensível. Depois, lecionava ele, a escala vai crescendo, os primeiros detalhes começam 

e o lápis passa a ser o 4B, o 2B – é nesse nível que Assis se diverte – e, mais adiante, o B e a 

série H para o nível dos parafusos e soleiras. Hoje tem arquiteto que já começa no CAD. São 

projetos de chocadeira. Assis continua se divertindo com o lápis 2B”. É um método de 

trabalho muito próprio de Assis Reis, no qual a pequena escala, no primeiro momento, 
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permite o completo domínio das condicionantes ambientais e paisagísticas e, suplantada essa 

fase, só então se admite o princípio da forma a ser alcançada.     

 

Personagem de apurada observação, Hoisel recordando fala dos trabalhos: “Que eu me 

lembre, o único projeto que fiz com Assis foi o de uma nova cidade perto de Arembepe, para 

quinze mil habitantes, que nunca foi adiante, embora detalhado quase em nível executivo. Foi 

quando deixei a direção do OCEPLAN, por divergências com o prefeito de então, em 1979. 

Era uma proposta privada para renda alta e média, tributária do Pólo Petroquímico, concebida 

sobre malha geométrica no ângulo predominante de 120 graus. Lembro-me que uma 

peculiaridade desse projeto era ter um Setor de Motéis, que atendia às exigências de discrição 

(era tudo dentro de um denso bosque) e acesso camuflado, vejam só! Mas esta idéia foi 

minha... o mestre Assis concordou sorrindo, mas deixou claro que a idéia não foi dele. Se não 

participei de outros projetos com Assis foi por falta de oportunidade. Teria sido uma alegria e 

uma honra, assinar com ele algum projeto. Mas que esse projeto, se tivesse existido, viesse a 

ser efetivamente construído, escapando ao destino cruel de integrar o enorme cemitério de 

projetos, que durante tanto tempo o mestre guardou em seu arquivo morto”. 

 

Outro importante colaborador, o já citado Yoshiakira Katsuki, na sua forma resumida de falar 

das coisas, faz o seguinte relato: “Em 1964, Assis iniciou seu Escritório próprio e me 

convidou para colaborar na iniciação, e como equipe dele em 1964 eu era única pessoa. 

Naquele tempo, os trabalhos de Mestre Assis já estavam bem conhecidos, reconhecidos e 

sucedidos. Mestre Assis me revelou a riqueza fabulosa da Cultura Baiana e Nordestina do 

Brasil e me introduziu a importância de que cada povo tem sua fisionomia, seu clima cultural 

e espiritual. Devo muito de minha formação em arquitetura ao mestre Assis. Mestre Assis é 

um arquiteto nato, instintivo e intuitivo. A arquitetura de Assis Reis é a típica da antropologia 

cultural (antropogeografia) do Brasil, por isso é universal também”. Ë um depoimento que 

vem atestar os propósitos do escritório e a força do trabalho ali empreendida. A colaboração 

de Katsuki se restringiu às marcações e ao desenvolvimento dos projetos residenciais e nos 

projetos de jardins da primeira fase. Mas a sua participação foi tão intensa que Assis Reis, 
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mesmo sem contar com ele no projeto do Pavilhão de Osaka, decidiu colocar o seu nome na 

equipe de trabalho.  

 

O arquiteto e professor Marcos Paraguassú, do mesmo modo, relata a sua experiência 

naquele Escritório: “Tive os primeiros contatos com o escritório de Assis Reis em 1968, 

quando Orlando (Gagárin), um de seus colaboradores, me chamou para desenvolver o 

detalhamento das esquadrias de uma de suas residências. Daí por diante e, pouco a pouco, fui 

me envolvendo nos trabalhos do escritório, permanecendo, com algumas interrupções, até 

1972. Era um ambiente de trabalho estimulante e que poderia ser definido como de um 

pequeno “centro cultural”, pois eram constantes as visitas e conversas com arquitetos não só 

baianos como do Rio, São Paulo e até mesmo de alguns países da América Latina (Argentina, 

Uruguai, México). Dentre os baianos, por exemplo, vi muitas vezes, no escritório, Írcio 

Peixoto (falecido), Alberto Hoisel, Paulo Ormindo, Heliodório Sampaio. Estiveram, também, 

presentes arquitetos paulistas, tal como Joaquim Guedes”. 

 

É um testemunho valioso, quando se pode ter a dimensão do papel do escritório como 

referência no ambiente da arquitetura, na Bahia e fora dela, onde muitos outros personagens 

ali estiveram. E mais ele diz: “A estrutura do escritório era baseada em uma equipe algo 

incomum e bastante versátil para os padrões da época. Era uma equipe constituída por vários 

profissionais voltados basicamente para o desenvolvimento das tarefas gráficas, cada um com 

sua especialidade. Arquitetos formados participavam de um ou outro projeto, mas só 

permaneciam por pouco tempo”. 

 

Os personagens são vários, nessas histórias do Escritório. De alguns, Paraguassú faz lembrar: 

“A maioria de seus colaboradores tinha sido treinada por ele no ofício de desenhistas 

projetistas, tais como: Orlando (Gagárin), Osmar Araújo e Orlando Vareda, excelentes 

desenhistas à nanquim. Os dois Osmar já estavam a caminho de se tornarem arquitetos sem 

diploma, sendo que o primeiro também elaborava projetos de indústrias e no escritório de 

Berbert Peixoto, e o segundo, desenvolvia projetos de residências no interior. Eram ótimos 

detalhistas, tal como Cione Garcia, que começou a aprender, na época, o mesmo ofício. 

Pessoalmente, eu tratava das “marcações” a lápis, ou seja, da definição precisa do projeto em 
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vegetal e com grafite duro (de 2H a 6H) para que Osmar ou Orlando, posteriormente, o 

refizessem a tinta. Eram artífices do desenho tão cuidadosos que para eles a pena mais fina 

que existia no mercado (0.1) não era suficiente para os traços que desejavam: lixavam-nas 

para que ficassem com a espessura de (0,05). Orlando era tão preciosista que era 

praticamente impossível descobrir, a olho nu, uma emenda na junção entre dois traços, em 

seu desenho”. 

 

O trabalho do Escritório também se sobressaía pelo apurado rigor dado ao tratamento gráfico 

dos projetos, fazendo-o se destacar. A prática de arquitetura em escritórios, na Bahia da 

época, era uma atividade muito recente, exigindo muito empenho. A equipe envolvida no 

trabalho era composta de pessoas muito criativas e habilidosas, fato também descrito pelo 

colaborador: “O trato dos desenhos do escritório, estimulado por Assis, não ficava por aí: as 

curvas de nível, desenhadas por instrumentos conhecidos por ‘bailarinas’, ficavam, em geral, 

a cargo de um velho e surdo desenhista da Prefeitura de Salvador, chamado Ivo, que se 

encarregava também de desenhar mangues e praias, assim como de fazer toda a normografia. 

Em um tempo que não existiam “letratones e letrasets”, e muito menos computador, o 

trabalho de Ivo era impecável. Orlando às vezes o substituía. Na época, o detalhamento 

executivo ficava a meu cargo. Para perspectivas e maquetes, Assis convocava outros 

especialistas.Em termos de aprendizado, Assis Reis se esforçava, principalmente na fase de 

concepção dos projetos, em abastecer a equipe com revistas especializadas de arquitetura e 

alguns livros sobre o assunto em questão. Incentivava debates. Tal postura favorecia o seu 

amadurecimento no trato dos espaços concebidos e ampliava o conhecimento da equipe 

como um todo”. 

 

Paraguassú também comenta sobre o animado ambiente do Escritório que: “É óbvio que em 

um tal ambiente efervescente, o trabalho no escritório se desenvolvia de modo alegre e 

continuado, com várias idéias sendo germinadas permanentemente, ora em função de 

encomendas particulares, ora em função de Concursos e novas propostas de trabalho. Para se 

ter uma idéia, somente no período em que estive envolvido com o escritório, vi Assis 

participar de concursos em Salvador, como, por exemplo, o do memorial Edgar Santos e o da 

sede do Banco do Nordeste do Brasil, na Cidade Baixa; em Brasília, com um projeto para 
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uma agência do Banco do Brasil; em Osaka, com uma proposta para reforma do elevador 

Lacerda. Permanecendo sempre em destaque, tais trabalhos contribuíam, também, para que o 

escritório fosse reconhecido nacional e internacionalmente”. 

 

E descrevendo outros trabalhos, o colaborador dá uma noção do desempenho, do volume de 

projetos envolvidos e da repercussão: “Além de alguns dos Concursos acima citados (tal 

como o do Banco do Nordeste), em nível de pesquisa e desenvolvimento de projetos eu tive a 

oportunidade de participar de diversos projetos de residências (consta do “folclore” do 

ambiente de trabalho em arquitetura que Assis já teria elaborado, na época, mais de 

cincoenta), assim como de diversas propostas que não vingaram, apesar de excelentes, tais 

como a proposta para o Hospital Geral no Vale do Canela e para o Clube dos Bancários, em 

Piatã, ou parcialmente, como o da escola Joventino Silva, na Pituba. Participei, também, do 

desenvolvimento de projetos exitosos, tal como do Premem (escolas de nível secundário) ou 

do Centro Médico Alberto Schweitzer, este por pouco tempo. Construídas ou não, as 

propostas de Assis sempre geravam repercussão (quando não polêmicas) entre os arquitetos. 

Neste sentido, os resultados das propostas de Assis podem ser considerados altamente 

positivos”. 

 

O arquiteto de origem suíça, Marcos Forster, outro colaborador do Escritório, assim fez o seu 

relato: “Comecei a trabalhar no escritório de Assis em janeiro 1974 até outubro 1976, e 

depois, em vários outros períodos mais curtos (aproximadamente, três meses em cada vez) 

até 1979. O ambiente profissional e social era espetacular. Sendo estrangeiro (e sem família 

no Brasil), o escritório, Assis e os colegas viraram a minha primeira referência durante o 

primeiro ano. O trabalho com Assis foi o meu primeiro trabalho depois da escola (politécnica 

de Zurich/Suíça) e a maneira de conceber a arquitetura em geral e em particular dentro do 

patrimônio da Bahia, marcou bastante a minha maneira de trabalhar pelo futuro. Outro ponto 

importante foi a troca de idéias permanente dentro do escritório, também com outros colegas 

estrangeiros (p.ex. o John), mas também com terceiros num espírito de pluridisciplinaridade 

(arquitetos de São Paulo, um arquiteto de origem japonesa, historiadores/conservadores do 

patrimônio da Bahia, pessoal do Marrocos etc). Durante este período descobri o meu 

interesse pelo planejamento urbano/regional, o que virou depois a minha atividade principal 
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até 1984 quando mudei de profissão, deixando a arquitetura e o urbanismo”. É um 

testemunho de que a cada dia configurava-se ainda mais aquele Escritório como ponto de 

referência da arquitetura em Salvador.  

 

Da sua participação nos trabalhos, Marcos Forster comenta: “O primeiro projeto no qual 

pude colaborar foi o Centro Comunitário Batista, na Federação (sem a igreja que Assis 

concebeu mais tarde). Outros projetos foram o Yacht Clube de Maceió, projetos de habitação 

e urbanização perto do aeroporto Dois de Julho e, em Lauro de Freitas, as primeiras idéias 

para a urbanização da rótula do Jockey Clube. Houve outro projeto, um concurso para um 

prédio administrativo do Porto de Aratú. Trabalhei infelizmente muito pouco no projeto da 

CHESF”. 

 

O arquiteto norte americano, Taylor Van Horne, hoje muito ligado à Bahia, é outro 

colaborador que trás muitos testemunhos: “Trabalhei com Assis entre 1974-1978. Voltei em 

1980 e trabalhei com ele por mais dois anos. Voltei em 1998, e fiquei por alguns meses para 

desenvolver o anteprojeto do IPRAJ. O escritório era sempre um ambiente descontraído e 

aberto, onde os convidados eram sempre recebidos com grande afã. Ali o aprendizado foi dos 

melhores. Eu participava plenamente no desenvolvimento de todos os projetos que passavam 

pelo escritório. Assis se dedicava por completo à resolução de qualquer projeto arquitetônico, 

por menor que fosse”. A repercussão do trabalho dele não espelha o seu valor. Como “santo 

de casa não faz milagre”, acho que a obra do Assis não recebe o reconhecimento que merece. 

A sua índole de artista complica o seu caminho. É muito difícil reunir em um homem só o 

espírito criativo de arquiteto e a necessária capacidade empresarial. Assis tem de sobra a 

paixão criativa, mas falta-lhe o rigor do profissional compenetrado”.  

 

A participação de Taylor foi muito intensa, guardando muitas referências dos trabalhos, e 

sobre isso ele comenta: “Desenvolvi a maioria dos projetos que passavam pelo escritório no 

tempo que trabalhei com Assis. Quando cheguei no escritório, já estava adiantado o 

desenvolvimento do Solar das Mangueiras, mas trabalhei intensamente na cuidadosa 

implantação dos dois blocos e na escolha das cores das fachadas. Trabalhei em diversos 

projetos de residência. Ganhamos quase todas as concorrências que entramos. Infelizmente 
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quase nenhuma delas foi realizada. O trabalho de maior importância foi, sem dúvida, a 

CHESF, onde acompanhei do primeiro croquis até o último detalhe. Um grande projeto que 

não foi realizado foi a Igreja Batista, no vale, embaixo do Garcia.  Foi neste projeto que mais 

elaboramos a tecnologia do tijolo aparente, e acho que até por isso a diretoria da igreja 

assustou-se com o custo de uma obra tão detalhada e de tanta complexidade e resolveu não 

executá-la. Um pouco desta pesquisa em tijolo é evidente na construção de uma casinha no 

interior do estado, baseada no agrupamento de ‘cubos’ de tijolo aparente, cada um com uma 

estrutura de madeira em forma de pirâmide, em Santo Estevão”.  

 

Outro colaborador, bem mais jovem, foi o carioca Wolney Ortiz, trabalhando no Escritório 

no período de agosto de 1985 a outubro de 1988. Assim, ele descreve a sua participação: “O 

ambiente era o melhor possível, principalmente em se tratando de um arquiteto recém 

formado, as deficiências da formação universitária foram totalmente preenchidas. No meu 

caso particular, considero que a minha Faculdade foi o escritório de Assis, e foi ali que 

aprendi o que é arquitetura, como tratar os espaços e ter um profundo carinho pelo trabalho 

de arquiteto. Era uma época complicada, com os altos e baixos tão normais neste oficio, 

porém, sempre se tinha alguma coisa pequena para fazer e o entusiasmo colocado era tão 

grande que parecia o maior projeto do mundo, e numa segunda etapa, tivemos a oportunidade 

de participar e ganhar dois concursos públicos um para o Tribunal de Justiça em Salvador 

(1987) e o concurso para o Centro Cívico Municipal do Rio de Janeiro, em 1988”. 

 

A idéia que os relatos trazem diz bem em que medida o Escritório foi se formando e a 

dimensão do seu alcance. Muitos outros colaboradores poderiam dar outros testemunhos. 

Entretanto, não foi possível se obter outros relatos. Todavia, os desdobramentos daquele 

escritório e do trabalho de Assis Reis estão fortemente marcados nos muitos projetos 

construídos em Salvador e que fazem parte do acervo de qualidade da arquitetura moderna 

produzida na cidade.  

 

A divulgação do trabalho também se fez nos tantos concursos de idéias de arquitetura, em 

muitos dos quais o Escritório se sagrou vencedor. Ou em algumas exposições realizadas em 

eventos específicos. A literatura sobre o tema é, porém, muito resumida, limitando-se aos 
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artigos de revistas especializadas e em citações de alguns livros sem ser um enfoque 

específico da obra, ou de seus aspectos mais representativos. A coroação no contexto 

internacional da arquitetura acontece com a inclusão do nome de Assis Reis no livro 

“Contemporary Architects”, na sua terceira edição, em 1994, tratando-se de um inventário no 

qual são destacados os mais representativos arquitetos da história do mundo 

contemporâneo.
72

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Citado por MURIEL, Emanoel, in Comtemporary Achitetects. New York: St. Martin's Press, 1980.  p.51. 
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2. Uma Idéia de Arquitetura 

 

Assis Reis apresenta em sua obra um quadro substancial para uma investigação, no que se 

reporta a uma idéia ou conceito de arquitetura. Tendo atuado em princípios baseados nos 

valores culturais e ambientais, o arquiteto buscou afirmar uma identidade do lugar. É um 

princípio que marca a segunda geração dos modernistas brasileiros, apontando novos 

caminhos dentro da pluralidade proposta: ao contestar a utopia dos pioneiros, no plano 

concreto do edifício ou da cidade, a arquitetura deveria evidenciar os seus vínculos locais. No 

fato em questão, nota-se que a procura pelo enraizamento do trabalho nas condições pré-

existentes deu suporte para a afirmação do traço mais característico da sua obra. 

 

Nessa direção, a obra é justificada tendo em vista o desenvolvimento de uma arquitetura de 

feição regional. Traz, portanto, uma formulação que envolve o conceito de espaço e lugar em 

arquitetura, no qual a dimensão é existencial, ou seja, outros entendimentos que se deve 

considerar para além de uma justificativa retórica. Os conceitos de espaço e de lugar, 

portanto, podem ser diferenciados claramente. “O primeiro tem uma condição ideal, teórica, 

genérica e indefinida. E o segundo possui um caráter concreto, empírico, existencial 

articulado, definido até aos detalhes”. 
73

 No caso de Assis Reis, é uma compreensão que pode 

apontar a natureza dos seus instrumentos de procura e atestar os vínculos conceituais de sua 

obra.  

 

 

Buscando-se esse sentido é que, segundo Norberg-Schulz, (...) “O interesse do homem pelo 

espaço tem raízes existenciais, e deriva da necessidade de adquirir relações vitais no 

ambiente que o rodeia para conferir sentido e ordem a um mundo de acontecimentos e ações. 

Basicamente se orienta por ”objetos”, quer dizer, se adapta fisiológica e tecnologicamente às 

coisas físicas, influi em outras pessoas e é influenciado por elas e capta as realidades 

abstratas ou significados transmitidos pelas diversas linguagens criadas com o fim de 

comunicar-se.”
74

.  

                                                
73 NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura. Barcelona: Editorial Blume, 1975. 

p.19 
74 Idem Op. cit.  p. 11. 
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Disso deriva o conceito de espaço existencial como um sistema relativamente estável de 

esquemas perceptivos ou imagens do ambiente circundante, estruturado em níveis 

diferenciados, e para o qual o espaço arquitetônico acontece ali como uma concretização. Em 

outros termos, a arquitetura concretiza uma imagem que vai além do entorno já existente e 

sempre reflete um desejo de melhorar as condições humanas.    

  

A percepção do homem no que se refere à relação entre o espaço arquitetônico e o espaço 

existencial se dá de modo diverso, dependendo do grau com que cada um, de forma 

individual, por um lado, integra os seus esquemas pessoais às estruturas da arquitetura e, por 

outro, traduz os seus esquemas das estruturas arquitetônicas concretas.  

 

Assim, o fato pode conferir ao espaço arquitetônico um caráter público, desde quando as 

situações anteriormente descritas se concretizem como uma contribuição ao desenvolvimento 

do espaço existencial. A interação do homem com o espaço arquitetônico, portanto, obedece 

a um sistema de valores pessoais que aflora a partir da interação com as formas físicas 

mensuráveis, quando ali as cargas simbólicas e as cargas expressivas induzem a uma 

significação privada, ao se considerar que (...)  “a arquitetura deveria estar a serviço do 

mundo público”.
75

 

 

Como resumo, pode-se admitir que (...) “o espaço arquitetônico concretiza um espaço 

existencial público que inclui muitos espaços existenciais privados. É uma forma simbólica 

que mediatiza os mais elevados objetivos do mundo do homem através de uma certa 

semelhança estrutural na qual os lugares, os caminhos, regiões e níveis do espaço existencial 

encontram sua contrapartida física concreta, fato que se deduz da discussão sobre o espaço 

existencial. A criação de espaço arquitetônico, portanto, significa a integração de uma forma 

intencionada de vida no ambiente”.
76

  

 

Assis Reis, por seu turno, de modo clássico, busca afirmar que (...) “A Arquitetura são os 

tempos plasmados no espaço, expondo ambiências para o desempenho e a felicidade da 

                                                
75 NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia, Espacio y Arquitectura. Barcelona: Editorial Blume, 1975.  

 p. 49.  
76 Idem Op. cit. p. 46. 
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vida”. Assim, ele ressalta a essência dos edifícios, na qual a noção de tempo traduz o caráter 

ancestral da experiência, provocando um sentido existencial que julga poder ser percebido no 

ambiente da edificação configurada pelo espaço construído.     

 

Entre os anos cinqüenta e sessenta, o conceito de lugar ganhou força, passando a ter um papel 

transcendental no âmbito internacional da arquitetura. Alguns autores, entre eles Norberg-

Sculz, passaram a diferenciar lugar e espaço pela presença da experiência, na qual a idéia de 

lugar guarda relação com o processo fenomenológico da percepção do homem no mundo. 

Essencialmente essas abordagens estão estruturadas sobre os estudos publicados por 

filósofos, que de modo fundamental enfocam a problemática do espaço. Dentre os mais 

importantes, destacam-se “Ser e Tempo, de Martin Heidegger de 1954, “A Fenomenologia da 

Percepção”, de Merleau-Ponty em 1962, “ Mensch und Raum”, de Otto Friedrich Bollnow 

em 1963,  e “A Poética do Espaço”, de Gaston Bachelard em 1964, dentre outros.  

 

Ao longo do tempo, a história da arquitetura vem sempre marcada por uma sucessão de 

idéias ou concepções sobre o espaço, sendo que, na arquitetura moderna, essa questão é 

colocada como ponto central para o seu desenvolvimento. A partir de então, o conceito de 

espaço é colocado na teoria arquitetônica principalmente pela interação entre os espaços 

interior e exterior, alterando substancialmente a percepção espacial. Isto significa que (...) “O 

processo pelo qual uma imagem espacial pode ser transposta à esfera emocional é expresso 

pelo conceito espacial. Proporciona informação acerca da relação entre o homem e o que o 

rodeia. É a expressão da realidade que se acha frente a ele. O mundo situado ante a ele é 

modificado pela sua presença; o obriga a projetar graficamente sua própria posição se deseja 

relacionar-se com ele”.
77

  

 

Na era moderna, muito se aventurou na tentativa de resumir, de modo racional, um conceito 

sobre o espaço arquitetônico. Entretanto, a concepção da arquitetura moderna é, sobretudo, 

uma radical compreensão do espaço. E, (...) “Sem dúvida, a concepção que desenvolvem as 

vanguardas se baseia em um espaço livre, fluído, ligeiro, contínuo, aberto, infinito, 

                                                
77 NORBERG-SCHULZ, Christian. Existencia Espacio y Arquitectura. Barcelona: Editorial Blume, 1975.  

p. 13. 
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secularizado, transparente, abstrato, indiferenciado, newtoniano, em total contraposição ao 

espaço tradicional que é diferenciado volumetricamente de forma identificável, descontínuo, 

delimitado, específico, cartesiano e estático”. 
78

 Com esta nova modalidade de espaço 

introduziu-se a variável do movimento, gerando-se a contraposição e dissolução do 

tradicional espaço fechado, delimitado pelos muros. 

 

Sob essa ótica, os princípios plantados pelo movimento moderno definem um processo 

radical na construção de um novo espaço e a afirmação da nova arquitetura. Isso implica em 

dizer que (...) “Todo ele culminará em um passo transcendental na evolução da arquitetura: a 

concepção internacional de espaço conformado sobre um plano horizontal livre, com fachada 

transparente. O vazio fluído gira em torno dos elementos pontuais e verticais dos pilares de 

concreto armado ou ferro e fica dinamizado por planos recortados que não encerram recintos 

ortogonais e que muitas vezes não chegam até o teto. Todo o espaço moderno gira em torno 

de um protagonista estrutural e formal em cada vez”.
79

 No caso brasileiro, a contribuição 

clássica desse elemento é o pilar de concreto do Ministério da Educação e Saúde do Rio de 

Janeiro, de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, de seção circular, uma peça que expõe a intenção 

de criar-se uma forma sensual. 

 

No Brasil, onde a arquitetura não era apenas um problema de idéias, viver sem o fausto e sem 

a miséria dentro do contexto da modernidade, implicou muitos desvios e equívocos. Portanto, 

à arquitetura brasileira faltaram, na segunda metade do século XIX, ou na arquitetura baiana 

na primeira metade do século XX, os impulsos sociais e econômicos que, nos paises da 

Europa central e setentrional, entre outros, abriram caminho à renovação dos processos 

construtivos e colocaram as premissas do urbanismo e da edificação modernas.  

 

A fase de pioneirismo da arquitetura moderna brasileira é plena de exemplos e de grande 

êxito. Somou-se a isso (...) “O ânimo cooperativo de uma esquerda que apostava nos efeitos 

positivos da modernização capitalista em curso, impulsionada por um estado forte e 

desenvolvimentista, o que redundou, entre outros “desvios”, na carga simbólica da 

                                                
78 MONTANER, J. M. La Modernidad Superada: arquitectura, arte y pensamiento Del siglo XX. 

Barcelona: editorial Gili, 1977. p. 28. 
79 Idem Op. cit. p. 29 e 30 
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arquitetura brasileira moderna, muito mais institucional e monumental do que propriamente 

social, apesar da fala utópica de praxe (...) o que vem confirmar o formalismo das soluções 

adotadas.”
80

  

 

Segundo Assis Reis, (...) “A primeira fase da arquitetura moderna brasileira é produzida no 

espaço-tempo entre o Ministério da Educação e Saúde, nos anos 30, e a realização de 

Brasília, nos anos 60. Curiosamente, é consensual considerarmos Brasília como ápice e 

agonia desta fase, construída pelos arquitetos pioneiros e os seguintes, com fundamentação 

teórica racionalista, desenvolvida através da valorização plástica, apesar dos exageros 

formalistas. Ápice porque reúne de uma só vez, a um só tempo, e em um único lugar, a 

imagem-síntese de toda a experiência brasileira em arquitetura e urbanismo, daquela fase, 

interpretada pelo iluminismo de Lúcio Costa e a criatividade de Oscar Niemeyer Soares, ao 

som do ideário de Le Corbusier. Agonia porque, mesmo diante das festividades de 

inauguração desta Cidade Administrativa, com significativos elogios de importantes figuras 

internacionais como André Malraux, os novos arquitetos brasileiros observavam com 

reservas. Em silêncio, detectavam” interiormente um conflitante sentimento crítico entre 

admiração e reação à monumental obra, como se percebessem o homem-solidão. É a partir 

daí que para muitos se inicia o processo de abandono parcial do receituário de Le Corbusier, 

e para outros, com outras razões, principalmente as de influencia do meio regional, também 

foram levados a repensar sobre o embasamento teórico de seus trabalhos. Mais tarde, estes 

novos comporiam a 2
a
 geração de arquitetos, à qual pertenço”. 

81
     

 

Assis Reis esteve presente na inauguração de Brasília quando ali pôde constatar aquilo que 

lhe causou espécie, ou seja, uma impressão tão contraditória do lugar concebido para a 

representação da modernidade brasileira. Daí também advém a consciência sobre o papel da 

nova geração de arquitetos, novo impulso gerado por profissionais que são diplomados em 

meados dos anos 1950, e que tomam para si a proposição de uma ação cultural que buscasse 

novos rumos para arquitetura brasileira, frente a uma tendência à fabricação de modelos 

estereotipados do formalismo de sucesso. Inicia-se, então, uma fase de maior diversidade na 

                                                
80 ARANTES, Otília.  Do universalismo moderno ao regionalismo pós-crítico. In: CARDOSO, L.A.F. e 

OLIVEIRA, F. de. (Org.). (Re) Discutindo o modernismo 1987.  p. 16. 
81 REIS, Assis. Aula Inaugural. Salvador : FAUFBA, em 15 de março de 1988.   
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arquitetura brasileira, que se expressa nos materiais e nas técnicas, nas características 

regionais, na ênfase estética e, afirmando traços culturais comuns, na simplicidade, 

adaptabilidade e despreocupação ante as rígidas coerências formais.     

 

No Brasil, profissionais como Assis Reis, (...) “exercem o oficio de arquitetos voltados 

sempre para a realidade do nosso país, nas regiões em que atuam, equilibrando-se entre as 

nossas vastas riquezas, em contraste, sempre surpreendente, com nossas profundas 

dificuldades materiais. Suas obras não pretendem ser tomadas como modelos ou soluções 

simplistas, de alcance tão amplo como vago: o que estas obras nos ensinam é confiar em 

nossas potencialidades, buscando soluções nas possibilidades naturais de nosso país, e nos 

traços culturais de nosso povo. E, a partir disto, construir com tenacidade e sensatez uma 

arquitetura voltada para a realidade em que vivemos”.
82

 É o traço plural da experiência 

brasileira em arquitetura, após Brasília, e que reflete um pensamento novo frente ao sentido 

ortodoxo dos princípios da arquitetura moderna levado pelos pioneiros.     

 

Nesse caminho alternativo nasce a fundamentação do trabalho de Assis Reis, ao dizer: (...) 

“Entendo por arquitetura regional aquela que tem por característica principal a capacidade de 

traduzir, dentro de um grau de contemporaneidade, os aspectos históricos, culturais, e 

materiais de uma região. A ambiência, os materiais e o vocabulário geográfico são elementos 

que devem ser referenciados e trabalhados com o intuito de promover ao homem uma natural 

identidade. Em meus trabalhos sempre introduzi aquilo que considero a essência da 

arquitetura, que é a harmonia da cadeia homem, natureza e sociedade. Nunca me desassocio 

daqueles elementos, e ainda procuro agregar outros valores que possam dar força à expressão 

da obra” (...) “Na minha maturidade considero a ambiência como a mais relevante formadora 

dos quadros de vida, configurando diversos espaços que determinam os limites de uma 

cidade” (...) “Já a tecnologia me serve para imprimir o grande reconhecimento e uma 

identificação no tempo. Certas circunstâncias e fases levam às vezes o arquiteto a 

preconceituar as tecnologias, desprezando assim parte de uma potencialidade para se criar 

uma coerência. Em outras palavras, desprezando ou até abandonando certas técnicas 

                                                
82 ZEIN, Ruth Verde. Arquitectura brasileña en la década do los 80: algunas tendencias. In Toca, Antonio 

(Ed.). Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro. Mexico: Ediciones G. Gili, 1990, p. 237. 
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tradicionais, de construção. Em minha experiência, procuro usar e associar tudo o que 

desenvolvimento industrial permite. Trabalho com o tijolo, o concreto armado, protendido, 

pré-moldados e pré-fabricados. É inegável que o tijolo me seduz, e o emprego nas residências 

inclusive como elemento de responsabilidade estática“ (...) “Ë intenção permanente e 

direcionadora a necessidade de criar, dentro dos espaços, microclimas que permitam uma 

perfeita e agradável convivência abdicando, sempre  que o programa permita, de elementos 

artificiais de climatização interna , seja para obras residenciais ou administrativas”.
83

  

 

Estabelece assim, de modo retórico, os princípios nos quais a segunda geração dos modernos 

buscou afirmar como resultado de uma revisão crítica da prática arquitetônica da fase 

anterior. Àquela geração pioneira, coube implantar a arquitetura moderna no Brasil 

estabelecendo possibilidades de transformação da sociedade pela arquitetura, pelo víeis da 

cultura universal e pelo ajuste do país aos padrões internacionais de industrialização. O 

malogro da fase inicial do movimento moderno brasileiro, resumido unicamente no alto 

formalismo alcançado, permitiu o aparecimento de uma condição pós-moderna que se 

exprime pela fuga das rígidas coerências ditadas pela unidade mítica dos ideais de nossa 

modernidade.  

 

O arquiteto Sérgio Magalhães, ao discorrer sobre o tema, denota que (...) “Analisando a obra 

invulgar de Assis Reis, vemos exemplarmente que o ofício da arquitetura oferece a 

oportunidade de se servir à sociedade enquanto agente cultural, qualquer que seja o meio de 

atuação, qualquer que seja a dimensão e o destino do programa. Uma casa ou uma cidade, um 

objeto ou um território” (...) “Seus projetos seriam substancialmente integrados ao 

movimento arquitetônico que denomina “segunda geração”  e que manifesta como imagem 

de processo, na representação formal plural, na procura de espaços antes que da articulação 

de usos, no emprego de materiais locais e na busca de adequação ao meio; movimento que 

internacionalmente englobaria Aalto, Salmona, Cordech, Venturi, Stirling, como parceiros” 

(...) “Nessa  tentativa de situar o trabalho de Assis Reis, penso que é conveniente explicitar 
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esse sentido de compromisso cultural seria, no meu entender, o cerne da sua obra, o discurso 

cultural muitas vezes não ultrapassa a retórica: é conveniente substantiva-lo”.
84

  

 

Esse compromisso cultural se expressa, para alguns, pela valorização do uso dos materiais 

peculiares à região e à cultura local ou avança no sentido antropológico quando privilegia a 

pujança tropical da miscigenação racial e os atributos próprios das realidades regionais deste 

país continental, para, então, celebrar o âmago da identidade cultural no desenho da 

necessidade dessas diferenças. 

 

Dessa forma, Sérgio Magalhães comenta: “Penso que por compromisso cultural deva ser 

entendida a adesão a essas premissas, no todo ou em parte, no âmbito de determinada obra de 

arquitetura. Mas não basta a adesão. Não acredito que seja suficiente o uso da madeira, ou do 

tijolo, ou da pedra, ou do aço, ou do concreto; que seja suficiente valorizar tecnologias 

populares de determinada região ou desprezar essas tecnologias; que seja suficiente liberar 

formas arquitetônicas consentâneas com a geografia (física, ou humana) da região; que seja 

suficiente proteger do sol, ou deixar o sol entrar, dar mais ou menos luz, mais ou menos ar. 

Esse jogo de situações é importantíssimo, é claro; mas não é tudo. Por compromisso cultural 

penso que essencialmente a adesão à dinâmica social no entender e no propor 

arquitetonicamente seguindo a direção de libertação do homem e de fortalecimento da 

sociedade”.
85

   

 

Ao falar especificamente sobre o traço “regional”, quando discorre sobre a obra de Assis 

Reis, Sergio Magalhães ainda assim observa: “A cultura nordestina, sobretudo a baiana, tem 

contornos muito peculiares. É densa, em suas variadas manifestações. O emprego do termo 

“regional”, neste contexto, não me parece apropriado, porquanto compreenderia essa 

expressão cultural como uma parcela de uma cultura mais ampla, a nacional. Ora, nossa 

contemporaneidade alcançou, justamente, o reconhecimento da multiplicidade de expressões 

em suas legítimas autonomias. A cultura nacional não se apresenta, deste modo, como uma 

síntese das expressões regionais, senão como uma complexidade. (...) Feita essa ressalva, 
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avalio a obra de Assis Reis como uma das mais importantes no contexto da arquitetura 

brasileira, não porque seja baiana, mas porque é de altíssima qualidade naqueles valores 

universais da arquitetura”. 
86

 

 

Outro entendimento é o do arquiteto e crítico carioca Jorge Czajkowski, quando denota que 

(...) “Para a geração em tela, a tônica “construtiva” foi, sem dúvida, a principal preocupação, 

atrelada a uma “verdade” dos materiais. É a manifestação do “brutalismo” europeu, 

propagado pelas obras pós 2º guerra de Le Corbusier. No Brasil essa tendência dividiu-se em 

dois ramos – o sintético e o analítico. O brutalismo sintético, contribuição paulista, privilegia 

a manifestação do espaço, amalgamando, nesse sentido, diferentes elementos arquitetônicos 

(vigas, coberturas, paredes e colunas etc.) O brutalismo analítico, corrente mais difundida, à 

qual pertence a obra de Assis Reis, “nomina” os elementos construtivos e arquitetônicos, 

diferenciando cada componente da “fábrica” – colunas, vigas, paredes, coberturas, etc. A 

qualidade da arquitetura de Assis Reis revela-se na variedade e adequação da linguagem, re-

elaborada para cada obra.” 

 

Sobre esses aspectos e partindo das transformações que vem ocorrendo no mundo 

contemporâneo, o arquiteto Miguel Pereira faz um alerta: “É a globalização batendo às 

nossas portas, avassaladora, contraditória, perversa, requintada, sem justiça social. É o tempo 

presente. O grande desafio é a invenção da modernidade do futuro. Para nós, arquitetos 

brasileiros, isto significa a postulação do desenho brasileiro da condição pós-moderna. Uma 

tentativa de decifrar o olho desse furacão”. (...) “Por tudo isso entendo a angústia e a 

preocupação de Assis Reis com a necessidade das raízes, das raízes culturais brasileiras, 

celebrando a identidade como baluarte maior de nossa redenção cultural, profissional e de 

nação soberana”. (...) “A consistência dessa base cultural e teórica tem sido responsável por 

um caminho novo na releitura da experiência brasileira da arquitetura. Vale dizer, a 

arquitetura brota dessas raízes, tão bem plantadas”. 
87

 

 

                                                
86 MAGALHÃES, Sérgio F. Uma arquitetura de compromisso cultural. PROJETO. São Paulo: Projeto 

Editores Associados,  nº 94, p. 45, 1986.  
87 A esse respeito, ver as entrevistas concedidas ao autor dessa Dissertação. 
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Ao fazer um balanço da segunda geração, o arquiteto paulista Joaquim Guedes, amigo e 

contemporâneo de Assis Reis, na sua visão revela que (...) (...) “Faz-se “Arquitetura 

Moderna”, no Brasil, há 70 anos. Formalismo vazio e mal construído, com pretensão a 

salvador da pátria. Alguns arquitetos vêm trabalhando de maneira diferente, entre os quais, 

pioneiro, Assis Reis”,.(...) um dos mais conscientes, resistentes a esse formalismo deletério e 

trágico, que tem comprometido a formação de arquitetos desde os anos 50. (...) “Basta pensar 

na arquitetura centrada no homem que ela se destaca, qualificada e plural”. 
88

   

 

Há um sem número de interpretações sobre a problemática que envolve a arquitetura 

brasileira, incluindo-se as idéias e o papel da segunda geração dos modernos. A contribuição 

desses arquitetos tem merecido uma avaliação, porquanto a tendência do conjunto das suas 

obras, apesar da pluralidade admitida. E, ao que parece, esse é o único legado absorvido pelas 

gerações subseqüentes. No Brasil, a arquitetura caracteriza-se por uma questão de estilos, 

aliás, de “estilos”. De maneira geral, mesmo os raríssimos esforços progressistas têm 

desembocado em inúteis virtuosismos técnicos e em vãos compromissos estilísticos, 

carecendo rever-se os princípios para encontrar uma nova sensibilidade na arquitetura. 

 

                                                
88 Joaquim Guedes, em entrevista concedida ao autor dessa dissertação. 
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3. Em boa vizinhança: Wright, Kahn e Barragan. 

 

Traçar formas e espaços sempre traduz idéias, as quais são expostas na linguagem da 

arquitetura. Nessa direção, é essencial se identificar questões prioritárias que delineiam uma 

prática arquitetônica, suas regras ou normas para a elaboração de conceitos ou teorias. Todo 

grande artista, enfim, é marcado por sua condição particular de produção, para além do 

âmbito pessoal e local, procurando atingir uma linguagem de dimensão universal.  

 

De outro modo, é possível considerar, em cada arquiteto ou artista, um sentimento puro, de 

princípios invioláveis, que podem identificar a razão pela qual faz com que alguns arquitetos 

agrupem-se em determinadas situações. Descobrir quais são as regras formais, tecnológicas e 

éticas que cada um segue e elucidar se predomina a vontade de seguimento da tradição ou 

mesmo a constante reinvenção, é o que permite que se desentranhem as normas para a 

elaboração de conceitos e teorias. 

 

Isto significa que é possível se estabelecer similaridades e diferenças arquitetônicas 

dominantes, incluindo as diversas atitudes relativas ao projeto, a relação com o lugar e o 

entorno urbano, a estrutura espacial adotada, os materiais utilizados, o uso da ornamentação 

ou não, a idéia de usuário que se desenvolve etc. Tais fatores podem ser agrupados em 

variadas posições que mantêm uma coerência interna, continuando, sintetizando ou opondo-

se às tradições existentes. 

 

Dessa maneira, tratar de certas particularidades existentes no trabalho de alguns arquitetos é 

o mesmo que dizer que se trata de vizinhança. Aspectos familiares, identidades, pessoas 

vizinhas, nos arrabaldes, nos arredores, nas cercanias. Wrigth, Kahn, Barragan são os três 

mestres da arquitetura a quem Assis Reis pôde avizinhar-se, como uma decorrência do 

trabalho de cada um, cujas obras devem ser investigadas sob a ótica de uma contínua busca 

pela essência da arquitetura. No sentido figurado, é possível fazer analogias, buscar 

semelhanças na região delimitada no conjunto dessas obras, pontos desses espaços 

arquitetônicos tão bem configurados. Rever as obras desses mestres pode dar, a qualquer um 

que as visite, a sensação de lugares mágicos, um sentido que vai além da arquitetura e de suas 
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histórias, ou como disse Luis Fernandez-Galiano, “lugares onde é possível ser feliz. Talvez, 

quem sabe, a alquimia da arquitetura não deveria perseguir outra coisa”. 
89

  

 

Assis Reis é um arquiteto nato, instintivo e intuitivo. A obra deste nordestino é fortemente 

marcada pela antropografia. Associa-se a isso o compromisso de sempre gerar o fato 

arquitetônico com a finalidade de garantir a cada um a possibilidade de uma experiência 

individual e incondicional da realidade. E mais, a procura de modo corajoso e criativo por 

uma matriz geométrica na qual se possa fazer uma defesa da poesia na forma.  

 

Há, nessas circunstâncias, uma justificada correlação dos princípios e das expressões formais 

entre os seus “vizinhos”, quer seja na justificação retórica de cada um, ao se tentar tecer um 

rótulo ou emblema que defina os fatos figurativos das suas obras, quer seja no resultado 

plástico alcançado, como uma escrita cuja legibilidade traduz um traço pessoal e a força 

criativa, de cada arquiteto. Como pode ser revisto em Wrigth, é possível compreender a força 

de sua “arquitetura orgânica” e notar a firme expressão de sua geometria neoplástica. Em 

Kahn, uma contínua subordinação do contexto e da linguagem a suas mandalas geométricas, 

arquétipos cósmicos e solenes. E, em Barragan, uma “arquitetura emocional” e os espaços de 

encantamento. Todavia, é recomendável seguir adiante. 

 

Entre Assis Reis e Wrigth, muita correlação se pode admitir. O arquiteto baiano não esconde 

a sua grande admiração pelo mestre americano, a quem sempre faz referência, seja ao falar 

dos conceitos e atitudes, seja na forma de representar paisagens e jardins em seus desenhos 

ou croquis, ou mesmo quando define uma forma ou uma ambiência nas suas arquiteturas. Ao 

se observar, por exemplo, a torre do Hospital Geral do Canela salta aos olhos a torre da 

Administração da Cera Johnson, como insinua também o ambiente das escadarias metálicas 

da CHESF, com aquela luz que se derrama do teto, e faz pensar nos espaços de trabalho dos 

grandes edifícios que Wrigth desenhou. Citações são fatos inerentes ao exercício da arte, mas 

não reside só aí a ligação ou a questão primordial. Entre os dois não se pode conferir tão 

somente o moldar arquitetura em refinados desenhos, e sim pelo gesto ou atitude de fazer 
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arquitetura. São formas de trabalho onde sempre se agrupam os conceitos de espaço e de 

lugar à arquitetura.  

 

Desenvolvendo a cultura do organicismo em seus manifestos a favor da arquitetura, Wrigth 

fundamentou seus projetos em tramas geométricas e poligonais, relacionando a obra com o 

entorno natural, ajustando os espaços a um programa funcional e utilizando materiais 

tradicionais. Ele foi um pioneiro ao relacionar arquitetura e lugar, vínculo desenvolvido 

através da cultura americana da paisagem e da natureza. Dessa maneira, as formas abertas, 

orgânicas e crescentes podem configurar-se mediante tramas geométricas e poligonais. Assis 

Reis também compartilha dessas idéias ao desenvolver seu traço definitivo nas casas que 

riscou, iniciando com a Casa José Paixão, ou a Casa Elza Santa Izabel, ou nas habitações em 

torre, destacando-se o Edifício Morro do Conselho. 

 

O arquiteto americano, trazendo também inspiração para Assis Reis, torna presente a 

concepção concreta de lugar ao destituir o espaço da casa convencional compartimentada, 

configurando o espaço moderno sem depender de uma concepção racional, autônoma ou de 

protótipos, senão da experiência visual e corporal de cada usuário em seu interior. Wrigth e 

Assis Reis perseguem um espaço moderno que não seja indiferente ao lugar. No entanto, 

mesmo assim, faz-se necessário um pouco mais de história para tanta inspiração
90

. 

 

Wright nasceu no final da guerra civil americana, em 1867, e morreu com o surgimento da 

era espacial, aos 92 anos, em 1959. Durante os 72 anos de sua longa vida profissional, ele 

esteve envolvido com a prática da arquitetura, inspirando seu talento e trabalho gerações 

seguidas, influência da qual Assis Reis não podia escapar. Seus feitos arquitetônicos foram 

possíveis graças aos métodos e materiais disponíveis no inicio do século XX: concreto, aço, 

concreto armado, metal, vidro laminado e, mais tarde, plástico. Além desses elementos, ele 

foi capaz de configurar espaços e formas que já não imitavam estilos do passado, senão que 

insuflavam nova vida à arquitetura e propulsionavam a arte da construção para uma era 

dinâmica e inovadora.  

                                                
90 A esse respeito, ver Pfeifer, Bruce, in Frank Lloyd Wrigth. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 1997. 
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O mestre americano escolheu a palavra “orgânico” para descrever sua arquitetura. E a 

empregou pela primeira vez em uma conferencia em 1894: “Deixa que vossa casa pareça 

surgir sem os obstáculos do seu lugar, e ali encaixada, para que se harmonize com o entorno 

se a natureza estiver presente e, se não, procurar que seja tão plácida, substancial, orgânica 

como se tivera sido se ali a natureza tivesse uma chance”. Estudante apaixonado pela 

filosofia e, especialmente, pelos princípios filosóficos subjacentes à natureza, Wrigth 

transportou para sua arquitetura os princípios do crescimento orgânico: o tempo convertia a 

evolução formal da raiz em conjunto, indivisível e integral, que descreveu como sendo (...) 

“uma arquitetura que se desenvolve desde dentro até fora em harmonia com as condições do 

seu ser, diferenciando-a daquela que vem desde afora”.  

 

Definiu, assim, a arquitetura orgânica como sendo aquela apropriada para o tempo, lugar e 

para o homem, em suma, os três fatores que mais caracterizam a sua trajetória. “Apropriada 

para o tempo” significava que um edifício devia permanecer na era em que foi criado. O 

edifício do século XX não podia imitar um outro do século XVIII, pois os edifícios do 

passado respondiam a estilos de vida, modos de sociais e condicionantes obsoletos hoje em 

dia. Ao mesmo tempo, este edifício do século XX deveria igualmente servir-se de métodos 

construtivos disponíveis no momento em que foi criado. Ele dedicou muito tempo a tratar os 

materiais, acreditando firmemente em sua aplicação honesta de acordo com as características 

de cada um, assim como o uso inovador dos novos materiais, princípio que admitiu 

radicalmente nas construções dos arranha-céus que projetou. 

 

Para Wrigth, um edifício era “apropriado para um lugar”, na medida em que se harmonizava 

com o entorno natural, com a paisagem e, se possível, transportaria para sua configuração as 

características da natureza circundante. Com a mudança de século, isto lhe colocou na 

vanguarda do chamado planejamento ambiental. As casas Praire foram concebidas a partir da 

interiorização da paisagem da grande pradaria americana, favorecendo a expansão da casa a 

partir de linhas horizontais, que remetiam à geografia da região, enquanto que o setor íntimo 

se localizava no pavimento superior para facilitar a vista panorâmica. Num contexto 

radicalmente diferente, o projeto da casa da Cascata constitui o exemplo definitivo de 

harmonia entre a construção e o local.   
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E “apropriada para o homem”, por sua vez, significando que a primeira missão do edifício 

era a de servir às pessoas. Assim, suas estruturas foram projetadas segundo a unidade de 

medida marcada pelo homem e nelas insuflou valores humanos que definia a partir da 

máxima “a realidade do edifício é o espaço em que vivemos, nas paredes e nos tetos”. Sua 

cruzada por liberar o espaço arquitetônico tem início com as primeiras casas, nas quais cada 

cômodo dava seguimento a outro sem transições desnecessárias e aplicando o que havia 

chamado de “planta livre” da casa unifamiliar, um conceito de espaço fluido que foi 

evoluindo, das residências até os espaços públicos como o Museu Guggenheim de Nova 

Iorque. O desenvolvimento desses três princípios foi uma constante ao largo de toda sua 

longa vida e evoluíram de modo complementar. Eis a essência do seu trabalho, na medida em 

que todas as partes estavam relacionadas com o conjunto e o conjunto com as partes, 

tramando uma entidade orgânica. 

 

Wrigth também concebeu a sua arquitetura como uma atitude polêmica que visava a 

integração cultural dado que ela sintetizava todos os elementos do meio ambiente numa 

unidade orgânica. A idéia de geometria orgânica parece resumir tudo aquilo a que Wright 

buscava tornar claro quando se referia aos fundamentos do seu trabalho. (...) “Por exemplo, 

ao tentar definir a palavra-chave “orgânico”, nas conferencias de Princeton (1930), Wright 

apresentou definição após definição – num total de cinqüenta e uma – até o conceito lhe 

parecer perfeitamente entendido. Contudo, subjacente a esta profusão, a este “embarras de 

rechesse”, havia um número limitado de idéias inter relacionadas”.
91

 

 

A complexidade exemplar de Wrigth é fascinante. Um tema que muitos podem se avizinhar, 

pelos inúmeros fatos arquitetônicos gerados por ele. Entretanto, (...) “tentar compreender o 

que Wrigth queria dizer exatamente com “orgânico” é tão difícil como tentar compreender o 

seu variado trabalho com um só pensamento – há uma triste disparidade entre a sua 

incansável fecundidade e as limitações do cérebro humano, que só pode entender uma ou 

poucas coisas simultaneamente. A superabundância de Wright, tal como Picasso, é mais 

natural do que humana, e como uma extravagante paisagem dos Alpes, ele podia saltar a todo 
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o momento de um pináculo de magnificência para outro, numa efusão constante de beleza, 

tão profusa que roça o esbanjamento”.
92

  

 

Em Kahn, outro destacado vizinho, um grande nome da arquitetura moderna, a sensibilidade 

pelo lugar é irrelevante, para quem todo objeto arquitetônico surge sobre uma indiscutível 

autonomia. Todavia, a idéia de lugar na pequena escala toma um peso específico muito 

variável, um aspecto que se tem interpretado por distintas maneiras. Na pequena escala, a 

noção de lugar é entendida como uma qualidade do espaço interior, materializando-se na 

forma, na textura, na cor, na luz natural, nos objetos e nos valores simbólicos. Nesse caso, a 

obra de Kahn manifesta-se pela qualidade dos espaços interiores, constituindo-se um caso 

especial, uma arquitetura repleta de simbolismos. 

 

Em Assis Reis, essa herança e esse espelho se manifestam desde a escolha apurada dos 

materiais, com uma eficaz estereotomia, até a constituição das ambiências. São espaços que 

se qualificam pela luz, texturas, formas e pelo conforto, tratados para constituírem a 

singularidade simbólica do lugar. As suas pesquisas e aplicação da tecnologia dos blocos 

cerâmicos e tijolos laminados aparentes, que deram uma marca a sua obra, tem, sem dúvida, 

inspiração no trabalho de Kahn, um mestre nessa técnica. Tijolo por tijolo num desenho 

explícito, ao se investigar a Casa Antônio Carlos Mota, o Edifício/Sede da CHESF, ou a Casa 

de Santo Estevão, as paredes e ambientes levam à “vizinhança”, relação que pode ser 

confirmada no edifício do Laboratório Richards, uma obra de Kahn na Pensilvânia. É um 

belíssimo trabalho, onde aquele arquiteto sabiamente extrai uma sublime expressão das 

estruturas, juntando concreto, tijolo cerâmico e vidro. E os exemplos podem se seguir entre 

tantos outros projetos do mestre americano. Para Kahn, o desafio é o da transformação, de 

criar no não lugar o lugar americano. Em Assis Reis, esse lugar deve ter um caráter local e, 

ao mesmo tempo, que ele seja do mundo.  

 

Louis Isidore Kahn nasceu em 20 de fevereiro de 1901 na ilha Osel, Estônia (Rússia), e 

emigrou com sua família para os Estados Unidos em 1905. Em 17 de março de 1974, ele 
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morreu de parada cardíaca na Estação Pensilvânia, em Nova York, quando voltava de uma 

viagem à Índia, finalizando uma vida muito rica em acontecimentos.  

 

De origem judaica, (...) “Louis Kahn foi um grande arquiteto que fundamentou sua 

importância na interpretação americana de velhos temas europeus, um imigrante a quem a 

sua nova pátria acolheu com inteligência generosa, um talento confuso que só pôde florescer 

no marco afirmativo e otimista do mecenato institucional americano. Kahn não existiria sem 

Jonas Salk e Velma Kimbel ou Paul Mellon. Sua revisão do funcionalismo para construir 

edifícios modernos que puderam expressar a vontade de permanência das instituições e 

celebrar a coesão da comunidade é tão característica “pax” americana do pós-guerra como as 

casas de Wrigth foram para o individualismo emersoniano de uma nação de fazendeiros”.
93

    

 

Kahn tivera uma formação ligada às belas artes, sobretudo ao incorporar a idéia e o rigor da 

geometria, herança do seu mestre Paul Cret. Com seu gênio heróico e arcaico, ele, de modo 

excêntrico, exigia uma visão dramática da história da arte, sobretudo fomentada pelo seu 

divulgador o historiador Vincent Scully. Kahn incorporou também, em sua obra, a idéia da 

ordem abstrata da geometria estrutural, um conceito difundido por Anne Tyng, sua amante e 

colaboradora, uma arquiteta vinte anos mais jovem, e que faz uma relação direta com o 

trabalho de Buckminster Fuller. Através de Robert Venturi, ele foi familiarizado com a noção 

de poesia dos espaços justificados e justapostos presentes na arquitetura maneirista. A 

incorporação da falsa fachada e a evocação das arquiteturas históricas aponta em Kahn uma 

possibilidade de expressão pioneira pós-moderna.  

 

Nesse contexto, deve-se perceber uma conotação pejorativa do termo pós-moderno e (...) 

“que o associa somente a uma forma frívola de classicismo epidérmico (esquecendo tanto a 

sua defesa da continuidade urbana como sua crítica pop, do hermetismo moderno) e seria 

disparatado buscar suas origens no arcaísmo essencialista de Kahn, um fundamentalismo 

auto-referente, que subordina o contexto e a linguagem às suas mandalas geométricas. É 

certo que devolveu a respeitabilidade à história; mas as lições que Kahn extrai de Roma ou 
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do mundo antigo não são substancialmente diferentes daquelas apontadas por Le Corbusier 

quando representa a Cidade Eterna, através da eternidade cristalina dos sólidos platônicos. 

Venturi aprendeu na Itália outras lições e aprenderia mais ainda nos cassinos de Las Vegas e 

Aldo Rossi escavou em sua memória pessoal e geográfica, para encontrar uns arquétipos 

diferentes dos de Kahn: líricos e trágicos, em lugar de cósmicos e solenes como corresponde 

ao contraste entre sua exploração individual e a obsessão do mestre da Filadélfia por origens 

míticas dos espaços coletivos”.
94

  

 

As obras de Kahn são mais importantes que suas idéias. Entretanto, ele foi um professor 

carismático e os textos que a ele serviram para cristalizar as suas idéias são (...) “um 

amálgama não alinhavado de intuições aforísticas e trivialidades, com freqüência tão 

obscuras como os ditames de um xamã e às vezes mais herméticos que as profecias de uma 

sibila. Kahn se vangloriava de nunca ler, e a torrente hemorrágica de logomaquia matafórica 

que fascinava a seus discípulos causava desconcerto a seus clientes, aos que inicialmente 

afugentava com seu aspecto desalinhado de charlatão excêntrico.” 
95

        

 

Segundo Norberg-Schulz, “A linguagem arquitetônica a que procura Kahn é essencialmente 

poética. O destino das linguagens, como nos ensinou Heidegger, deve ser a poesia — relação 

de leitura-abertura do mundo, velada pela repressão cotidiana. O silêncio originário de Kahn 

evoca, além de um modo de se expressar próprio (silencioso) das artes — que se reconhece 

em Malraux, Merleau-Ponty e Bachelard — o próprio modo de se expressar poético do 

Dasein de Heidegger” (...) "Através da orientação se chega à ordem do ambiente. O “estado 

de ânimo” advêm da identificação, ou seja, que também está determinado pelo caráter do 

edifício". 
96

  

 

Observando-se uma outra vizinhança, entre Assis Reis e Barragan, as afinidades já 

acontecem pela latinidade e afirmação do caráter do povo do lugar através da arquitetura. O 

mexicano soube se nutrir de distintos traços do seu povo e da riqueza cultural exposta na 

                                                
94 Luis Fernadez-Galiano. El Presente Eterno.  Arquitectura Viva. Madri, nº 76, p. 76, 2001. 
95 Idem, Op. cit. 76 
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arquitetura popular daquele país, produzindo assim a sua obra. Ele desenvolveu uma busca 

por espaços agradáveis, uma proposição que fazia recordar os espaços rurais da sua infância. 

 

A obra de Barragan tem uma evidente influência da arquitetura marroquina que, somada as 

suas preocupações paisagísticas, expressa um espaço labiríntico de ambientes sucedâneos. 

Estes espaços normalmente desembocam em pátios ou jardins elaborados com a constante 

presença da água e da vegetação. As paredes também são elementos destacados nas cores 

pacientemente estudadas e na luz que parte sempre de aberturas estrategicamente 

posicionadas. Ele procurou alcançar um místico espaço cênico, uma aura que toma o usuário 

pela completa sensação de intimidade dos ambientes. 

 

Assis Reis sempre admitiu esse procedimento, desde o início, com suas casas neobarrocas, ao 

procurar dar dinamismo e fluidez aos espaços, princípio que é depois plenamente atendido a 

partir da Casa José Paixão, quando a forma da planta define o jogo de volumes intercalados. 

Dessa soma dos sólidos, nasce a força dos ambientes, traduzida pela angulação das paredes, 

pela presença da luz nas superfícies e pela relação interno/externo. Nesse caso, as aberturas 

têm um papel precioso, onde, em cada um desses pontos, o espaço interno se estende 

encontrando um jardim, ou ambiente muito particular. No Edifício/Sede da CHESF, esses 

efeitos são multiplicados, sendo forte a referência ao trabalho de Barragan, que se dá pela 

primordial presença do espelho d’água e pela completa interação dos pátios com o entorno 

paisagístico.   

 

Entretanto, é recomendável saber um pouco mais sobre Barragan, no sentido de se 

estabelecer outros aspectos da condução de sua obra. Nasceu no ano de 1902, em 

Guadalajara, no México. Filho de uma aristocrática e próspera família, ele cresceu em um 

grande rancho, no distante povoado de Mazamitla, em Michoacan, uma região conhecida por 

sua bela arquitetura vernácula. 

 

Ainda que sua formação fosse de engenheiro, Barragan descobriu uma forte afinidade com a 

arquitetura. A despeito de não ter o título, foi agraciado, em 1980, com o prêmio Pritzer, o 

que equivale ao “Nobel" de arquitetura. A sua aproximação com esta atividade ocorre de 
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alguma forma na escola de engenharia e na experiência prática através da construção de 

casas. Entretanto, foi exatamente a falta de formação acadêmica que o libertou dos alcances 

rígidos de muitos de seus colegas, permitindo-o alcançar soluções instintivas a problemas de 

desenho. 

 

Aos 20 anos, quando esteve na França, descobriu os escritos de Ferdinand Bac, um arquiteto 

paisagista, livros ilustrados sobre a arte da paisagem – “Le Colombier” e “The enchanted 

gardens”- e que sugeriam jardins como lugares para a meditação e o encantamento do 

espectador. Foram idéias de grande influência na carreira de paisagista de Barragan, 

especialmente quando relacionou o ambiente mediterrâneo, das ilustrações de Bac, ao de sua 

nativa Guadalajara. Bac pessoalmente lhe mostrou um novo entendimento dos elementos de 

construção. Vigas, telhas, arcos e elementos naturais, tais como rochas e pedras, água e 

horizonte, teriam uma destacada importância no desenho. 

 

Regressando a Guadalajara, Barragan começou a desenhar os pátios que tanto encantariam os 

usuários, continuando a sua investigação por uma "arquitetura emocional". Ao final dos anos 

de 1930, na Cidade do México, Barragan desenhou uma série de edifícios atendendo ao estilo 

internacional.  

 

Durante os anos 40, firmou um estilo pessoal, tornando os seus trabalhos muito reconhecidos. 

Foi quando esteve ocupado com os jardins de Pedregal, um projeto paisagístico para uma 

região de área árida e coberta de lava vulcânica, em San Angel na parte sul da Cidade do 

México. Sua intenção foi criar uma área de casas seletas, irrompendo o menos possível com a 

paisagem não usual e quase lunar do local. Atuou com a intenção de proteger as formações 

rochosas naturais, onde as paredes de rocha e lava vulcânica dividiam lotes e a vegetação 

natural - cactos e as ramagens -, foi preservada. 

 

O trabalho em Pedregal promoveu uma metamorfose radical no trabalho de Barragan, dando 

o caminho para um trabalho altamente abstrato e pessoal, o que significou um processo de 

refinamento para o resto de sua carreira. Nesse período de transformação, Barragan descobriu 

seu país. A partir desse momento, a subseqüente fase de sua obra pode ser vista como um 
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“destilamento” das proporções e detalhes dos velhos conventos coloniais mexicanos, 

mosteiros e fazendas. Um profundo católico, Barragan foi também influenciado pelo espírito 

de graça e soledade, presente naqueles edifícios. De outro modo, a paleta de Barragan, até 

então limitada ao vermelho, azul e branco, foi enriquecida com os tons de roupas e festas 

tradicionais mexicanas: amarelos, rosas, vermelhos intensos.  

 

Durante os anos de 1950, ele esteve envolvido em mais projetos paisagísticos e residenciais, 

construindo uma capela em Tlalpan, na Cidade do México, em 1955. No final de sua vida 

profissional, porém, produziu apenas três casas: a Casa Galvez, nos anos 50, San Cristobal, 

nos anos 60, e a Casa Giraldi, nos anos 70, no século XX. 

 

Apesar do paisagismo, Barragan é mais conhecido por suas casas, tratando cada uma com um 

tema variado e contínuo. As casas são monásticas em espírito e representaram um refúgio da 

vida contemporânea. Os espaços interiores e exteriores são integrados, rodeados por paredes 

desenhadas para criar um ambiente privado e sereno. As dimensões das janelas foram 

limitadas, exceto quando se interligavam com um pátio privado, com seu tanque ou fonte. 

Como ele explicou: "A arquitetura, além de ser espacial, é também musical. Essa música é 

interpretada pela água. A importância das paredes é que nos isolam do espaço exterior das 

ruas. A rua é agressiva, inclusive hostil: as paredes criam silêncio. Desde esse silêncio se 

pode fazer música com água. Depois, essa música nos rodeia”. 

 

A parede, o mais mexicano dos elementos de construção, teve com Barragan uma expressão 

escultural, obtendo plasticidade e monumentalidade. Portas, janelas e outras interrupções na 

superfície das paredes obedeciam sempre a uma intenção cênica. O uso das paredes altas para 

criar um terraço doméstico envolvia um todo, permitindo pequenas vistas do céu e um pouco 

mais do mundo exterior.  

 

Para ele, nas casas modernas, as janelas permitiam vistas indiscriminadas do mundo afora e 

competiam com a atenção do usuário. Nas casas de Barragan, o interior é cômodo, protetor, e 

sem distração alguma. A cor foi usada na superfície das paredes para criar efeitos espaciais 
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ou para expressar estados de ânimo. Uma parede podia  ter sido pintada de azul como uma 

metáfora do céu, ou amarelo para dar um efeito de luz solar. 

 

Nas palavras que proferiu, ao receber o prêmio Pritzker, Barragan disse que "é impossível 

entender a arte e a glória de sua história sem declarar a espiritualidade religiosa e as raízes 

míticas que nos conduzem à mesma razão de ser do fenômeno artístico. Sem uma ou outra 

não haveria nenhuma pirâmide egípcia, nem essas do México antigo. Os templos gregos e 

catedrais góticas teriam existido?” E mais adiante, chamando à reflexão disse: "Em 

proporções alarmantes, as seguintes palavras tem desaparecido das publicações de 

arquitetura: Beleza, inspiração, magia, encantamento, e também serenidade, mistério, 

silêncio, privacidade e assombro. Todas elas têm encontrado um lugar amoroso em minha 

alma” E concluindo a sua fala, ele disse: "A Arte de ver. Ë essencial a um arquiteto saber ver, 

Eu quero dizer, ver de um tal modo, que a visão não seja dominada pela análise. Não é 

racional”.
97

   

 

No todo, a junção desses arquitetos, sob a forma de “vizinhança”, não se manifesta como 

imagem de um processo na representação formal das suas obras. É, antes de tudo, em Assis 

Reis um modo de espelhar-se naqueles mestres e nas suas atitudes no fazer da arquitetura. 

Não se trata de incorporar uma tendência ou absorver certas particularidades de um 

movimento específico. A questão primordial reside nas afinidades que se estabelecem a partir 

dos desafios do desenho, das práticas projetuais, exercidos no grafismo da velha prancheta. 

São arquitetos natos, versáteis, de compromissos artísticos e, para os quais, o ineditismo das 

formas encontradas transcende os limites das regras dominantes, alcançado por uma 

plasticidade única, em cada obra.   

                                                
97 Disponível em em http//:www.arquinauta.com/x/arquitectosbiografia 
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4. Latinidade: rumo à pós-modernidade 

 

A aparição do movimento pós-moderno, entre os anos de 1966 e 1977, definiu uma nova 

situação no quadro internacional da arquitetura ao promover um contexto de pluralidade e 

diversidade, desenvolvendo-se com métodos próprios. A questão primordial residia na 

superação do modernismo, celebrando, para alguns, uma idéia consolidada de arquitetura 

como sendo a arte do lugar, uma realidade totalmente nova no que se refere ao espaço, 

incorporando noções de significado e identidade. 

  

Na América Latina, somente na década de 80, essa discussão se configurou, quando 

pensadores, historiadores, críticos e arquitetos passaram a investigar um princípio conceitual 

que desse lastro ao que se buscava de novo na praxe arquitetônica. Muitos eventos marcam a 

época, oportunidades em que Assis Reis expõe o seu pensamento acerca da arquitetura 

moderna, através de uma prática arquitetônica, envolvendo regionalismo x universalismo. 

(...) “Este quadro dos anos 80 desenha as idéias e suportes culturais dos mais representativos 

que centralizam o pensamento latino-americano, a fim de encontrar o caminho através do 

fortalecimento das culturas regionais, objetivando clarificar uma identidade com a 

modernidade e possibilitando, com mais embasamento, uma prática de arquitetura 

relacionada aos avanços sociais e a qualidade de vida no rumo de autenticidades que se 

refletirão na regência dos nossos destinos”.  
98

 

 

O ambiente latino-americano, dessa forma, já apresentava uma substancial procura por 

alternativas ao modernismo, revelada nas obras de vários de seus arquitetos e, em muitas 

vezes, de maneira isolada em determinados locais. Ainda que dissociadas de uma vontade 

coletiva, ou mesmo associativa, forma-se, então, a partir dessas iniciativas, a idéia de 

latinidade como sendo a identidade regional, traduzindo através da arquitetura uma expressão 

cultural nova. A condição periférica local induziu a alternativas específicas, expressões já 

configuradas que deveriam ser tratadas como respostas, mesmo que parciais, às questões com 

as quais se ocupavam os arquitetos no cenário internacional. Nesse contexto, insere-se a obra 
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UFRJ.  Rio de Janeiro: novembro de 1990.  p. 6. 
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de Assis Reis, tantas vezes reconhecida pelos latino-americanos, mesmo que o traço 

homogêneo e singular da obra esteja caracterizado entre o Posto Pau de Vela, em 1965, e o 

Centro Comunitário Batista, em 1979, cuja síntese é o Edifício-Sede da CHESF construído 

em 1977. 

 

Como disse Antonio Toca, por exemplo, (...) “ Se si analisa a obra de arquitetos como Aalto, 

Fathy, Scarpa, Utzon, etc ou, em nosso contexto, a de Barragan, Dieste, Reis, Sacriste, 

Salmona etc, se faz evidente, não um estilo, senão uma atitude para fazer arquitetura. O êxito 

e aceitação de suas obras é a mostra de um criativo interesse pelo lugar, os matérias, e a 

cultura de onde são construídos. Igual às arquiteturas tradicionais, de onde se tem extraído 

valiosas lições, seus trabalhos são o resultado da paciente observação e a valiosa adaptação às 

limitações – e possibilidades- de seus recursos, clima e meio social.” 
99

   

 

Em Assis Reis, a contribuição à idéia de latinidade pode também ser resumida na abordagem 

dada ao CIC - Centro de Identidade Cultural, uma proposta desenvolvida por ele para enfocar 

Salvador, a Cidade da Baía. Trata-se de uma idéia, ainda sem uma concepção formal de 

projeto de arquitetura, que pudesse traduzir e dialogar com as determinantes de nossa história 

baiana, com as tradições e peculiaridades do nosso meio social e com as características do 

acervo geográfico, com a nossa identidade, enfim. O desenvolvimento da sua obra, 

entretanto, já descreve uma longa trajetória pela afirmação conceitual da noção de lugar e 

identidade, como um pioneirismo pós-moderno brasileiro.  

 

Por iniciativa própria, o arquiteto viaja para o México em 1981, visitando o Museu de 

Antropologia, onde pôde constatar aquela magnífica instituição. A experiência por certo deu 

ao arquiteto uma noção do Museu, daquele acervo e das especificidades tão próprias a um 

edifício que comporta tal destinação pública. A impressão causada pelos visitantes, 

entretanto, é que lhe deu uma precisa dimensão do que se poderia oferecer a uma 

comunidade no que se refere à própria história e memória, fatores básicos para a 

compreensão da identidade cultural de um lugar. No seu retorno, Assis Reis procura dar 

                                                
99 TOCA, Antonio Fernádez. Una nueva arquitectura para Latinoamérica. In TOCA, Antonio Fernández (Ed.). 

Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro.  México: Ediciones G. Gili, 1990. p. 224. 
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forma àquilo que intuía: (...) “ë preciso preservar e fortalecer a nossa identidade, é preciso 

valorizar nossa cultura, registrando-a em nossa história para garantir a memória e a soberania 

de nossa civilização ao longo dos tempos”.
100

  

 

Como uma síntese da sua experiência, ao relacionar urbanismo e arquitetura pelo víeis da 

identidade, o arquiteto assim responde à concepção do Centro de Identidade: (...) “Desde o 

início do meu exercício profissional, tive a oportunidade de participar de planos e projetos 

para a Cidade do Salvador. Essas experiências contribuíram decisivamente para a 

compreensão que tenho sobre as questões sociais, econômicas, políticas e físicas que 

compõem a complexidade do meio urbano. Ao mesmo tempo, interesso-me pelos valores e 

peculiaridades de minha região, francamente expressos nas características culturais, 

climáticas, paisagísticas e geomorfológicas, e acreditava que quanto mais aprofundamento e 

consciência eu tivesse desses valores mais estaria credenciado a criar obras identificadas com 

o meio, cujas singularidades pudessem despertar interesses recíprocos entre os povos”.
101

  

 

A idéia ganhou força desde quando Assis Reis propôs e construiu o Modelo Reduzido da 

Cidade do Salvador, uma representação da cidade numa escala 2.000 vezes menor, onde a 

população é capaz de retomar a imagem global da cidade, (...) “perdida no disparado 

crescimento, resgatando a visão histórico-temporal dos ambientes urbanos e das 

transformações processadas. Esta conscientização poderá estimular um sentimento 

comunitário dos patrimônios arquitetônico e ecológico, dos quais a população é detentora”.
102

  

  

Essa mensagem conceitual do Modelo Reduzido tem suas raízes na constante preocupação de 

Assis Reis por uma arquitetura regional que, de modo sempre atualizado, deve expressar os 

aspectos históricos, culturais e materiais da região, promovendo, no quadro urbano ou 

natural, uma inteiração e fortalecimento da ambiência, idéia que se reporta ao conceito de 

identidade. Se, desde o EPUCS, a idéia viva dos valores da cidade vem pontuando o trabalho 

do arquiteto, o seu Centro de Identidade Cultural, por certo, apresenta-se como um corolário 

                                                
100 REIS, Assis. Fazer arquitetura, um difícil aprendizado. PROJETO. São Paulo: Projeto Editores 

Associados, n. 94, p. 47, 1986. 
101 Idem, Op. Cit. p. 47. 
102 Idem, Op. Cit. p. 47. 
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desses princípios. Do mesmo modo, ao transpor os limites do país, para encontrar mais 

identidades nos contextos regionais latino-americanos. 

 

Assim, entre os acontecimentos que consubstanciam a década de 1980, a Bienal Internacional 

de Arquitetura, realizada em Buenos Aires, em 1985, foi um desses eventos que reuniu 

destacados arquitetos dos mais diversos lugares do mundo. Mesmo sendo um colóquio 

internacional, ali também foi realizado um Seminário Latino Americano, de alto nível,  

abordando o tema ‘identidade e modernidade’’, durante o qual também foram realizados 

diversos ensaios, palestras e mostras de arquitetura, objetivando-se dar uma postura 

atualizada aos desafios colocados para os novos rumos da Arquitetura Ibero-Americana. Ali, 

(...) “Juntamente com outros colegas brasileiros, Luis Paulo Conde, Joaquim Guedes, 

Severiano Porto, Acayaba e outros, participamos das mostras, palestras e debates... Uma 

substancial preocupação cultural que ocorre nestes anos 80, focalizando a arquitetura 

regional, sua realidade potencialidade e perspectiva para uma prática alternativa de 

arquitetura, inserindo neste contexto minha experiência”.
103

 

 

A Bienal teve para Assis um efeito surpreendente ao abrir novas fronteiras no campo das 

relações culturais e nas oportunidades que daí advieram para o avanço das suas idéias. Das 

palestras, certos compromissos e colocações teóricas fizeram suscitar possibilidades de 

afirmação dos caminhos que se buscava, dando um firme caráter ao trabalho dos arquitetos 

latino-americanos. Naquele momento, a obra de Severiano Porto obteve o primeiro prêmio na 

mostra da Bienal e a obra de Rogélio Salmona, da Colômbia, causou forte impressão pelo seu 

embasamento regional de feição atualizada, sinalizando para as experiências latino-

americanas. 

 

Aquele evento também possibilitou a Assis Reis conhecer pessoalmente o arquiteto Richard 

England, da Ilha de Malta, autor do livro “Em Busca dos Espaços Silenciosos” e de outras 

obras que abordam o regionalismo contemporâneo, a quem Assis Reis já se identificara e, 
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fazendo ressaltar diz que ele (...) “Criando espaços coloridos de presença poética, vale 

reproduzir uma das suas citações: Gostaria de criar a expressão última do regionalismo 

contextual que levará o homem a uma relação total com a natureza: uma arquitetura ideal 

onde o piso será o marrom da terra, as paredes o branco dos ventos e o teto o azul do céu”.
104

 

 

                                                     

                  Fig. 14-  O espaço cênico da obra de England                                  Fig. 15- O arquiteto Richard England 

 

Assis Reis, desse modo (,,,) “Prefere se identificar com o inglês Richard England em 

oposição à máxima racionalista de Gropius, quando aquele afirma que “a arquitetura 

representa o equivalente a inserção de uma folha nova no tronco de uma árvore antiga, ao 

invés da negação das raízes, na criação de novas árvores”. 
105

 

 

Essa procura por uma arquitetura fundamentada nos determinantes sócio-culturais, 

econômicos, tecnológicos, e geográficos, para Assis Reis, vem se consubstanciando ao 

buscar nessas raízes e especificidades os instrumentos necessários ao desenvolvimento de 

suas idéias. Assim é que o arquiteto se refere ao texto intitulado de “Pelos caminhos da 

Terra”, de Anita Regina di Marco, publicado em 1984 pela Revista Projeto, em que trata de 

uma autêntica arquitetura regional islâmica e onde aborda o interesse por um retorno às 

raízes culturais do lugar. 
106

 

 

Sobre essa busca às raízes do lugar outro arquiteto, o egípcio Hassan Fathy, teve para Assis 

Reis uma grande influência. Destaca-se o relato das experiências daquele arquiteto sobre a 

obra destinada à cooperativa de agricultura, no Oásis de Kharga, em Barís no Egito, onde 

                                                
104  REIS, Assis. Fazer arquitetura, um difícil aprendizado. PROJETO. São Paulo: projeto Editores 

Associados, n. 94, p. 47, 1986. 
105 AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. Apresentação do Arquiteto.  . Salvador: IAB/BA, 1997. p. 4. 
106 A esse respeito ver o artigo de Ana Regina di Marco na revista PROJETO, nº 65, 1984. 
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advoga o princípio da cultura local como definidora daquelas construções e o emprego da 

ventilação cruzada, utilizando um natural condicionamento de conforto e o emprego de 

técnicas construtivas e materiais tradicionais do lugar
107

. Na obra de Assis, estes princípios 

estão fortemente marcados, sobretudo no Projeto do Ginásio Polivalente do Cabula 

(PREMEN), com o emprego dos fenestrais (esquadrias espaciais desenhadas para aquele 

projeto), e no Centro Médico da Graça, com emprego do sistema de ventilação cruzada. 

 

Ainda em 1985, no XII Congresso brasileiro de Arquitetos, realizado em Belo horizonte, 

Minas Gerais, são proferidas várias palestras, destacando-se a abordagem que se fez em torno 

do afastamento gradativo das raízes e referencias da cultura brasileira na produção da 

arquitetura de então, na qual deveriam participar do processo criativo os valores locais, 

coerentes com as diversas regiões e meios sociais que caracterizam a diversidade do País. 

 

Segundo Assis Reis, algumas experiências de colegas cariocas, à época, podem também 

servir de exemplo ao que se buscava em termos regionais. O trabalho de Luis Paulo Conde 

exprime um cuidado com a qualidade do entrosamento da edificação com o espaço urbano, a 

escala humana, a técnica construtiva e a apropriação do clima, a trajetória solar e, por fim, a 

adequação ao modo de vida do lugar. Conde, nesse momento, (...) “desenvolve pesquisas 

sobre a presença de obras, nesta Cidade de São Sebastião, do período de transição ao 

movimento moderno, que lhe serviram como base para suas propostas realizadas nesta 

década. Ë representante, em nível habitacional, sua concepção para o policromático núcleo 

urbano AlfaBarra, previsto no Plano de Lúcio Costa”. E do mesmo modo cita o Conjunto 

Cafundá, obra de autoria de uma equipe liderada pelo arquiteto Sérgio Magalhães, talvez uma 

arquitetura inspirada nas ocupações espontâneas, um conjunto que se adequar à elevação do 

terreno e possui caracteres apropriados do resgate de elementos tradicionais da arquitetura 

carioca.” 
108

   

 

                                                
107 FATHY, Hassan. Arquitetura para os pobres. S.P: Salamandra/Edusp. 1980. 
108 REIS, Assis. Problemática da Arquitetura Regional. Conferência proferida na Faculdade de Arquitetura 

da UFRJ.  Rio de Janeiro: novembro de 1990.  p. 5. 
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A maturação dessas identidades segue no tempo e, em 1986, é realizada a V Bienal Latino-

americana em Quito, no Equador, onde o livro “Mas allá del Posmoderno” é premiado com  

Menção Honrosa. O livro, organizado pelo crítico e arquiteto mexicano Antonio Toca, reúne 

textos de vários autores de língua espanhola e se constitui em um marco para aqueles 

arquitetos que clamam por um lugar ao sol da pós-modernidade. O seu conteúdo relaciona, 

com ampla abordagem, a necessidade de uma conscientização sobre aquela arquitetura de 

fortes vínculos com a região, sendo que (...) o propósito fundamental deste trabalho coletivo 

é o de oferecer uma resposta – assim seja mínima e incompleta – ao ambíguo fenômeno do 

Pós-moderno”.
109

 

 

A bienal realizada no Chile, em 1989, constituiu-se em mais um evento em que as questões 

relacionadas ao regionalismo e a modernidade estavam traduzidas nos intensos debates 

realizados. Naquele evento, foi então premiada a obra do arquiteto colombiano Rogelio 

Salmona. Ali, a crítica Argentina Marina Waisman também falou sobre os SAL - Seminários 

de Arquitetura Latino-americana, fóruns regionais sistemáticos, onde arquitetos e críticos 

discutem principalmente sobre o desdobramento temático que envolve o regionalismo e a 

modernidade. Marina Waisman então define a modernidade como um conceito histórico e 

propõe sua redefinição, abandonando-se a ideologia do progresso material, a exemplo do 

movimento moderno ortodoxo, adaptando-a ao valor de ideal de progresso que tem como 

centro “a pessoa, a dignidade e a qualidade de vida e por último na recuperação do planeta 

terra para a vida”.
110

  

 

No ano de 1990, um fato seguinte tem peso: a importante publicação do livro “Nueva 

Arquitectura en América Latina: Presente Y Futuro”. É um trabalho de autoria coletiva, 

organizado e apresentado pelo arquiteto e crítico mexicano Antonio Toca, e reúne textos de 

renomados arquitetos e críticos de arquitetura de diversos países. Entre eles, a arquiteta e 

crítica paulista Ruth Verde Zein participa com o texto “Arquitectura brasileña em la década 

                                                
109 TOCA, Antonio Fernández. Presentacion. In TOCA, Antonio Fernádez et alli. Mas Allá del Posmoderno: 

crítica  a la arquitectura reciente. Mexico: Ediciones G. Gili, 1987.  p. 7  
110 A esse respeito, ver artigo de Marina Waisman intitulado “O Centro de desloca para as margens na revista 
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de los 80: algunas tendências”, onde aborda o trabalho de muitos brasileiros, entre eles o de 

Assis Reis.  

 

O livro, de modo geral, configura-se como uma revisão crítica da condição pós-moderna na 

América Latina, expressa na arquitetura produzida naquele momento. Aborda então o fato, 

levando em conta que (...) “Tradicionalmente negada, submetida a uma profunda 

dependência da Europa, pouco conhecida e menosprezada, a arquitetura da América Latina 

não tem uma presença importante no desenvolvimento do panorama mundial e ainda a 

possibilidade de sua existência como fenômeno conjunto, com características que permitem 

qualifica-la como uma corrente, tem sido questionada. Entretanto, parece haver uma inegável 

herança cultural, social e histórica, que permite falar de uma identidade – com diferenças 

particulares e evidentes – da região; a que constitui, sem dúvida, um potente conjunto de 

países que tem tido, e lutam para ter, uma cultura vital e criativa, dentro da qual a arquitetura 

deve ser uma de suas manifestações mais vigorosas”. 
111

 

  

Dentro desse enfoque, vale citar que (...) “A obra de Assis, predominantemente urbana, local 

e regional, se alinha a grupos de arquitetos latino-americanos cuja produção se caracteriza 

pela fluidez dos espaços, sobriedade plástica e síntese compositiva, intimamente ligados às 

culturas locais e as especificidades climáticas. São obras que sinalizam como um grito na 

desordem urbana, onde predominam a força da especulação imobiliária, responsável pela 

inserção de tipologias incoerentes com a paisagem e inspirados em tecnologia adversa, que 

impõem ora edifícios com grandes painéis recobertos por vidros inadequados às condições 

climáticas locais, ora buscas estruturais combinadas com efeitos formais que tentam 

encontrar variações sobre o mesmo tema”.
112

 

  

Nessa mesma direção, o XIII Congresso Brasileiro de Arquitetos “Lúcio Costa”, realizado 

em São Paulo, 10 de novembro de 1991, tem como importante resultado a sua Mensagem, 

assinando aquele documento: Antônio Toca (México), Assis Reis (Brasil), Edward Rojas 
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(Chile), João Castro Filho (Brasil), José Beingolea (Peru), Miguel Pereira (Brasil), Ruth 

Verde Zein (Brasil) e Severiano Porto (Brasil), e que a seguir é descrito: 

 

 “Ante a necessidade de avançar numa maior interação cultural dos países da América Latina, 

cuja situação econômica e social é particularmente difícil, propõe-se esta mensagem, com o 

espírito de preservar a liberdade para lograr a justiça o como maior bem da humanidade: 

- Existe na América Latina uma produção arquitetônica diversa e de grande qualidade, que 

responde às particulares condicionantes geográficas, climáticas, culturais, econômicas e 

sociais de cada lugar onde se produz; 

- Essa arquitetura tem sido qualificada como “regionalismo crítico” ou “modernidade 

apropriada”, termos que nos parecem aproximar-se do seu espírito; 

- Essa arquitetura busca dar respostas contemporâneas aos distintos desafios que nos impõem 

o mundo moderno. Portanto, é consciente de sua própria modernidade e não se confunde com 

folclorismos historicistas; 

- Essa arquitetura aproveita todos os materiais e tecnologias apropriadas a cada realidade, 

para lograr uma adaptação às condições climáticas, ecológicas, sociais e culturais; 

-Essa arquitetura demonstra que é possível uma prática apropriada e independente das modas 

e tendências impostas; 

- Essa prática deve avançar também na reflexão e na crítica, consciente de que a América 

Latina é uma região com condições similares a outras na Ásia, África e Oriente Médio, que 

tem uma intenção criativa de expressar sua própria modernidade; 

- Consideramos que o acervo construído pelos povos e cidades é um importante legado 

cultural que tem de se proteger, preservar ou reutilizar, evitando sua destruição como única 

solução para prover novas construções; 

- Para avançar nesse processo criativo, recomendamos seguir promovendo a integração e o 

intercâmbio de experiências entre nossos países, dando-lhe um reconhecimento nos diversos 

níveis de Governo, na sociedade em geral, entre os arquitetos, nas universidades e, 

principalmente, entre os alunos de arquitetura”.
113

 

                                                
113 REIS, Assis et alli. Manifesto dos Latino-americanos, durante o XIII Brasileiro de Arquitetos Lucio Costa, 

realizado em São Paulo, em novembro de 1991. 



                                                                                                                                                118 

 

 

Essa problemática, por assim dizer, envolve muitas questões ante a necessidade e o desafio 

de se avançar numa maior interação cultural na América Latina, sobretudo ao se considerar 

que (...) “A sensibilidade pelo lugar por parte da arquitetura contemporânea é um fenômeno 

recente. De fato, o maior esforço do movimento moderno consistiu em definir uma nova 

concepção de espaço utilizando o suporte dos novos avanços tecnológicos: estruturas de aço 

e concreto armado e fechamentos de vidro. Com ele se continuava uma concepção platônica 

e uma tradição matemática de espaço (...) Uma concepção de espaço que é crucial nas 

interpretações historiográficas relacionadas com o movimento moderno, em autores como 

Sigfried Giedion e Bruno Zevi”.
114

    

 

Na atualidade, o movimento moderno em arquitetura constitui uma condição permanente e, 

ao mesmo tempo, já um fenômeno histórico superado. Nesse sentido, as experiências de 

superação das insuficiências da modernidade realizadas no hemisfério sul, na América Latina 

e em alguns contextos periféricos, puseram em evidência outras implicações que envolvem o 

ambiente de embate da arquitetura, na escala mundial, e deram claridade ao enfoque regional 

da arquitetura. 

 

Os desafios que foram colocados envolvem a problemática do cotidiano e da pluralidade 

formal da arquitetura, quando (...) “Nas últimas décadas, a idéia de lugar vem tendo um peso 

específico muito variável e se tem interpretado de distintas maneiras. Na pequena escala se 

entende como qualidade do espaço interior que se materializa na forma, na textura, na cor, na 

luz natural, nos objetos e nos valores simbólicos... Na grande escala se interpreta como 

“genius loci”, como capacidade para fazer aflorar as pré-existências ambientais, como 

objetos reunidos no lugar, como articulação das diversas peças urbanas – praça, rua, avenida. 

Quer dizer, como paisagem característica. Uma ulterior e mais profunda relação faria 

entender o conceito de lugar, precisamente, como a adequada relação entre a pequena escala 

do espaço interior e a grande escala da implantação”. 
115

  

 

                                                
114 MONTANER, J. M. La Modernidad Superada: arquitectura, arte y pensamiento Del siglo XX. 

Barcelona: Editorial G. Gili, 1977.  p. 28. 
115 Idem Op. cit. p. 38 
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Banindo o discurso retórico que muitas vezes é construído para justificar certas 

particularidades do feito arquitetônico, há de se notar que “os conceitos de espaço e de lugar, 

por tanto, se podem diferenciar claramente. O espaço moderno se baseia em medidas, 

posições e relações. É quantitativo; desprega-se mediante geometrias tridimensionais, é 

abstrato, lógico, científico, e matemático; é uma construção mental. Ainda que o espaço fique 

sempre delimitado – tal como sucede de maneira tão perfeita no espaço tradicional... 

Trocando em miúdos, o lugar vem definido por substantivos, pelas qualidades das coisas e 

dos elementos, por valores simbólicos e históricos; é ambiental e está relacionado 

fenomenologicamente com o corpo humano”.
116

  

 

Recuperar a idéia de lugar também tem construído uma crítica à maneira de como se tem 

realizado a cidade contemporânea. E a revalorização da idéia de lugar estaria estritamente 

relacionada com o início da recuperação da história e da memória, valores que o espaço do 

estilo internacional – o antiespaço – rechaçou. Numa junção de história e futuro, segundo 

Ramon Gutierrez, “a identidade não é só uma memória: é, sobretudo, um projeto”.
117

  

 

Desse modo, buscou-se afirmar a latinidade, ou como disse Marina Waisman, (...) “partindo-

se da formulação de um conceito próprio da modernidade e de uma análise lúcida dos 

componentes de nossa realidade, que possam ajudar nessa conquista, a ação crítica e 

sincrética pode produzir, quando sejam necessárias, a assimilação e a transformação positiva 

das correntes universais”.
118

  

 

Assim, para os latino-americanos, o reconhecimento das condicionantes da própria 

identidade se constituiu, sem dúvida, no primeiro requisito para alcançar um caminho que 

reforçasse e valorizasse essa identidade. Se o regionalismo é tido como uma contrapartida 

crítica às soluções universais para a arquitetura, ou como parte do reconhecimento mundial 

da pluralidade, na qual fica incitada a valorização da própria identidade, pressupõe-se o seu 

traço de dependência cultural, sobretudo tecnológica. Nesse momento, como um brado, a 

                                                
116 MONTANER, J. M. La Modernidad Superada: arquitectura, arte y pensamiento Del siglo XX. p. 32. 
117 Idem, Op. cit. p. 32. 
118 WAISMAN, Marina. Arquitectura argentina: identidad  y modernidad. In: TOCA, Antonio  Fernández 

(Ed.). Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro. Mexico: Ediciones G.Gili,, 1880. p. 261. 
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latinidade aparece como uma condição prioritária para os ajustes dos requisitos da arquitetura 

ao caráter específico do “lugar latino-americano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III 

  

 Arquitetura Regional 
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A arquitetura regional de Assis Reis 

 

A tarefa de versar sobre uma “Arquitetura Regional”, com ênfase na obra de Assis Reis, 

implica necessariamente uma abordagem sobre o panorama da arquitetura após a construção 

de Brasília, em 1960. É um período de grandes transformações, quando as cidades brasileiras 

se expandem, absorvendo grandes investimentos em infraestrutura, onde as construções se 

multiplicam para atender ao adensamento populacional de um Brasil que já se fazia 

definitivamente urbano. Do ponto de vista arquitetônico, as cidades brasileiras adquirem uma 

expressão de diversidade e pluralidade, uma marca característica da segunda geração dos 

modernistas a partir de então. 

 

Perceber aquele ambiente da arquitetura brasileira e a contribuição daqueles arquitetos faz 

destacar, sobretudo, a busca por novas diretrizes projetuais, ou seja, a superação do 

modernismo. Tendo como característica principal a produção dos anos 60 e 70, aquela 

geração passou a relacionar “Regionalismo e Modernidade”, reforçando os vínculos  locais 

da arquitetura, traduzidos numa expressão universal. 

 

Na arquitetura produzida por essa geração, mesmo ao se considerar a busca por uma 

experiência não formalista e plural, é possível identificar uma “tendência” no conjunto das 

obras. Nesse sentido, a tônica “construtiva” foi sem dúvida a principal preocupação, atrelada 

a uma “verdade” dos materiais. É a manifestação do “brutalismo” europeu, propagado pelas 

obras de Le Corbusier, após a 2ª guerra. No Brasil, essa tendência ganha força a partir dos 

anos 60, sobretudo no ambiente paulista com a influência da arquitetura de Vilanova Artigas, 

na qual se privilegia a manifestação do espaço, amalgamando, nesse sentido, diferentes 

elementos arquitetônicos, tais como vigas, coberturas, paredes, colunas etc. 

 

A obra de Assis Reis é tomada por alguns desses princípios ao enfatizar diferentemente os 

elementos construtivos e arquitetônicos, dando um caráter próprio a cada componente, 

distanciando-se de uma linguagem fabril, padronizada dos elementos construtivos em geral. 

Entretanto, a qualidade da arquitetura de Assis Reis revela-se pela variedade e adequação da 

linguagem, re-elaborada para cada obra.O engajamento do arquiteto baiano Assis Reis, 
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naquele ambiente, expressa-se pelo seu grande talento, destacando-se do grupo pela 

originalidade de sua contribuição, quando suas soluções nunca recorrem, quer plasticamente, 

quer funcionalmente, aos “chavões” comuns na época, ou encontram derivações. Suas obras 

têm um lugar especial no conjunto das obras realizadas durante o século XX no Brasil.  

 

Obras como a CHESF, o Solar Itaigara e o Solar das Mangueiras se destacam ou se 

sobressaem, cada uma a sua maneira, em razão do caráter único dado ao tema proposto. A 

simples comparação com obras projetadas para fins semelhantes demonstra o traço virtuoso, 

traduzido pela densidade e complexidade do fazer arquitetônico de Assis Reis. 

 

Do ponto de vista da sua expressão, o “regionalismo” das obras de Assis Reis está presente 

na medida da originalidade de cada uma delas, na qual o “regional” se expressa através da 

concepção de cada projeto, informada pela profunda cultura local, da qual o arquiteto está 

impregnado. 

 

Quando iniciou as atividades no seu Escritório, em 1964, os trabalhos de Assis Reis já 

estavam bem conhecidos, reconhecidos e sucedidos. Desde já, o arquiteto defendia a idéia de 

que a arquitetura deveria procurar uma representação do presente/futuro, mas, sobretudo 

pertencer a um lugar específico. Os projetos já apresentavam soluções alternativas à corrente 

dominante do modernismo brasileiro e, no seu modo pioneiro, influenciou muitos arquitetos 

e seus contemporâneos. Nomes como Joaquim Guedes, Miguel Pereira, Luis Paulo Conde, 

Paulo Casé, Sergio Magalhães, entre outros, reconhecem o talento e a força singulares da 

obra e atestam a importância do trabalho do arquiteto baiano na configuração das idéias 

daquela geração de arquitetos.    

 

Nesse sentido, são muitos os trabalhos de Assis que se poderia destacar, sejam aqueles que 

alcançaram a materialização na pedra e no concreto, sejam aqueles que contribuíram para a 

cultura brasileira pela força da proposta, apesar de não terem sido executados, como é o caso 

do Pavilhão de Osaka, uma autêntica abordagem metafórica do traço cultural brasileiro 

A arquitetura de Assis Reis, sendo típica da antropologia cultural ou da antropografia do 

Brasil, confere-lhe um caráter universal. Como arquiteto nato, instintivo e intuitivo essa 
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condição da obra se revela pelos vínculos locais, traduzidos pela riqueza da cultura baiana e 

nordestina do Brasil, enfatizando a importância de que cada povo tem sua fisionomia, seu 

clima cultural e espiritual.   

 

Com uma abordagem correlata, o escritor Ariano Suassuna faz referências a um polêmico 

texto, por ele publicado na década de 60, que ajudou a suscitar o debate naquele momento. 

Ele volta a afirmar seu ponto de vista sobre a arquitetura moderna no Brasil e sua 

preocupação com a questão da afirmação das culturas regionais, em recente entrevista à 

Revista AU - Arquitetura e Urbanismo. 

 

O escritor alerta que (...) “as manifestações culturais populares estão mais próximas da 

estética do barroco. O que chamo de barroco no Brasil está, em verdade, mais próximo do 

românico do que do resto da Europa do século XIII. Certas formas maciças de igrejas 

parecem fortalezas. O barroco que me interessa é o aclimatizado. O barroco ibérico que, ao 

ser interpretado aqui por negros, índios, e descendentes de português pobre, acabou se 

reencontrando com a raiz popular”. É uma interpretação que responde à formação dos 

contextos coloniais, sobretudo nas cidades do nordeste brasileiro. 

 

Por outro lado, diz ele: (...) “a cultura ibérica, européia, acabou se tornando a base da 

cultura erudita, e ambas têm um lado comum: a coragem da imaginação, da cor e da forma, 

da invenção, incluindo a arquitetura (...) A maneira como o povo constrói suas casas, como 

pintava as casas e as fachadas, ainda que represente uma noção equivocada do espaço, 

revela uma visão do edifício ou da construção como uma simples alegoria. A arquitetura 

contemporânea brasileira está muito ligada a Le Corbusier. A visão dele é cartesiana, 

calvinista, tem pouco a ver com o Brasil. Deste modo, Brasília poderia ser entendida como 

uma cidade fria, ao contrário de Salvador, Ouro Preto e Olinda“.
119

 

Sob esse aspecto, o trabalho de revisão da obra de Assis Reis foi desenvolvido de modo a 

ilustrar o traço mais representativo da obra, no que se refere a sua expressão regional, entre 

1952 e 1992, como uma característica da formação cultural brasileira. Ao todo foi possível, 

                                                
119 SUASSUNA, Ariano. Elogio à Cor:  revista AU.  São Paulo: editora PINI,  nº 94, p.70-71. 2001. 
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por exemplo, constituir uma visão crítica sobre a problemática que envolve as expressões 

arquitetônicas particularizadas, dentro dos contextos regionais, quando avaliar a arquitetura 

implica se discutir a relação entre espaço, lugar e arquitetura, aliás, temas que também são 

reincorporados no ambiente de contestação que tomou a arquitetura dos anos sessenta. 

 

Quando se reflete acerca de uma certa arquitetura, formulando um conceito que busca definir 

uma prática arquitetônica, a qual envolve regionalismo x universalismo, é que se depara com 

uma diversidade de opiniões entre os críticos e teóricos da arquitetura. 

 

Partindo-se da famosa frase de Mario Pedrosa, segundo a qual somos um país “condenado ao 

moderno”, percebe-se o caráter definitivo para um entendimento sobre a natureza cultural 

brasileira de feição mestiça, miscigenada, e dentro do nosso viés antropofágico, oscilando 

entre o passado e o futuro para definir a sua identidade. 

 

A questão do “regionalismo” está profundamente associada à identidade cultural, ou seja, às 

tradições e costumes de um povo, a alguns marcos e episódios significativos de sua história, 

às formas específicas de organizar e de se apropriar do espaço. No caso brasileiro, essa 

questão pode também estar ligada ao modo peculiar de viver amalgamando as tendências 

culturais hegemônicas trazidas pelos movimentos internacionais, como o da arquitetura 

moderna. 

 

A esse respeito, o filósofo alemão Jurgen Habermas, em uma conferência sobre “Arquitetura 

Moderna e Pós Moderna’, pronunciada em Munique em 1981, saiu em defesa da arquitetura 

moderna, dada como morta e (...) ”no entanto, ela ainda vive “(...). Ademais, no que se refere 

a ”infidelidade“ ou “desvios” em relação a sua fase pioneira diz que aquele movimento se 

deixou (...) “voluntária porém indevidamente carregar “(...) e que (...)  “só ela brotou do 

espírito das vanguardas”(...). Além disso, para a exaustão das vanguardas e do movimento 

moderno, entende que se trata de (...) “um projeto incompleto de uma modernidade que 

derrapa”
120

. 

                                                
120 A esse respeito ver HABERNAS, Jürgen. Modernity: an incomplet project. in The Anti- aesthetic, ed. Hal 

Foster (Port Townsend, WA: Bay Press, 1983. 
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Seja pelo alto formalismo alcançado ou pela extremada aplicação do seu modelo, Anatole 

Kopp, por seu turno, reivindica a idéia de que (...) “a arquitetura moderna se transformou de 

causa em estilo”, (...) para o seu malogro.
121

  

 

Otília Arantes, contestando a ambos, revela estar convencida (...) “de que a arquitetura 

moderna carrega consigo o germe da sua própria destruição“, tendo assim cumprido a 

realização do seu programa. E ainda assim, sobre o pós-moderno, diz que (...) “ao mesmo 

tempo como boa parte dos arquitetos e críticos empenhados nesta reciclagem da arquitetura 

possuíam um sentimento forte de que forma e função social não podiam se descolar uma da 

outra - como parece ter ocorrido com a arquitetura, inclusive por razões de programa”.
122

 São 

pontos com os quais a segunda geração veio a se identificar e que, na verdade, se constituem 

como princípios para uma alternativa.    

 

O caráter alternativo traz também certas implicações e contradições, fatos a que Assis Reis 

sempre esteve exposto. (...) ”Ou seja, descartando em geral a rubrica de pós-modernos, 

querem ser considerados de novos modernos. Ou em linha de continuidade com Movimento 

Moderno, sem os excessos a que chegara a sua dita racionalidade” (...) “Afinal, desde que 

uma tal utopia passava do domínio do discurso para o plano concreto do edifício ou da 

cidade, ela acabava por evidenciar seus vínculos locais. Portanto, talvez mais do que uma 

correção de rumo se tratasse de extrair as lições de uma prática nem sempre colada ao 

discurso, pois a produção moderna era muito variada. E está aí a arquitetura brasileira para 

atesta-lo. Afinal, o que todos os críticos de cá e de lá sempre acentuaram foi a nossa 

particularidade, os traços idiossincráticos da nossa arquitetura, especialmente de seu 

representante máximo - Oscar Niemeyer. Quem sabe sempre fomos regionalistas apesar de 

modernos”
123

, deixa escapar. 

 

                                                
121 A esse respeito ver KOPP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: 

Nobel/EDUSP, 1990. 
122 ARANTES, Otília Do universalismo moderno ao regionalismo pós-crítico. . In: CARDOSO, L.A.F. e 

OLIVEIRA, F. de. (Org.). (Re) Discutindo o modernismo. p. 11. 

 
123 Idem  Op. cit.. p. 11. 
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Por sua vez, o crítico Josep Maria Montaner, partindo do “conceito tão amplo de mímesis”, 

revela que “as distintas maneiras de representar a imagem visível do mundo, tem sido o 

motor de uma evolução contínua. Entre os séculos XIX e XX, se consumou a grande 

transformação ao abandonar-se paulatinamente a” mímesis “da realidade, ao buscar-se novos 

modos de expressão no mundo da máquina”, idéias muito bem incorporadas pelos pioneiros 

da arquitetura moderna.  

 

Entretanto, este método vai se transformar quando as gerações seguintes rechaçam o estilo 

internacional e reclamam considerar novamente os monumentos, a história, a realidade, e o 

usuário, em face de uma arquitetura vernácula. Desse modo, (...) “Se consubstancia uma obra 

que arranca da experiência acumulada, nos desenhos que estes arquitetos voltam a fazer 

interpretando a arquitetura construída, uma autêntica segunda natureza que a história vem 

gerando”.
124

 É um princípio que faz desenvolver, não um estilo, mas um método que 

possibilitasse a buscava do novo no ambiente da arquitetura e, ao qual, Assis Reis também se 

comprometeu.  

 

No Brasil, Lina Bo Bardi desenvolveu uma das experiências mais originais e significativas, 

nesse sentido. (...) Mediante suas qualidades artísticas, Lina Bo Bardi conseguiu superar os 

limites da própria arte moderna, sem romper com seus princípios básicos. (...) Em sua obra, 

se superam as dicotomias nas quais se havia dividido a estética do século XX: a luta entre 

abstração e mímesis, espírito e matéria, concepção e representação, cultura e natureza. Sua 

atividade demonstra como o projeto das vanguardas, ao aplicar-se nas condições latino-

americanas, completamente distintas das européias, se revitalizou e humanizou, conseguindo 

não cair no academicismo.” 
125

 

 

A experiência realizada por Lina vem por outros caminhos, diferentes da experiência de 

Assis Reis, entretanto, (...) Bo Bardi não propôs uma forma arquitetônica, senão, um método: 

um método para superar as limitações da própria modernidade, consistente em harmonizar a 

base cultural com o projeto moderno de criar novas formas para uma nova sociedade.” 
126

 

                                                
124 MONTANER, J. M. La Modernidad Superada: arquitectura, arte y pensamiento Del siglo XX. p.12 
125 Idem Op. cit. p.13 
126 Idem Op. cit. p.13 
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Para Keneth Frampton, entretanto, tais expressões da arquitetura podem ser descritas como 

sendo o “Regionalismo Crítico, ou a única ponte por onde deve passar no futuro uma 

arquitetura humanista”.
127

 E, de outra maneira, Charles Jenks, outro autor inglês, que vê 

nessas expressões particularizadas da arquitetura do lugar um evento “tardo-moderno”, numa 

alusão ao descompasso desses programas diante de um contexto internacional pós-

moderno.
128

 

 

Entre os latino-americanos, o mexicano Antonio Toca faz lembrar que a reflexão sobre a 

morte do Movimento Moderno, e o nascimento improvisado do seu sucessor, espelham a 

vingança da memória.
129

 E o chileno Christian Fernandez-Cox alerta que a arquitetura 

produzida num contexto sócio ambiental bastante diverso processa os valores modernos 

exógenos pela força que é a soma de “uma identidade potente e original com sua realidade”, 

e entendida como “modernidade apropriada”.
130

 

 

Luis Barragan, em depoimento à Revista “’México en el Arte”, em 1985, diz que “devemos 

tratar de conseguir, com a arquitetura moderna, a mesma atração que existe nas superfícies, 

espaços e volumes da arquitetura pré-colombiana e da arquitetura colonial popular, mas com 

expressão notadamente contemporânea. Obviamente, resulta que nós não podemos repetir 

essas formas, mas se nos concentrarmos em analisar em que consistia a essência do que é 

agradável desses jardins, dessas praças, desses espaços (...) O interessante seria analisar em 

que consistiam essas soluções tão boas (...) Nos assombra que na arquitetura moderna não se 

haja logrado uma solução capaz de manifestar a atração de um lugar”. 

 

Louis Kahn, ao visitar a casa de Luis Barragan, no México, em 1981, relatou que (...) 

“Enquanto circundava a sua casa, percebi o sentido do termo “casa”: boa para ele e boa para 

                                                
127 FRAMPTOM, Kenneth. História crítica de la arquitectura moderna. Barcelona; Editorial G. Gili, 1993. 

p. 317. 
128 JENKS,Charles. Movimentos Modernos em Arquitetura. Lisboa: Edições 70, 1085.  p. 281  
129 TOCA, Antonio Fernández. Presentacion. In TOCA, Antonio Fernádez et alli. Mas Allá del Posmoderno: 

crítica  a la arquitectura reciente. Mexico: Ediciones G.Gili, 1987.   p. 131. 
130 Fernandéz-Cox, Christian. Hacia una modernidad apropriada: obstáculos y tareas internas. In TOCA, 

Antonio  Fernández (Ed.). Nueva Arquitectura en América Latina: Presente y Futuro. Mexico: Ediciones 

G. Gili, 1987. p. 71. 
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qualquer um em qualquer momento da vida. Isto nos diz que o artista busca somente a 

verdade e que o que é tradicional ou moderno não tem nenhum sentido para o artista”.
131

 

 

Caracterizar o regionalismo em qualquer obra de arquitetura tem o sentido traduzir 

significados latentes, seja na organização dos espaços, nas eventuais representações 

simbólicas, no modo de utilizar e trabalhar materiais de construção e técnicas construtivas, na 

forma de abrigar referências culturais em sua visibilidade de massas, volumetria, fachadas ou 

espaços internos. Sobretudo se estas expressões se destacam particularizadas, ou seja, com 

um caráter genuíno, com um significado próprio, dentro de uma expressão que não tenha se 

manifestado em outro lugar qualquer. 

 

Neste sentido, é possível encontrar, sem exagerar, alguns traços “regionais” na arquitetura de 

Assis Reis, muito mais marcada, contudo, pelo modernismo e por elementos da cultura 

nordestina, seja na forma de organização do espaço como uma herança da arquitetura 

colonial, presentes nas casas baianas do século XIX, e sem retirar o valor simbólico de suas 

obras. 

 

A arquitetura de residências de Assis Reis tem, por exemplo, sua principal característica na 

organização e articulação dos espaços internos. Estes são quase todos concebidos para uma 

vida familiar intensa, voltada para si mesma. Dificilmente os espaços das residências de 

Assis Reis se voltam para a rua. Pode-se dizer que, neste caso, ele recupera leves vestígios de 

organização das residências urbanas do período colonial, em que a visão da rua se dava 

através das esquadrias com treliças, na fachada principal. Soltas dos limites do lote, as 

residências modernas de Assis Reis têm barreiras visuais inclusive para as laterais do terreno, 

o que ocorria nas residências urbanas anteriores à primeira metade do século XX, pela total 

ocupação do lote.  

 

No caso das casas de Assis Reis, a relação com a rua se dá a partir de um ponto, ou acesso, 

para onde converge o olhar e o interesse do usuário, fazendo a transposição do externo para o 

                                                
131 Citado por  MONTANER, Josep Maria, in La modernidad superada: Arquitectura, arte y pensamiento 

Del siglo XX. Barcelona: Editorial G.Gili, 1977.  p.21. 
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interno, como ponto de transformação do público para o privado, do coletivo para a 

intimidade, sensação que é enfatizada nos pequenos ambientes internos das casas. Entretanto, 

na casa José Luis, ou na casa Antonio Gouveia, há uma supressão dos elementos 

delimitadores do terreno, onde o recuo legal do lote é incorporado ao conjunto, fazendo a 

obra participar da cena urbana de modo integral. 

 

A utilização de planos distintos para gerar maior dinâmica na articulação das massas de uma 

edificação de dois andares, o uso de diagonais ou de ângulos de 60
0
 e 120

0
 em planta, muitas 

vezes descantonada, a implantação de alguns elementos estruturadores da organização do 

espaço como se fossem centros de gravidade do próprio projeto, são recursos do mesmo 

repertório modernista que não podem ser exatamente caracterizados como regionais. 

 

A rejeição da aplicação incondicional dos modelos globais da arquitetura moderna e a forte 

impressão dos grandes telhados de duas águas que se escondem sob a Mata Atlântica nas 

encostas da Cidade do Salvador, levaram Assis Reis, por um certo período de tempo, a riscar 

residências que mais se aproximavam do gosto neocolonial, ou neobarroco, como costuma se 

referir.  

 

Durante os anos sessenta, essas casas apresentavam um desenho e aparência que expressam 

uma fase de procura. Era uma arquitetura de interpretação, na qual estão implícitos os valores 

culturais e históricos preexistentes, encontrados nas moradas coloniais baianas. Destaca-se a 

cobertura com telhado cerâmico, em duas águas, formando grandes beirais. A organização 

sóbria das fenestrações e as faixas de guarda corpo com desenho completam o principal 

repertório, onde tudo devia ter um certo grau de modernidade.  

 

Em muitos desses projetos, o arquiteto empregava o ladrilho hidráulico decorado, no 

revestimento de algumas paredes, peças que ele mesmo desenhava e fabricava, artifício 

herdado da azulejaria colonial-barroca, resgatado na arquitetura moderna brasileira. 

Destacam-se as residências Eduardo de Carvalho, em 1959, a residência Adriano Fernandes, 

em 1960, a residência Aquiles Calmon de Passos, em 1963, e a residência “Quinta das 

Mangueiras”, em 1964.  
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Ao se afastar das interpretações mais literais da arquitetura tradicional, Assis Reis passou a 

adotar umas soluções “mais próximas da arquitetura popular traduzindo, num grau de 

contemporaneidade, todos os valores existentes na história da cultura baiana”, como costuma 

dizer. Com esse propósito, o arquiteto desenvolveu projetos de residências, inicialmente 

aquelas construídas em alvenaria de bloco e pintadas de branco. Vale ressaltar “Barraco dos 

Carvalho”, uma casa desenhada ainda em 1965.  

 

Depois, a fase das casas construídas em blocos aparentes, para em seguida desenvolver as 

casas em tijolo laminado aparente. Marca, dessa forma, o seu traço definitivo nos projetos 

residenciais, destacando-se a expressão plástica e volumétrica, sobressaídas pelos sólidos 

multifacetados; a organização das plantas sextavadas, com a sua complexidade orgânica 

dando fluidez e dinamismo aos espaços; a supressão do telhado colonial e a adoção do teto 

reto e em laje de concreto; a luz zenital com o domus em fibra de vidro; e o nível de 

detalhamento nas soluções empregadas. Destaca-se a casa José Paixão, em 1970, a casa José 

Luis,em 1971, a casa Oleone Pereira em 1973, a casa “Loba dos Patamares, em 1974, a casa 

Lindoel Farias e casa Antonio Carlos Mota, em 1975, a casa Elza Santa Izabel, em 1976 e 

casa de Santo Estevão, em 1978. 

 

A habitação em torre também se sobressai pelo caráter pessoal dado àquelas obras, uma 

transposição das suas idéias para a escala vertical.  Nesse caso, Assis Reis traz a experiência 

das residências, desenvolvendo projetos muitos característicos a partir de plantas orgânicas, 

com revestimento em tijolo aparente ou em mosaico vitroso e pelo jogo volumétrico 

surpreendente. Entre eles, o Solar das Mangueiras, de 1976, sobressaindo-se pela alta 

qualidade de implantação, proporções, tratamentos, resolução funcional, que dão um caráter 

de eterna atualidade àquela obra. Nesse projeto, o caráter regional se sobressai seja na rica 

concepção volumétrica, seja no colorido metafórico da Bahia, seja na lição de conforto 

ambiental, com a captação da brisa marinha para o bem estar do morador.  

 

O Solar das Mangueiras se sobressai também pela influência que exerceu no 

desenvolvimento da arquitetura brasileira, especialmente na tipologia da habitação em torre, 
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hoje hegemônica no Brasil urbano. Outros dois exemplares se destacam como o Solara 

Itaigara e o Edifício Morro do Conselho, referências arquitetônicas exemplares.   

 

A arquitetura não-residencial de Assis Reis, por outro lado, tem uma influência 

internacionalista muito mais marcante, baseada no receituário modernista. As estruturas 

visíveis de concreto aparente, os panos de vidro, as coberturas planas e até mesmo os jardins 

carregam a linguagem do modernismo. No entanto, são notáveis a absolvição dos pilotis, a 

movimentação angulada das plantas e a preocupação com as condicionantes locais. Entre os 

projetos, ressalta-se o Farol Quebra-Mar, de 1964, e o Centro Médico Albert Schweitzer, de 

1967. 

 

O projeto do Centro Médico Albert Schweitzer foi desenvolvido em concreto aparente, cuja 

planta abre-se em forma de leque, buscando dar uma melhor ventilação. Pelo vazio existente 

entre os blocos e entre a parede e a laje, em cada pavimento, a circulação interna do ar fica 

garantida pela presença de uma grade metálica, uma solução que também é admitida no hall 

do elevador.  

 

Algumas de suas propostas vão ainda mais longe nesta leitura, tal como a do Hospital Geral 

do Canela, no qual se  reiterava, em uma de suas massas, um edifício de vários andares cuja 

estrutura era baseada em um pilar central e cujas quatro fachadas eram de vidro, inspirado 

vagamente nas propostas de Frank Lloyd Wrigth. 

 

Ainda nos primeiros tempos, Assis Reis enriqueceu o acervo arquitetônico brasileiro com 

projetos enraizados na baianidade e florescidos na tecnologia. Destes destaca-se o Posto Pau 

de vela e o Ginásio Humanístico de Pojuca, em 1965. Com funções diferenciadas, estas 

edificações apresentam uma conformação espacial muito própria, que de forma orgânica 

estabelece a fluidez e o dinamismo dos ambientes, dispostos também pelo princípio das 

plantas em leque. A volumetria tem sua característica marcada pelo material local 

empregado, que através do redesenho impõe às estruturas um traço singular da obra do 

arquiteto. Paredes, esquadrias, estruturas, pisos, toda a técnica convencional é refeita a partir 

de um desenho novo.  
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O tema escolar é extremamente enfatizado na obra de Assis Reis. Os projetos do Centro 

Educacional Joventino Silva, em 1968 e o Ginásio Polivalente do Cabula, em 1971, são 

exemplares que se sobressaem pelo tratamento dado aos espaços educacionais, pelas 

estruturas que compõem as volumetrias e, ainda mais, com a idéia sempre presente de 

conforto nos ambientes, sobretudo térmico e luminoso. Da mesma forma, com a preocupação 

em integrar os edifícios na paisagem e no todo construído do local. 

  

Outros projetos se agrupam pela expressão característica, quer seja pelas formas dos volumes 

ou pela técnica do concreto armado aparente. São singulares projetos com finalidades 

diversas, os quais se destacam pela perfeita adequação ao lugar e a ênfase dada  a 

participação do usuário. Vale comentar os Jockey Clube da Bahia, de 1974, o Iate Clube de 

Alagoas e a Sede Administrativa do Porto de Aratú, de 1976, e o Centro Comunitário Batista, 

de 1979. São obras que revelam um completo domínio projetual e a assunção do traço 

característico que marca o trabalho de Assis Reis.   

 

Outros dois projetos devem ser destacados pela natureza excêntrica do tema, mas que atesta 

um perfil característico de uma prática arquitetônica. São eles, o Cemitério Parque, de 1969, 

e o Loteamento Morro do Conselho, de 1972. O primeiro pode ser compreendido a partir dos 

croquis e dos esboços que compõem o estudo preliminar, um método projetual em que a 

composição nasce da interpretação artística da paisagem, como uma pintura do local. O 

outro, é um projeto urbano que compreende a proposta física a partir da interpretação das 

condicionantes locais e da geomorfologia, um princípio que se reporta ao começo da carreira 

do arquiteto, partido-se do contexto urbano para a arquitetura.    

 

A obra síntese do trabalho de Assis Reis é o projeto do Edifício/Sede da CHESF- Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco, em Salvador, e data de 1977. A idéia do edifício, primeiro foi 

exposta através de memorial no concurso privado para a escolha do projeto. Sagrando-se 

vencedor, o arquiteto desenvolve um projeto que sintetiza toda a sua vivencia em arquitetura 

ao integrar a linguagem de materiais diversos, modernos ou tradicionais, dando uma 

expressão singular e atualizada ao edifício.  
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A obra, executada em estrutura de concreto, revestida em tijolo laminado aparente, é 

constituída por um edifício de planta retangular, organizado em torno de um claustro central 

coberto por domus translúcidos, destacando-se a escadaria em aço e a estrutura metálica com 

piso em grelha e que, sobre o espelho d’água do térreo, faz articular os diversos ambientes. 

Há, nesse caso, uma perfeita integração com o entorno paisagítico. 

 

Na sua maturidade profissional, o arquiteto tem se voltado para no espaço urbano, no qual faz 

da cultura local a matéria de sua obra. A cultura nordestina, sobretudo a baiana, tem 

contornos muito peculiares, cujos traços fizeram marcar distintamente a arquitetura de Assis 

Reis. A partir desses vínculos ele cria um compromisso de tradução dessas densas culturas e 

de suas variadas manifestações, tendo como corolário a concepção do Centro de Identidade 

Cultural. A partir do Modelo Reduzido, uma representação da cidade do Salvador, na escala 

1:2000, o arquiteto vem trabalhando no sentido configurar definitivamente aquilo que 

entende como sendo o centro de referência cultural da civilização baiana, e berço do Brasil.  

  

Em todo caso, a obra de Assis Reis se sobressai como uma das mais importantes no contexto 

da arquitetura brasileira, não pelo seu traço regional, mas pela altíssima qualidade naqueles 

valores universais da arquitetura, quando então consegue somar “Regionalismo e 

Modernidade”. 

 

O emprego do termo “regional”, de toda maneira, merece ser justificado. A compreensão 

dessa expressão ganha contornos culturais locais, mas se insere numa escala de maior 

amplitude. Quer dizer, dentro da atualidade brasileira, na qual o reconhecimento da 

multiplicidade dessas expressões, em suas legítimas autonomias, atinge uma totalidade. Uma 

síntese das expressões regionais, portanto, deve refletir a cultura nacional senão dentro dessa 

complexidade, com a qual a arquitetura no Brasil sempre teve fortes comprometimentos.  

 

Mas, voltando-se às particularidades do tema, convém lembrar que o período estudado é 

específico, compreendido entre 1952 e 1992, os quarenta anos que configuram a prática 

arquitetônica de Assis Reis de forma mais homogênea: no primeiro momento, o ensaio e a 

procura por um caminho novo e que inclui a Casa do Rio Vermelho e as Casa neobarrocas; 
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no momento seguinte, a afirmação do traço característico no trabalho do arquiteto e que vai 

da Casa José Paixão ao Centro Comunitário da Graça; e por fim, o desafio e a tentativa de 

suplantar-se que, nesse caso, aqui se refere aos projetos da Concha Acústica do Campo 

Grande e do Pavilhão de Sevilha. Dessa forma, pode-se ter uma compreensão mais 

pormenorizada dessas obras nas páginas seguintes.  
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1. A Casa do Rio Vermelho 

 

 

A casa localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, representa o primeiro projeto do 

arquiteto Assis Reis, quando ainda estudante. Elaborado em 1952, trata-se de uma residência 

muito simples para um casal bastante idoso, cujo programa se constituía num quarto de 

dormir, uma sala, uma pequena cozinha e um sanitário.  

 

Inspirada no pavilhão alemão de Mies van der Rohe, mestre da arquitetura moderna e criador 

de “uma genealogia das paredes”, a casa apresenta uma claridade racionalista, herdada da 

obra de Mies, onde o uso sábio das alvenarias é a sua marca mais predominante. Deste fato, 

desdobra-se o franco relacionamento do espaço interno com o externo. Na sua implantação, 

admitiu-se um recuo de 10 metros para a definição de uma escala apropriada, criando uma 

ambiência no conjunto.  

 

A alvenaria de granito vermelho “Cachoeira” se desenvolve no sentido longilíneo do lote, 

demarcando o setor de serviços. A esquadria em tabela de madeira, do tipo “persiana” e na 

cor cinza, encerra o conjunto com uma porta de madeira revestida em fórmica preta. Uma 

laje fina, e pintada na cor branca, define o teto reto.  Os muros, com revestimento em massa 

única foram pintados na cor salmão claro. Um espelho d’água situado na parte frontal do lote, 

e onde o volume da casa se debruça, foi revestido com cerâmica na cor azul. O conjunto 

apresenta uma idéia cênica de espiritualidade, definida pelas linhas de composição 

minimalista.  

 

O projeto representa o princípio e o fundamento do trabalho de Assis Reis, na medida em que 

o arquiteto tentou desenvolver uma obra de inovação, como uma experiência singular e se 

depara com uma inadequação da arquitetura ao contexto local. Serviu para afirmar o 

princípio de procura e a busca por um fundamento, um lastro conceitual mais apropriado ao 

seu trabalho.  
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Fig. 16- O Pavilhão de Barcelon 

 

    

 

 

 

 

 

Fig. 17- Vista principal, em esboço de Assis Reis.  

 

 

 



                                                                                                                                                137 

 

 

 

 

 

 

       

Fig. 18- Planta Baixa da Edificação,, em esboço de Assis Reis.  
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2. Residência Eduardo de Carvalho 

 

Localizada no Loteamento do Morro Ipiranga, no bairro da Barra em Salvador, a casa foi 

construída em um lote de esquina, possuindo uma bela vista para o mar e para a avenida 

Oceânica. O terreno, em aclive, permitiu a implantação da casa na parte mais elevada, 

acentuando-se a sua volumetria e o aproveitamento da paisagem. A casa apresenta uma típica 

expressão da fase neobarroca de Assis Reis, com telhado em duas águas, com beirais 

alongados e a estrutura em concreto armado, substituindo-se a madeira tradicionalmente 

empregada. A composição volumétrica do imóvel, entretanto, obedece aos preceitos 

corbusianos da Ville Savoye onde o corpo do primeiro pavimento se destaca, apoiando-se 

sobre os pilotis de seção elipsóide, criando no térreo as varandas justapostas. 

 

A planta de forma retangular acompanha o perfil alongado do terreno. Os ambientes que 

compõem o programa estão distribuídos nos dois pavimentos: no piso térreo, as salas, 

sanitário, copa e cozinha, serviços e as dependências de empregados; no piso superior, a suíte 

do casal, os dois quartos dos filhos, um sanitário social e o gabinete. O ambiente da sala se 

desenvolve em níveis diferenciados, ajustados ao acesso da varanda principal e ao acesso dos 

serviços, este em cota mais baixa. . A fluidez e o dinamismo aparecem com a integração dos 

espaços internos e externos dado pelas esquadrias móveis, em tabela de madeira e vidro. As 

lajes inclinadas acompanham a inclinação dos telhados de duas águas 

 

A implantação da casa permitiu a instalação garagem no nível da rua, encaixada sobre o 

corpo da edificação. Deste ponto parte a escada de acesso ao piso térreo. Na outra 

extremidade do lote, a escadaria e a rampa de acesso à varanda da sala, principal aceso dos 

pedestres. Essas articulações já conferem uma procura por uma forma orgânica dos espaços, 

enfatizada pela da relação externo/interno. Todo o terreno é contido por um muro baixo, em 

alvenaria de pedras, criando uma moldura no conjunto que tem uma franca integração com a 

rua e a paisagem. A estrutura é de alvenaria portante, pintada de branco, destacando-se a 

faixa de ladrilho hidráulica na fachada. A cobertura é em telha cerâmica. 

 

O projeto é de 1959 e a construção data de 1960 
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                     Fig. 19- A casa vista da avenida Oceânica 

 

    

Fig, 20- A fachada principal                                                   Fig. 21- O acesso de pedestres 

 

    

Fig. 22- Detalhe da esquadria                                                 Fig. 23- Os pilotis e  a varanda 
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3. Residência Adriano Fernandes 

 

Localizada na rua da Mangueira, no bairro da Mouraria em Salvador, a casa apresenta uma 

típica expressão da fase neobarroca de Assis Reis, com telhado em duas águas, com beirais 

alongados e a estrutura em concreto armado, substituindo-se a madeira tradicionalmente 

empregada. Assentada em terreno originariamente em aclive, a casa foi construída em terreno 

terraplenado e, a partir do muro de arrimo em pedras, elevada em relação ao nível da rua. 

 

A solução permitiu a implantação da garagem no nível térreo, de onde parte a escada de 

acesso ao terrapleno. O programa também se compõe de três quartos, salas, sanitários 

cozinha, área de serviço e dependências de empregados, distribuídos em dois blocos que 

conformam uma planta em forma da letra “ele”. A planta já apresenta uma procura por uma 

forma orgânica do espaço, desenvolvida em níveis diferenciados. A fluidez e o dinamismo 

aparecem com a integração dos espaços internos e externos dado pelas esquadrias móveis, 

em tabela de madeira e vidro. As lajes inclinadas acompanham a inclinação dos telhados de 

duas águas. Nas paredes externas, é marcante o revestimento com ladrilhos hidráulicos 

decorados, desenhos que o próprio arquiteto fazia. Há um requintado tratamento nos jardins 

externos, áreas que são plenamente incorporadas às ambiências internas.  

 

 O projeto data de 1960 e a sua construção de 1961. 
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Fig. 24- O telhado de beiral alongado e as esquadrias em tabela de madeira 

 

     

 Fig. 25- O ladrilho hidráulico decorado                      Fig. 26- A interação interno/externo  

                             

     

 Fig. 27- O bloco dos quartos e as esquadrias em tabela         Fig. 28- A laje inclinada que acomphanha o trelhado                                                          
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4. Residência Aquiles Calmon de Passos 

 

A casa está localizada na rua Tenente Pires Ferreira, no bairro da Barra, em Salvador. A rua é 

uma ladeira íngreme, sendo que o lote também tem declives para o seu interior. Desse modo 

a casa foi implantada, obedecendo-se ao perfil do terreno, no ponto médio do lote e onde se 

posiciona o piso térreo, uma plataforma avarandada e sobre a qual se encaixa a garagem. 

 

 A casa apresenta uma típica expressão da fase neobarroca de Assis Reis, com telhado em 

duas águas, com beirais alongados e a estrutura em concreto armado, substituindo-se a 

madeira tradicionalmente empregada. A cobertura é em telha cerâmica, e as esquadrias em 

tabela de madeira e vidro. 

 

A planta está organizada em torno de um claustro aberto, central, onde os ambientes se 

encaixam em níveis diferenciados. O projeto já apresenta um avanço na procura pelo 

dinamismo espacial, definido pelas articulações e pela iluminação que vem do claustro.  

 

A partir da plataforma/varanda, do térreo, tem-se acesso a uma galeria e, de onde se divisa a 

sala situada em cota inferior, se distribuem os fluxos. Através das escadas, tem-se acesso ao 

setor íntimo, com a suíte, três quartos e um sanitário; o setor social, com as duas salas. O 

setor de serviços é alcançado por uma escada secundária, onde se posiciona a copa/cozinha e 

as dependências de empregados. 

 

O projeto é de 1963. A construção, feita em 1964, compõem-se de alvenaria de bloco, 

pintada de branco e alvenaria de pedra sem revestimento. 
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Fig. 29-  A fachada principal                                                              Fig. 30- O claustro central 

 

      

Fig. 31- Detalhe da estrutura de telhado                                           Fig, 32- A iluminação do claustro 
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5. A Quinta das Mangueiras 

 

A casa está localizada na rua Tenente Pires Ferreira, no bairro da Barra, em Salvador. A rua é 

uma ladeira íngreme, sendo que o lote, em declive e de grande dimensão, permite descortinar 

a paisagem do vale. Desse modo a casa foi implantada, obedecendo-se ao perfil do terreno, 

numa posição recuada do limite frontal do lote, uma ocupação que faz lembrar os casarões 

das chácaras do século XIX e de onde advém o seu nome. A casa, embora apresente uma 

típica expressão da fase neobarroca de Assis Reis, traz algumas inovações como o telhado em 

quatro águas. Reproduz-se, entretanto os beirais alongados e a estrutura em concreto armado, 

substituindo-se a madeira tradicionalmente empregada. A cobertura é em telha cerâmica, e as 

esquadrias em tabela de madeira e vidro.  

  

A volumetria também se destaca pelo movimento dado às massas, na qual o pavimento 

superior se desloca apoiando-se em dois robustos pilares, que se estendem até a cobertura. 

Cria-se, dessa forma, um grande espaço de chegada no piso térreo e, no piso superior, duas 

varandas articuladas cobertas, formadas pelo alongamento dos beirais. 

 

A planta apresenta um espaço dinâmico, dividido em dois pisos articulados por uma escada. 

No piso térreo, o espaço de chegada com a recepção e as vagas de garagem, e o setor de 

serviços, este conformado pelos três quartos de empregados, a lavanderia, o sanitário e o 

depósito. No piso superior, O living com as duas varandas, a passarela, o vestíbulo, a suíte do 

casal, o quarto, o sanitário social, a saleta, o comedor e a copa/cozinha, de onde partia uma 

escada secundária.   

 

 A casa foi construída em alvenaria de bloco pintada de branco, concreto armado nas 

estruturas e alvenaria de pedras nos arrimos e contenções. 

 

O projeto é de 1964 e a sua construção data de 1965. A casa foi demolida, nos últimos anos, 

para dar lugar a um prédio de apartamentos. 
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Fig. 33- A fachada leste 

 

   
Fig. 34- A fachada su    

 

 

Fig. 35- Detalhe do piso superior 
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6. O Barraco dos Carvalho 

 

Assentada na rua Pará, no bairro da Pituba em Salvador, a casa foi projetada para a família 

Carvalho, composta do casal e de um filho. Constituída em dois pavimentos, a casa tem no 

térreo uma sala de estar e jantar, gabinete, sanitário social, quarto de empregados, serviço e 

garagem. No piso superior, o hall da escada, dois dormitórios e um sanitário. 

 

O partido adotado na construção tem como princípio a interligação de dois sólidos que se 

articulam por intermédio  de um outro de menor dimensão. A concepção volumétrica 

empregada definiu então o primeiro sólido, em forma de torre, este posicionado na parte 

frontal do lote, possuindo dois andares que espacialmente se equivalem e foi construído em 

paredes auto-portantes O segundo sólido está posicionado mais ao fundo do lote, é térreo, 

com cobertura em telha vã, e onde está situada a parte social e a de serviço. O emprego da 

circulação cruzada de ar, nos espaços internos da edificação, garante o conforto térmico, 

ressaltando-se essa solução nos dormitórios e na sala de estar. Vale destacar e escada de 

madeira natural – um tronco em que se retirou a casca e onde se fez a incrustação dos 

degraus. Essa edificação incorpora os mesmos princípios da casa Quinta das Mangueiras, 

apesar da diferença entre as escalas e da aparência.  

 

O projeto já representa uma mudança nos rumos do trabalho do arquiteto quando ele vai se 

distanciando da opção neobarroca, enfatizando a procura por uma plasticidade mais 

expressiva e singular, no domínio das articulações entre os espaços internos e nos ambientes 

externos e, sobretudo, nas expressões contidas na volumetria, com o “despregamento” dos 

volumes que contem os cômodos, solução enfatizada pelo tratamento das paredes. 

 

A casa foi construída em alvenaria de bloco pintado de branco (paredes portantes), e concreto 

armado para as lajes e vigas. A área da construção é de 203,00 m
2
 em terreno de 280,00 m

2
. 

O projeto data de 1965 e construção de 1966, sendo recentemente demolida. 
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        Fig, 36- Plantas Baixas 

 

      

       Fig. 37- Corte 
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Fig. 38- O Barraco dos Carvalho, na rua Pará no Bairro da Pituba 
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7. Casa José Paixão 

 

A casa está localizada no aprazível bairro de Itapuã, em Salvador, um local de veraneio à 

época do projeto, e hoje um bairro residencial consolidado. A edificação é formada 

praticamente por um único piso, à exceção do gabinete situado em andar superior.  

 

O programa contém copa-cozinha, dois quartos de empregados, sanitários, lavanderia e 

serviços, canil e garagens. Do mesmo modo, a parte social composta de sala de estar e jantar, 

varandas e piscina e, na parte íntima, um quarto de hóspedes, a suíte do casal, dois quartos 

para os filhos e os sanitários.  

 

A característica fundamental do projeto é o seu desenvolvimento linear em torno da piscina, 

criando um ambiente capaz de amenizar o reflexo do calor do solo, naquela região, formada 

por dunas que se findam nos extensos areais no Oceano.    

 

A casa reflete um cortejo de pequenos volumes de tijolo aparente, cadenciado pelas 

diferenças de suas alturas, além das árvores que a envolvem. O projeto representa o início de 

uma nova fase no trabalho de Assis Reis quando enfim atinge a maturidade formal 

perseguida e o domínio completo da conformação espacial pretendida. Nessa obra, Assis 

Reis consegue obter o seu traço definido, uma expressão característica que é marcada pela 

relação entre as escalas horizontal e vertical do edifício, e que é traduzida pelo resultado 

volumétrico, quando a forma da planta responde de maneira intensa na conformação das 

massas. Delineia-se a planta em uma conformação espacial que requer o domínio dos 

ambientes, das suas especificidades, e da fluidez dos percursos. Delineia-se cada cômodo 

como cápsulas, destituindo os cantos, trazendo a luz e a ventilação cruzada, tudo ajustado à 

escala do homem e ao lugar. Delineia-se, enfim os volumes e suas expressões, enfatizados 

pela natureza dos materiais, e pela destituição telhados coloniais.     

 

A casa foi construída em alvenaria de blocos cerâmicos aparentes (paredes portantes) com 

estrutura horizontal em concreto armado (lajes em vigas). 
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Fig. 39- O jogo geométrico das massas. 

 

 

Fig. 40- Um cortejo de pequenos volumes.   
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Fig. 41- Vista do ambiente da piscina                                                            Fig. 42- Detalhe da volumetra  

 

 
Fig. 43- O ambiente da sala com jardim 
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              Fig. 44- O ambiente central da piscina 

 

            
                  Fig. 45- A integração dos ambientes                        Fig. 46- A casa e o contexto da zona litorânea 
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8. Casa José Luis 

 

A casa foi construída em um terreno plano, de esquina, entre a rua Bahia e a rua Ceará, no 

bairro da Pituba em Salvador. Destinada a um casal e seus três filhos, a edificação foi 

desenvolvida em três níveis: o térreo, onde se situava a parte social e a de serviços; o nível 

intermediário, com os dois quartos para os filhos e o sanitário privativo; e o nível superior, 

com o quarto do casal com suíte, o gabinete, e o terraço sobre a sala de jantar. 

 

O terreno de pouca largura, um lote de 32X10 m, exigia ainda uma diminuição da área 

edificável, em função dos recuos legais de 4m. Este fato levou o arquiteto a suprimir a 

fronteira física entre o terreno e a rua, seja com muros ou cercas habituais, a fim de se obter 

uma relação direta entre o volume da casa e o espaço urbano. Promovia, desse modo, o 

equilíbrio ambiental na quadra e uma neutralidade visual dada à figura do terreno. 

 

 A casa apresentava uma expressão plástica muito própria, com os volumes sobressaídos pela 

estereotomia admitida na formação das massas, e pelas arestas dos sólidos multifacetados, 

composição que seguia o desenho da planta na formação das ambiências internas e externas 

da edificação. A relação interno-externo era também muito enfatizada pela posição das 

paredes ou pela captação da luz para os ambientes, através de aberturas convenientes, 

sobretudo com o emprego de vidro laminado e treliças de madeira na vedação dos vãos. Os 

pequenos jardins internos complementavam o quadro cênico.  

 

A casa foi construída em alvenaria de tijolos aparentes (paredes portantes), e concreto 

armado para lajes e vigas. 

 

A área total construída era de 210 m
2
 e a área do terreno de 320 m

2
. Projetada em 1971 e 

construída em 1972, a casa foi lamentavelmente destruída no ano de 1998. 
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Fig. 47- A casa, integrada à rua 

 

 

           
 Fig. 48- O ambiente interno                                                     Fig. 49- A movimento das massas
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Fig. 50- A extensão dos ambientes 

 

 

Fig. 51- Detalhe dos jardins 
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9. Casa Oleone Pereira 

 

A casa está localizada no litoral baiano, na praia de Busca Vida, município de Lauro de 

Freitas, em terreno formado por uma duna repleta de coqueiros entre o mar e uma extensa 

lagoa. O programa contemplava salas, varandas, quatro quartos, sanitários, cozinha, depósito, 

lavanderias, abrigos para carros e piscina. 

 

Implantada no ponto mais elevado da duna, a casa está voltada tanto para o mar quanto para a 

lagoa, o que possibilita uma maior abrangência visual da paisagem. Nesse caso, a concepção 

considera as salas e varandas como transceptos, entre estes pontos importantes da paisagem 

local. Este conceito define o partido adotado, organizando-se o posicionamento dos quartos 

em duas pequenas torres separadas pelas salas e varandas, e que se caracterizam como uma 

extensão das salas. Possui dois níveis: no superior, distribui-se a maior parte dos espaços 

definidos no programa e, no inferior (vão existente no desnível do terreno), estão localizados 

o depósito, a lavanderia, o abrigo para veículos, o jardim e a piscina. O conjunto apresenta 

uma franca integração com aquela paisagem natural. A expressão plástica é típica da 

arquitetura de Assis Reis, com volumes articulados por planta movimentada, onde os 

cômodos muitas vezes são “descantonados”, permitindo-se a conformação dos sólidos 

multifacetados das fachadas.     

 

A casa foi construída em alvenaria de tijolos aparentes (paredes portantes), e concreto 

armado para as lajes e vigas, com cobertura em telhas cerâmicas. A construção totaliza uma 

área de 200 m
2
, em terreno de 7.500 m

2
. Projetada em 1973, a casa só foi construída no ano 

seguinte.  
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Fig. 52- Esboço inicial do projeto 

  

 

Fig. 53- Planta de situação 
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Fig. 54- Fachada principal 

 

 

Fig. 55- Ambiente da sala 

 

 

Fig. 56- Ambiente do quarto 
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10. Loba dos Patamares 

 

A casa foi projetada para um lote situado no alto de uma das colinas que compõem o 

Loteamento Patamares, na orla atlântica de Salvador, uma concepção urbanística arrojada 

que leva a assinatura de Lúcio Costa e Burle Marx. 

 

O terreno, possuindo uma bela vista para o mar, deveria comportar uma residência destinada 

a um casal e seus dois filhos, sendo que, além das funções habitacionais, o edifício também 

comportaria as instalações de um escritório específico, onde o cliente, um importante 

empresário de múltiplos negócios, comandaria suas empresas.  

 

Desse modo, dado às múltiplas funções absorvidas, o programa contemplava uma grande 

área, a que o arquiteto classifica como extemporânea, sendo que o edifício deveria ter acessos 

externos diferenciados. Estes acessos seriam destinados ao atendimento público do escritório, 

ao setor social e ao de serviços. A parte social continha o vestíbulo, a galeria, os salões, o 

sanitário, o bar, as varandas, o deck e a piscina, a sauna, os banheiros e os jardins. Na parte 

íntima, o claustro coberto, a sala, a suíte de hóspedes, a suíte do casal, e mais duas suítes para 

os filhos. No setor de serviços, a copa, a cozinha, a despensa, o apartamento para a 

governanta, uma oficina para os filhos, dois quartos para empregados, um quarto para o 

caseiro, sanitários, lavanderias, depósito, garagens e estacionamento para veículos. No 

escritório, a sala de reuniões com biblioteca, gabinete e sanitários. 

 

As diversas funções incorporadas ao projeto foram ali distribuídas obedecendo-se aos vários 

desníveis implantados, totalizando um número de vinte pequenos patamares que, somados, 

equivalem a três andares articulados por escadas e um elevador. A acentuada topografia do 

terreno permitia a solução encontrada, e a implantação do projeto respeitaria essa 

característica do solo: a planta da casa absorve o movimento das curvas de nível criando 

ritmo para os prismas que compõem a volumetria da edificação. Desse modo, a planta da 

casa se desenvolve encaixando-se no terreno, numa escala adequada ao entorno paisagístico, 

e o corpo principal do edifício, situado na parte mais íngreme do lote, se descola do solo por 
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um artifício estrutural da base, em pequenos pilares que quase naturalmente afloram no 

terreno, dando leveza e adequação à volumetria. 

 

O trabalho, segundo o arquiteto, teve inspiração em uma escultura etrusca feita em bronze, 

representando a loba romana e o nascimento daquela civilização e que, nesse caso, se refere 

ao perfil audacioso do empresário/cliente e sua vontade de empreender tantos e variados 

negócios, sobretudo em construir a um só tempo o seu local de moradia e trabalho. Enfim, 

sua Roma particular e em terreno tão íngreme, e onde esse espírito pudesse estar presente no 

ambiente.                      

  

A casa deveria ser construída em tijolo refratário aparente (tijolo composto de argila e 

limalha de ferro), com paredes portantes, concreto armado para as lajes, vigas e calhas. A 

área total da construção é de 974 m
2
, em terreno de 2.000 m

2
. 

 

A casa foi projetada em 1974 e, entretanto nunca foi construída.  

 

 

Fig. 57- Maquete do projeto 
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11. Casa Lindoel Farias 

 

A casa está localizada no Loteamento Jardim Lucaia, no bairro de Brotas, em Salvador. O 

lote é atendido por duas ruas em cotas diversas, numa diferença de nível de 13 m. Na rua de 

cima fica a parte frontal do terreno que em declive se estende até a rua de baixo. Ali a 

habitação foi projetada, para um casal e seus seis filhos e, por solicitação do proprietário, a 

casa deveria ter acesso pelas duas ruas.  

 

O projeto foi desenvolvido atendendo-se a um extenso programa, quase uma exceção, 

distribuído em quatro níveis: no térreo, que se refere à rua de cima, o acesso social e o de 

serviços, o hall, a sala de estar, a sala de jantar, a despensa, os sanitários, as varandas, os 

jardins internos e externos, a copa, a cozinha, os dois quartos para empregados, a lavanderia, 

sanitário e área de serviços; no nível superior, o hall, o gabinete, a biblioteca, a suíte do casal, 

a suíte de hóspedes, e o terraço; no nível intermediário, os dois quartos para os filhos e o 

sanitário; no nível inferior, as oficinas para os filhos, a sauna, o banheiro, o bar, o deck, a 

piscina, o jardim, o quarto para o caseiro, e o canil. 

 

A edificação constituída apresenta dois volumes contendo os dormitórios sobre a parte social. 

Os volumes se desenvolvem em obediência à planta irregular, dando movimento às massas 

dos sólidos que se interligam por outros volumes, numa expressão plástica que é marcada 

pelas saliências das arestas, e pelo ritmo das fenestrações. A cobertura plana enfatiza a 

volumetria do edifício, uma obra implantada entre árvores de grande que, ao se derramar 

sobre o terreno, vai absorvendo espaços externos ao corpo da casa. Uma clarabóia sobre um 

domus projeta luz sobre um fosso, criando o espaço vertical da ambiência interna.  

 

A casa foi construída em alvenaria portante de tijolos aparentes, e em concreto armado para 

lajes, vigas, vergas e calhas. A construção abriga uma área total de 683 m
2
, em terreno de 

2.086 m
2
. 

 

A casa foi projetada em 1975 e a sua construção teve início em 1977, sendo concluída em 

1980. 
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 Fig. 58- Elevação                                                                              Fig. 69- Detalhe da expressão volumétrica                      

 

           

                 Fig. 60- Vista da rua de baixo 

 

            

Fig. 61-  Detalhe das varandas                                                                                                  Fig. 62-  A iluminação zenital 
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12. Casa Antonio Carlos Mota 

 

A casa foi construída no Loteamento Jardim Pituba, e localizado no bairro da Pituba, em 

Salvador. Trata-se de uma habitação concebida para um casal e seus três filhos, 

contemplando-se também em seu programa um apartamento, de funcionamento 

autônomo, destinado à sogra do proprietário.  

 

A construção foi assentada sobre pequenas dunas, absorvendo-se as funções específicas 

que foram distribuídas em pequenos desníveis, e que de forma ascendente acompanha o 

perfil acidentado do terreno. Excetua-se o apartamento, posicionado acima da garagem, 

com entrada independente, e o gabinete sobre parte da sala. O corpo principal da casa 

contém no setor seu social a sala de jantar, dois quartos para os filhos, sanitários e a suíte 

do casal. No setor de serviços, a copa-cozinha, um quarto para empregados, o sanitário, e 

a área de serviço. 

 

A edificação tem sua expressão definida pelos pequenos volumes modulados, assentados 

sobre diferentes níveis, e que se intercalam pelas lajes das varandas, da sala de jantar e 

pelas articulações e passagens entre os cômodos. A obra exprime uma massa conformada 

pelo conjunto de pequenos corpos ascendentes sobre as dunas. 

 

A construção foi feita em alvenaria portante de tijolos aparentes, e em concreto armado 

nas lajes, vigas, vergas e calhas. A área construída é de 208 m
2
, em terreno de 696 m

2
. 

 

O projeto é de 1975, e a construção foi concluída em 1976. 
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Fig. 63- Detalhe da fachada                                                                Fig. 64- O acesso dos serviços 

 

   

Fig. 65- A articulação entre módulos                                                 Fig. 66- Transceptos espaciais 

 

   

Fig. 67- Jardim interno                                                                       Fig. 68- Ailuminação zenital 
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13. Casa Elza Santa Izabel 

 

Situada na rua Waldemar Falcão, no bairro de Brotas, em Salvador, esta casa destina-se a um 

casal sem filhos. Possui um corpo com dois andares, onde estão a suíte de casal, o quarto da 

sogra e um sanitário e, na parte baixa, suíte de hóspedes e gabinete. Ao nível do entre-piso, 

com cobertura em laje e domos acrílicos para iluminação zenital, situam-se em espaços 

contínuos e sem fronteiras representados pela sala de estar, a varanda, o gabinete, o jantar e, 

sobretudo, na cozinha onde não existe a tradicional separação com uma parede, podendo ser 

vista do resto da casa. Separados por uma parede, situa-se o quarto de empregados, o 

sanitário e os serviços. A garagem, com corpo independente, articula-se por lajes a sala de 

jantar e a varanda. A planta apresenta desníveis, contribuindo coma movimentação dada ao 

espaço da casa, enfatizada pela presença da luz zenital. 

 

Na área externa estão o jardim e a piscina que, nascendo na entrada, evolui ao lado da sala. 

Na verdade, a piscina se transforma em espelho d’água que, ao passar sobre a passarela da 

entrada, dá um destaque àquela recepção da casa.  O trabalho também mereceu especiais 

cuidados com a ventilação. Construída em alvenaria portante de tijolo aparente e concreto 

armado para as lajes, vigas e vergas. Totaliza uma área de 268 m
2
, em terreno de 760 m

2
. 

 

O trabalho representa a maturidade profissional da carreira profissional de Assis Reis, a partir 

da qual transpõem suas idéias para os edifícios em escala vertical. 

 

    
  Fig. 69- Planta Geral da Casa 
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 Fig. 70- Escada de acesso aos quartos                     Fig. 71- Acesso e Porta Principal 

 

    
     Fig. 72- A Piscina como espelho dágua 
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Fig. 73- Espaços de transparência                                           Fig. 74-Acesso e vista lateral                                                    

 

 

   
     Fig. 76- Maquete 
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14. Casa de Santo Estevão 

 

Situada em Santo Estevão, município do Interior baiano, esta casa de planta singular, em 

terreno quase plano, contém no seu único piso, um programa bastante simples. 

 

A casa se constitui em um aglomerado orgânico de módulos que se agarram à geratriz do 

espaço principal da sala de estar, e que daí se expande para as varandas, provocando um 

dinamismo ao conjunto edificado. 

 

Somam dez os módulos espaciais, sendo quatro destinados à sala de estar, cinco para os três 

dormitórios e sanitários, e o último para a cozinha. Das duas varandas, uma se volta para a 

piscina circular. No piso interno existem pequenos desníveis, sendo um em declive, por entre 

a sala, e o outro em aclive para os dormitórios.  

 

Cada módulo, com área de 9m, possui também módulos estruturais em barras de madeira, e 

que se apóiam nas traves de amarração das paredes sustentando o telhado. Dos quatro 

módulos estruturais do espaço/sala, um se torna atípico em decorrência da inclinação do 

telhado que lhe confere o destaque. 

 

Como uma pura tectônica, a construção foi feita em alvenaria de tijolos aparentes, de 

fabricação local, e as peças de concreto armado nas traves e vergas, além da estrutura do 

telhado cerâmico, em madeira, ocupando uma área de construção equivalente a 96 m
2
 e 

realizada em 1978. 

   

Fig. 77- Vista lateral                                                                      Fig. 78- Vista frontal 
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Fig. 79- Elevação 

 
 

 Fig. 80- Esboço do esquema do princípio admitido 

 

 

 Fig. 81- A modulação espacial 

 

              

Fig. 82- Detalhe da estereotomia                                                                                 Fig. 83- Detalhe da esquadria 
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15. Casa Antônio Gouveia 

 

A casa está situada em zona litorânea, no Loteamento do Morro do Escravo Miguel, no bairro 

de Ondina, em Salvador. O lote tem uma situação especial pela proximidade ao mar, em cota 

elevada em relação à praia, o que permitiu a sua destacada localização a partir das 

condicionantes paisagísticas.  

 

A edificação foi composta em dois volumes básicos, em escalas diferenciadas, intercalados 

pela lâmina do pavimento térreo e por uma articulação, no piso superior. O primeiro volume 

nasce em primeiro plano, destacando-se por possuir dois andares: no seu piso térreo, a 

garagem, a cozinha, o serviço e as dependências de empregados e o acesso de serviços; no 

nível superior, dois dormitórios e um sanitário. O segundo volume, no seu piso superior, 

contém duas suítes, uma saleta e o hall de chegada da escada de pisos angulados, uma 

referência à arquitetura de Wrigth; no piso térreo, uma sala que se articula de forma contínua 

aos espaços justapostos da lâmina do pavimento térreo, sendo esses uma sala, gabinete e os 

pequenos jardins de cada ambiente. O conjunto do térreo, por sua vez, se articula com o 

espaço da piscina, ambiente em torno do qual se desenvolve a planta da casa. 

 

Entre os dois volumes e, de forma articulada, posiciona-se um avarandado em ângulo, 

debruçado sobre a piscina e sobre o jardim externo. Um aspecto singular é que não existem 

barreiras físicas, entre a casa e a rua, a partir da qual se pode perceber uma perfeita interação 

da volumetria. 

 

As diferentes alturas dos sólidos provocam um jogo volumétrico, enfatizado pelos ambientes 

externos imediatos. A preocupação com a climatização induziu às soluções de conforto 

ambiental empregadas, muito próprias das zonas tropicais, salientado-se a ventilação cruzada 

e o equilíbrio da luminosidade do litoral nos ambientes internos. A construção foi feita em 

alvenaria portante de bloco aparente, concreto armado nas lajes e vigas, e cobertura em telhas 

cerâmicas. A área construída é de 250m
2
 sendo o terreno de 1750 m

2
. O projeto é de 1983 e a 

construção data de 1984. 
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Fig. 84- Vista aérea                                                                             Fig. 85- O ambiente da piscina 

  

     
Fig. 86- A chegada                                                                               Fig. 87- Detalhe do piso superior 

 

      
Fig. 88- O ambiente da sala                                                                 Fig. 89- O acesso ao ambiente da piscina  
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Fig. 90- A extensão dos espaços                                                       Fig. 91- O jogo volumétrico 

 

         
Fig. 92- Detalhe do pavimento superior                                         Fig. 93- O acesso principal 

 

                    
Fig. 94- Detalhe das varandas                                                                    Fig. 95-  A escada wrigtiana
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16. O Farol Quebra-Mar 

 

O Farol Quebra-Mar é um projeto elaborado para uma edificação na zona portuária, 

localizada no bairro do Comércio, em Salvador. No projeto admitia-se uma edificação 

constituída de uma torre de 15 andares para escritórios, com um restaurante panorâmico na 

sua cobertura, e assentada sobre uma base de três andares, destinados às lojas comerciais e às 

garagens no seu subsolo. Na transição entre a base e a torre situava-se uma lanchonete-

terraço. 

 

A implantação do edifício foi definida em função do entorno urbano edificado, destacando-se 

a idéia de se eleger a torre como ponto focal do arco descrito pelo quebra-mar que envolve o 

Forte de São Marcelo, uma edificação integrante do acervo histórico da cidade antiga e do 

Porto de Salvador.  

 

Projetado para um terreno de 2.400 m2, delimitado entre a avenida da França, a avenida 

Estados Unidos e a rua da Bélgica, o edifício compreendia uma área útil de 13.806 m2, uma 

construção a ser feita em concreto protendido. 

 

O projeto sagrou-se vencedor no concurso privado promovido pela Imobiliária Correia 

Ribeiro S/A, em 1964, e não foi edificado. A proposta, entretanto, já apresenta uma firme 

determinação do arquiteto no que se refere a uma procura por novos caminhos para a 

arquitetura, seja pela expressão do edifício, com técnica construtiva proposta, envolvendo o 

concreto aparente, ou mesmo pelos desenhos e esboços que revelam uma preocupação com o 

entorno construído, respeitando o contexto histórico e as escalas do conjunto edificado. Foge 

enfim a um habitual emprego dos pilotis e das fachadas envidraçadas, tão em moda à época.   
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Fig. 96- O Farol Quebra-Mar o e Frontispício da cidade 
 

   
Fig. 97- O Farol-Quebra Mar e o ambiente do Comércio 
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Fig. 98- Detalhe da base do edifício 

 

 

 

 

 

 

    

Fig. 99- O edifício e o contexto do Forte                                                       Fig. 100- O edifício em eleveção                                                     
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17. O Posto Pau de Vela  

 

Localizado à margem da estrada BR-116, e distando 1,5 km da Cidade de Santo Estevão, o 

Posto Pau de Vela foi edificado em terreno irregular com superfície de 9,6 há. O Posto 

contém um programa que abrange um setor de abastecimento de combustíveis, reparo e 

manutenção de automóveis, e um outro destinado ao setor social e hospedagem. 

 

Em formato específico, o projeto compreende uma edificação em forma circular, além das 

bombas de combustíveis junto à estrada, considerando-se o recuo necessário. A edificação 

contém, à sua entrada, o saguão e o bloco dos sanitários, conjunto que disciplina o uso do 

espaço, dividido em dois setores: no primeiro, o bar e lanchonete, com a copa, a cozinha e a 

despensa e, no outro, a loja de peças e a salinha de controle. Os serviços de reparo e de 

manutenção de veículos ocupam a parte posterior, e ao fundo, posicionados entre os outros 

dois setores, completando a forma circular do edifício. No centro do conjunto, a céu aberto, 

estão localizados os outros setores de apoio. 

    

O setor de hospedagem está situado próximo ao conjunto de serviços e se articula a este por 

uma via de circulação interna que descreve uma curva em arco. Esse setor compreende, por 

um lado, um pavilhão em forma circular que contém o restaurante e a administração e, do 

outro, o pavilhão de hospedagem com 56 quartos e que, em forma retangular, se desenvolve 

em dois pavimentos. 

No extremo da via interna situa-se o conjunto de oito apartamentos, de padrão mais elevado, 

compreendendo módulos envolvidos por árvores, destinados a uma acomodação mais 

prolongada.  
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A construção é de alvenaria de pedra e de tijolo, as vigas de concreto, e a estrutura do telhado 

e esquadrias em madeira. 

 

O Posto Pau de Vela foi construído em 1965 e posteriormente destruído.  

 

 

  
 Fig. 101- Perspectiva geral 
 

   

Fig. 102- Detalhe das alvenarias                                                    Fig. 103- O Posto em construção 
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Fig. 104- O Posto visto da Rodovia                                                Fig. 105- Detalhe da estrutura do telhado 
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18. O Ginásio Humanístico de Pojuca 

 

O Ginásio está situado em Pojuca, no Município localizado próximo à Cidade do 

Salvador, e foi edificado em terreno público, em 1966. Trata-se de uma construção 

térrea para o atendimento de 320 alunos, distribuídos em dois turnos, compreendendo 

5 salas de aula, 1 sala de educação para o lar, biblioteca, sala de professores, portaria, 

administração, biometria, cantina, sanitários, e recreio coberto e descoberto. O 

conjunto totaliza uma área construída de 958,00 m
2
, em um terreno de 5.200 m

2.         

 

A planta apresenta um leque de salas de aula que se abre para o exterior, princípio 

depois muito empregado pelo arquiteto em outras obras. O conjunto de salas se 

interliga com o setor administrativo e a portaria por meio do recreio coberto, principal 

elemento de destaque da obra, ênfase que é dada pelo alto pé direito conferido ao 

espaço. 

 

A principal característica do projeto, além dos espaços de ambientação tropical, é a técnica 

construtiva empregada, de fortes vínculos com as tradições locais e os materiais usados. O 

edifício, dessa forma, foi construído em alvenaria de tijolo, com paredes portantes, com a 

estrutura da cobertura em madeira nas treliças e tesouras, com pequenos elementos em 

concreto pré-moldado como as calhas e vergas, e a cobertura em telha cerâmica. O projeto 

data de 1965, e a sua construção concluída no na seguinte. 
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Fig. 106- A grande sala 

 

 

 

 
Fig. 107- O leque de salas de aula 

 



                                                                                                                                                181 

 

 

  
Fig. 108- O grande espaço do recreio coberto e descoberto 
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19. O Centro Médico Albert Schweitzer 

 

Em 1967, Assis Reis risca o projeto do edifício Alberto Schweitzer, atual Centro Médico da 

Graça, uma obra premiada internacionalmente. Com seus quatro blocos unidos por uma junta 

de dilatação, em uma planta aberta em leque, a edificação tem uma estrutura vertical com 

vigas e fechamentos em concreto armado. O edifício revela grande austeridade na utilização 

dos materiais, marcando, na paisagem de Salvador, uma imagem que contrasta com os 

repetitivos pilotis e painéis envidraçados. 

 

O Centro Médico foi construído em concreto aparente e tem sua planta aberta em leque como 

uma solução que busca dar melhor ventilação ao conjunto, desprezando-se a climatização 

artificial. Dessa forma, o vazio deixado entre os blocos e entre a laje e a parede, em cada 

pavimento, incluindo-se o hall do elevador, permite que se processe a ventilação cruzada nos 

ambientes internos. De outro modo, o edifício introduz uma inovação urbana ao promover 

uma franca relação com a rua, dada à sua implantação seguir a diretriz da diagonal do terreno 

, alem da supressão de barreiras físicas no limite do lote.    

 

 

Fig. 109- Perspectiva 
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Fig. 110- Subsolo 

 

                                      

Fig. 111- Térreo 

 

                                      

Fig. 112-Pavimento Tipo 
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Fig. 113- Vista aérea do bairro da Graça                                  Fig. 114- Maquete, vista superior. 

 

 
Fig. 115- O Centro Médico, visto do Vale do Canela 
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Fig. 116-Torre da Escada                                                                                Fig. 117- Detalhe da Torre da Escada 

 

  

     Fig. 118- Vista Frontal
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20. O Centro Educacional Joventino Silva 

 

O Centro Educacional Joventino Silva está localizado no Loteamento N. Sra. da Luz, no 

bairro da Pituba, em Salvador, e é um equipamento destinado ao Ensino Fundamental e ao 

Primeiro Grau Escolar. O Centro foi projetado para um terreno de forma irregular, sendo que 

no seu desnível, três dos seus lados são servidos por diferentes ruas, em diferentes 

altimetrias.  

 

Os acessos viários existentes permitiram a definição do zoneamento específico da obra e a 

localização das instalações que compõem o complexo escolar. Desse modo, pela rua de cota 

superior tem-se acesso ao curso do Primeiro Grau Escolar e, pela rua de cota mais baixa, ao 

Ensino Fundamental. Na rua de ligação entre elas existe também o acesso ao Pátio, uma 

articulação entre as outras duas áreas, e que está situado em cota mais baixa que o nível da 

rua.  

 

A edificação que contém o Primeiro Grau Escolar apresenta um pavilhão de leve curvatura 

ao longo da rua, constando de dois pavimentos de salas de aula, e que se destaca pelas 

paredes suavemente inclinadas. Nas suas extremidades, separados do corpo principal pelos 

acessos, estão a administração, a biblioteca, e o auditório em um dos pontos e, no outro, as 

salas especiais. 

 

Conectados ortogonalmente ao vestíbulo, estão a cantina, a recreação e os serviços, 

constituindo uma edificação com cobertura de lona sustentada  por uma estrutura metálica 

atirantada, e com um aspecto circense. Essa edificação se finda na rua de cota mais baixa e 

daí articula-se com a área esportiva, onde estão as piscinas e as quadras. 

 

O Ensino Fundamental situa-se na esquina da rua de cota mais baixa, e compõe-se de dois 

corpos, posicionados em ângulo, separados pelo conjunto de sanitários, e voltados para o 

Pátio do conjunto. O Pátio é constituído em dois níveis, sendo um voltado para o Ensino 

Fundamental, e o outro, com a cantina coberta, articula-se aos dois cursos simultaneamente.    
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O projeto apresenta uma série de elementos que caracterizam o traço de Assis Reis e suas 

opções de desenho. A planta aberta em leque marcada por pelas estruturas verticais. O jogo 

volumétrico das massas de alturas diferenciadas, as angulações das paredes, as articulações e 

conexões diversificadas, ou mesmo a intensidade dada aos elementos de sustentação da base 

ou do teto dos edifícios, tudo deixa a marca da procura por uma arquitetura regional, 

enfatizada pela expressão dos materiais empregados na construção. 

 

A proposta construtiva envolvia a técnica convencional do concreto armado, o emprego do 

bloco de silício fabricado na Bahia, e das esquadrias e vedações em madeira. 

 

O Projeto é de 1968, sendo que apenas o Ensino Fundamental foi construído. 

  

 

 

 

 

Fig. 119- Perspectiva 
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Fig. 120- Perspectiva 

 

 

 

 

                                                                                       

Fig. 121- Vista geral                                                                                       Fig. 122- Detalhe da esquadria 
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21. O pavilhão de Osaka  

 
O projeto para o Pavilhão do Brasil, concebido para a Exposição Internacional Expo’ 70, em 

Osaka, no Japão, obteve Premio Especial no Concurso Nacional de anteprojetos organizado 

pelo Ministério do Exterior (Itamaraty) e o IAB/Brasil, em 1969.  

 

A obra se constitui em dois pilares – lâminas em concreto armado. A proposta era a de 

oferecer dois espaços: do vertical ao horizontal absoluto. No térreo, o espaço tradicional 

destinado a mostrar o Brasil de ontem: a economia do café, do cacau, o maestro Carlos 

Gomes; enfim, sempre procurando representar as coisas mais significativas do Brasil de 

ontem. 

 

Ao se tomar os elevadores, as pessoas que visitassem esse Pavilhão passariam a ascender no 

espaço vertical. Esse espaço era dotado de recursos sonoros de elementos de projeção, 

capazes de informar em ritmo acelerado o Brasil daquela época. Algumas músicas do 

Movimento Tropicalista seriam tocadas, principalmente as de autoria de Caetano Veloso. 

 

Ao se chegar na parte superior, se encontraria ao espaço horizontal absoluto, um ambiente 

totalmente aberto, onde se propunha acontecer uma consagração universal, através de um 

carnaval. O espaço absoluto era fundamentado na tecnologia dos aviões. Era um cilindro 

metálico em cuja parte inferior estava toda a infra-estrutura necessária a este compromisso da 

consagração e, na parte superior, o grande salão. O edifício proposto tinha uma altura de 

sessenta metros, equivalendo ao Elevador Lacerda, uma referência ao desnível entre a Cidade 

Alta e a Cidade Baixa, em Salvador. O balanço era da ordem de 40 metros, porção ancorada 

ao edifício através de cabos de aço. 

 

A expressão do edifício revela uma preocupação dissimulada em afirmar uma idéia do Brasil, 

um país que precisava ser lembrado, e que por isso o Pavilhão deveria ser uma “referência 

bastante forte, simples, quase uma escultura, e que abraçasse uma tecnologia atualizada, 

eqüidistante de caipiras e astronautas”.  
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O projeto teve uma origem onírica, experiência única para o arquiteto, que sonhando 

concebeu a obra em toda a sua expressão “tropicalista”. A obra causou um certo impacto no 

Rio de Janeiro, local da realização do concurso, tendo sido matéria Correio da Manhã, em 

sua edição de 18/04/1969, durante o evento, e posteriormente no Jornal A Tarde, em 

Salvador, de Autoria do professor Paqualino Magnavita, em 07/06/1969. 

 

A obra expressa de forma sintética a idéia de nacionalidade e arquitetura. 

  

           

             Fig. 123- Maquete, vista lateral 

 

        

       Fig. 124- Maquete 
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                            Fig. 125- Maquete, vista frontal 

 

 

  

Fig. 126- Foto de matéria publicada no Jornal do Brasil, à época 
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22. O Cemitério Parque 

 

O Projeto do Cemitério Parque destinava-se a uma área localizada no Loteamento N. S. da 

Luz, adjacente à Avenida Antonio Carlos Magalhães, na franja do bairro da Pituba, em 

Salvador.  O terreno específico tinha uma área total de 100.755,00 m
2
, em forma da letra “t”, 

correspondendo à ocupação do vale existente, formado por elevações de pouca altitude, 

permitindo assim pendentes suaves máximas de 5% e apropriadas para a função proposta.  

 

A haste do “t”, nesse caso, seria a penetração viária e articularia os campos de jazigo com a 

Avenida Antonio Carlos Magalhães. Nela estariam implantadas as estruturas de apoio 

necessárias ao cemitério, ou seja, a administração, o restaurante/lanchonete, a casa de flores, 

o ossuário, o velório, o templo ecumênico e os respectivos estacionamentos, os bordeados de 

área ajardinada (cultura de flores) o espelho d’água. 

 

O fluxo diferenciado dos mortos, os velados fora do cemitério cujo cortejo dirige-se 

diretamente até os jazigos, e os velados no cemitério e transportados posteriormente aos 

jazigos pelos acompanhantes, define o desenvolvimento das estruturas em dois níveis, 

criando uma passagem de nível sobre a pista de rolamento, deixando-a livre, e que ligaria a 

área do templo ecumênico e velórios diretamente ao campus de jazigos. Eventualmente 

haveria conexões do sistema viário do cemitério com o do Parque e Loteamento N.S. da Luz.  

 

A modo de proteção visual, seria feita uma intensa arborização dos taludes definidos pela 

terraplenagem, esta projetada em função da cota mínima 3,00m acima do lençol freático para 

permitir uma adequada profundidade ao jazigo. A quantidade de Jazigos previstos era de 

8.570 unidades, e a capacidade do Ossuário era de 2.480 gavetas. 

 

As plantas e desenhos do projeto foram extraviados. Entretanto os esboços aqui apresentados 

dão uma idéia ou intenção projetual para um tema tão específico, e ajuda a compreender o  

processo de trabalho do arquiteto. O projeto data de 1968. 
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Fig. 127- Vista geral 

 

 

Fig. 128- Vista do conjunto 

 

 

Fig. 129- Paisagem local
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23. O Hospital Geral do Canela 

 

O projeto foi elaborado para uma área situada na encosta do vale da Canela, em Salvador, um 

terreno que é servido por duas vias em níveis diferenciados: a primeira, em cota superior, a 

rua Basílio da Gama que é parte integrante do sistema de articulação do bairro do Canela; e a 

segunda, em cota inferior, a avenida Vale do Canela, uma via expressa integrante do sistema 

principal viário da Cidade. Pela rua Basílio da Gama estariam situados os acessos à 

administração, à internação com 110 leitos, aos visitantes, aos serviços médicos e 

ambulatoriais, aos serviços gerais e ao estacionamento de veículos nos seus dois níveis. 

 

A sua expressão marca com clareza os dois blocos distintos, articulados na parte inferior por 

uma lâmina horizontal, descrevendo um arco ou sei-circulo. Os blocos, apesar da 

proximidade, mantêm características distintas e ao mesmo tempo muito próprias.  

 

O de menor altura, com sete pavimentos, comporta os consultórios (a maior parte dos 

serviços médico-ambulatoriais) e apresenta uma expressão específica, onde arquiteto 

procurou evitar a leitura de uma “imagem hospitalar” do edifício, sobretudo para o usuário 

que não necessita de hospitalização, poupando-o assim de um “sentimento de internação”.  

 

O outro bloco, na sua parte superior, contém os oito andares destinados à internação. No 

térreo (rua Basílio da Gama), estão a recepção e a administração. No três andares inferiores, a 

parte dos serviços ambulatoriais e os serviços gerais. 

 

A lâmina de articulação dos blocos contém, no andar superior, a unidade de cirurgia e  

cobertura de cúpulas para o iluminação zenital, e nos andares inferiores, uma parte dos 

serviços ambulatoriais, a emergência e os serviços gerais.  

 

Este é um projeto de Assis Reis onde expressão plástica é evidenciada extremamente, talvez 

por ser o trabalho mais wrigthiano da sua obra, sobretudo na conformação do bloco de sete 

pavimentos, uma referencia literal à Torre de Administração da Cera Johnson em Racine, 

Wiscosin nos EUA, em 1936-39.   
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A área construída seria de 5.660 m
2
 e o terreno de 3.800 m

2
. 

 

O projeto foi concebido em 1969, sem nunca ter sido construído.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 130- Maquete, vista sul 
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Fig. 131- Maquete, vista das torres 
 

 
Fig. 132- Maquete, vista superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 133-  Maquete, detalhe da rampa do atendimento 
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24. O Ginásio Polivalente do Cabula 

 

O Ginásio Polivalente do PREMEN foi construído no bairro da Cabula, em Salvador. O 

Projeto é fruto do Concurso Público de Idéias para um Modelo de Ginásio Polivalente, 

promovido pelo Ministério de Educação e Cultura, através do Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Médio – PREMEN. O arquiteto, nesse evento, foi selecionado e obteve o 

Primeiro Prêmio, em 1971, desenvolvendo a partir daí o Projeto Executivo, em 1972. 

 

O projeto do Ginásio Polivalente do PREMEM, dessa forma, obedece às idéias e aos 

conceitos plantados naquele evento, admitindo-se um programa que contemplava 

basicamente os espaços destinados às praticas comerciais, às artes e desenhos, à educação 

para o lar, à biblioteca, ao recreio coberto, às salas do ensino regular, aos laboratórios, ao 

setor administrativo e de apoio, à cantina e aos sanitários. A conceituação básica do projeto 

admitia os seguintes princípios: 

1) O relacionamento e a integração com a comunidade; 

2) A ocupação do solo; 

3) A orientação e a ventilação adequadas; 

4) E os espaços externos côncavos, uma forma de ajuste às construções vizinhas.                                  

No que se refere às idéias arquitetônicas, foram admitidas a seguintes proposições: 

1) Espaço - Pólo (Recreio Coberto), atrativo à comunicação do Ginásio, orienta 

as diversas possibilidades de implantação em terrenos inclinados; 

2) Pequenos aumentos no pé-direito dos ambientes de maior capacidade tais 

como - oficinas, práticas comerciais, educação para o lar, artes e desenhos, 

permitem uma cubagem de ar mais favorável e de proporções mais adequadas 

nos espaços internos, além de corrigir os possíveis efeitos de achatamento, 

sobretudo naqueles espaços que tem a se unirem ou crescerem, numa hipótese 

de evolução dos métodos de ensino. 

3) As diferentes alturas dos telhados provocam reflexos agradáveis na expressão 

exterior – explicitação, cadencia e ritmo.   
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Dessa forma, o Ginásio apresenta uma expressão muito própria, promovida pelas 

considerações espaciais e volumétricas propostas, seja nas ambiências criadas e nas escalas 

admitidas, seja na conformação do conjunto criado, ou mesmo pelo emprego dos materiais 

cerâmicos empregados na sua construção, como telhas e blocos aparentes, muito 

característico do trabalho de Assis Reis. Na procura por enfatizar a arquitetura do lugar, esse 

aspecto fica ainda evidenciado no acabamento dado ao topo dos módulos construídos, com o 

emprego de vasos cerâmicos no encontro das cumeeiras, muito próprio dos terreiros de 

candomblé. 

 

Destacam-se também os fenestrais, elementos construtivos pensados e realizados com o uso 

do concreto pré-moldado, que deveriam substituir as habituais esquadrias dos prédios 

escolares. No caso particular, foi dada uma ênfase a este elemento da construção posto que a 

baixa manutenção das escolas públicas na Bahia permite uma total degradação das 

instalações, principalmente nas escolas de primeiro grau, e que, segundo o arquiteto, “é 

assistir a quase um terremoto, onde a maioria dos vidros está partida, faltando esquadrias. É 

uma impressão colossal de tremor de terra”. Daí nasceu uma idéia conjunta, onde Assis Reis 

e outros colegas fizeram a proposição dos fenestrais. São elementos de concreto pré-

moldado, com inclinações variáveis, sem esquadrias. Estas inclinações levam em conta a 

trajetória solar, a direção dos ventos, e também os índices fotométricos necessários ao 

desenvolvimento de atividades de trabalho.  

 

 
Fig. 134- Vista geral 

“A ÍNDOLE GREGÁRIA DOS MÓDULOS 

VAI FORMANDO PEQUENOS GRUPOS, 

QUE VÃO SE RELACIONANDO 

ANIMADOS PELA FUNCIONALIDADE, 

ATÉ MOLDAR O TODO – O GINÁSIO 

POLIVALENTE. UM CONGLOMERADO, 

NUMA ESCALA DE SOLIDARIEDADE 

ECOLÓGICA AOS MEIOS  URBANOS DO 

“INTERLAND” BRASILEIRO” . Assis Reis, 

no relatório do Concurso. 
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Fig. 135- Vista aérea 

 

 
 

Fig. 136- Vista do acesso principal 
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Fig. 137- A relação com o entôrno        

                                                                       

  
 Fig. 138- Detalhe do muro e dos fenestrais 
                                                                             

 
Fig. 139- Detalhe dos fenestrais 
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25. O Morro do Conselho 

 

O Plano visava expor um programa de intenções, relacionado com o nascente setor turístico 

de Salvador, à época, para o fornecimento de subsídios necessários aos empreendimentos 

indicados na área planejada. Trata-se do Morro do Conselho, uma gleba conformada por dois 

pequenos morros situados na praia da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho. 

 

O trabalho inicialmente abordava os fatores históricos da formação do bairro, mostrando sua 

identidade e, no passo seguinte, ajustar o programa do empreendimento ao local às 

determinações institucionais e governamentais do turismo, nas diversas escalas, sobretudo no 

que se referia ao papel da Cidade no contexto econômico internacional. Estes foram os 

princípios fundamentais que nortearam o plano piloto. 

 

O local denominado Morro do Conselho é parte integrante de uma cadeia de pequenos 

morros, com altitude média de 22m, e que avançam na borda marinha do Oceano Atlântico, 

na parte sul da Cidade. O local compreende uma gleba de 200.00 m2, envolvendo os dois 

morros separados por um vale, leito de um pequeno córrego que deságua na praia da Fonte 

do Boi. Em geral o prolongamento das fraldas destes espigões é formado por pequenas praias 

que se findam em formações rochosas, no Oceano. Próximo dali, o acidente geográfico mais 

importante é a enseada da Mariquita, estuário do rio Lucaia no bairro do Rio avermelho.   

 

Segundo o arquiteto, em função dos valores históricos, sócio-econômicos, políticos, 

geográficos, nasceu a conceituação da proposta, dentro do que ele classifica como uma  

“engenharia ecológica, racional e orgânica”, e que deu as respostas a maior parte dos 

problemas levantados. A partir daí começaram os primeiros traços, delineando-se o 

zoneamento, os eixos viários e o parcelamento do solo, além das sugestões dos equipamentos 

turísticos, habitacionais e comerciais. Estes primeiros ensaios evoluíram e, dentro dos 

critérios urbanísticos e arquitetônicos, ordenados como um todo, definiram as etapas a serem 

seguidas. 
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Basicamente, o Plano apresentava a proposta de um eixo viário na direção este – sudeste, 

implantado na cumeada dos altiplanos, e com infraestrutura plena em atendimento à demanda 

dos equipamentos. Através de um viaduto, a via transplantava o vale para alcançar e integrar 

o altiplano seguinte. 

 

Este cordão viário assume a função de mirante, voltado para o Oceano e para o Bairro, 

funcionando como divisor básico para o uso do solo. Pelo lado da costa foram indicados 

cinco hotéis; e pelo outro lado, acompanhando a extensão do vale, a habitação coletiva, 

ambiente que se transformaria numa praça até a praia, passando-se sobre o viaduto, onde de 

forma pendente, estaria um magazine ou centro de auto-serviços. Ao longo da praça, em um 

dos seus lados, foi proposto um aglomerado de módulos espaciais e destinados ao abrigo das 

mais diversas atividades comerciais e de serviços de apoio turístico. No lado oposto, os 

estacionamentos de veículos.  

 

A articulação viária do Plano com o Bairro e a Cidade seria feita através de uma pequena via 

proposta, na direção sul. 

 

O Morro do Conselho é um projeto urbano. Contratado pela Engenharia da Bahia 

Construções e Imóveis Ltda., o Plano foi elaborado em 1972, e aprovado pela Prefeitura da 

Cidade do Salvador. Na verdade trata-se do Plano Piloto de um Complexo Turístico 

Habitacional e de Lazer para os Morros do Conselho, em Salvador. Entretanto, por motivos 

exógenos ao projeto, a implantação do Plano não corresponde ao traçado aprovado. 

 

  

Fig. 140- Vista aérea do local 
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                                       Fig. 141- Maquete, visão do Conjunto 

                                                                        

                    

                         Fig. 142- o modelo de ocupação 
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26. O Modelo Reduzido  

O modelo reduzido de Salvador é uma representação volumétrica da cidade e traduz suas 

especificidade numa escala duas mil vezes menor que a sua dimensão real. É um instrumento 

proposto para o conhecimento da cidade de modo concreto, através de sua configuração 

urbanística, feita ao longo do tempo. Com ele, Assis Reis tem a intenção de exibir com 

precisão, além das ocupações e transformações realizadas no sítio urbano, o valor do seu 

repertório geográfico, um conjunto de valores representados pelo Oceano Atlântico, a Baía 

de todos os Santos, a falha geológica (escarpa que divide a Cidade Alta e Baixa), os rios, 

lagoas, riachos, córregos, além do sistema de vales e altiplanos com suas encostas.  

 

O modelo reduzido foi estruturado num sistema de módulos de 1x1m, na escala 1:2000, que 

somados representam grande parte do território da cidade, podendo no futuro compreender a 

totalidade do município. Na sua confecção se empregou uma base rígida de alumínio para os 

módulos, lâminas de cortiça para a topografia, madeira balsa para as edificações, lixa de 

carpintaria para o sistema viário e placas de acrílico para o mar. 

 

O resultado apresentado é bastante agradável, possibilitando um grande interesse do público. 

Desta forma, o modelo é capaz de gerar um interesse no cidadão desenvolve um 

autoconhecimento ao se ver identificado com a cidade, ali representada, um processo de 

conscientização que pode estimular um sentimento comunitário e de defesa do patrimônio 

que é a própria urbis, alem de servir como suporte para o desenvolvimento do planejamento e 

dos estudos em Salvador. 

 

A partir do modelo reduzido, Assis reis percebe que a conscientização da população se 

transfere de igual medida da cidade para as raízes culturais, dentro do processo evolutivo da 

formação cultural de Salvador, como uma afirmação da identidade. Soma-se a isso o seu 

convencimento de que o futuro da arquitetura brasileira viria a se expressar como um rico 

mosaico das múltiplas culturas que compõem o Brasil, para a qual a formação da identidade é 

um fator determinante. Dessa forma, Assis Reis propõe a criação do Centro de Identidade 

Cultural, uma entidade cultural que viesse consubstanciar a identidade do povo baiano a 

partir do reconhecimento dos seus valores, quer sejam ambientais, culturais, históricos, 
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sociais arquitetônicos, entre tantos outros. Para tanto, a proposta também inclui montagem de 

um conjunto de diversos instrumentos e programas que efetivamente pudessem dar constituir 

o Centro de Identidade, incluindo-se a arquitetura, acervo, equipamentos, e muitos modelos 

reduzidos.  

 

 

 

 

 

Fig. 143- Detalhe do bairro da Barra 
 

 

 

Fig. 144- detalhe do Comércio 
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27. O Jockey Clube da Bahia  

 

O Complexo Hípico do Jockey Clube da Bahia fica situado no município de Lauro de Freitas, 

distando 32 km do centro de Salvador, e implantado em uma gleba lindeira à estrada que dá 

acesso aos novos bairros do município, entre a Estrada do Côco e a via litorânea de Ipitanga.  

 

O Jockey Clube foi projetado quando ainda não havia uma intensa urbanização dessa área, 

sendo então necessário uma proposição de sistema viário e de diretrizes urbanísticas para 

uma futura ocupação do solo. A gleba inicial, portanto, tinha 931.000m2, dos quais, 331,000 

m2 foram destinados a um plano de parcelamento de uso habitacional, como reserva de 

recursos. 

 

A partir da estrada, nasce a via de penetração do Complexo Hípico, com o estacionamento de 

veículos e a guarita de acesso, ponto que dá origem ao sistema viário interno do Jockey, 

principalmente para o fluxo dos equipamentos e dos serviços. As duas arquibancadas, uma 

para os sócios e outra para o público em geral, possuem seis andares servidos por elevadores 

e escadas, contendo basicamente saguão, pelouse, casa de apostas, lanchonetes, comissão de 

corridas e jóqueis, restaurante, foto chart e imprensa, tribunas, etc. Os dois paddock situam-

se um, ao lado da arquibancada social, e o outro próximo ao hospital veterinário. As raias de 

areia, que são duas, uma para corridas oficiais de 400 m a 3.200 m, e a outra para 

treinamento, possuindo larguras de 25m e 20m, respectivamente. No que se refere às 

arquibancadas, separadas pelas pistas de corridas e raias, também estão a vila hípica, com 

1.200 boxes de cocheiras, a escola de jóqueis e os serviços gerais. 

 

Destaca-se, na realização do trabalho, o esforço para colocar os espectadores em um ponto 

mais próximo das corridas, criando assim um certo grau de intimidade com o espetáculo.      

 

O projeto data de 1974, e a construção da primeira etapa em 1978.  
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                        Fig. 145-Maquete                                                      Fig. 146-Planta Geral 

 

                 

                        Fig. 147- Maquete, detalhe das raias de areia 
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Fig. 148- Maquete, a integraçãp com o entorno 

 

              

      Fig. 149- Maquete, vista superior 

 

                                       

                                                         Fig. 150- Maquete, detalhe da raia
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28. Alagoas Iate Clube 

 

O projeto foi desenvolvido para a cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, em local 

situado na Avenida Beira-Mar, na Ponta Verde da Enseada de Pajuçara. O lugar é de extrema 

beleza natural, onde a praia é protegida por uma formação de corais, uma barra afastada da 

borda marinha que segue em linha paralela, e se estende por cerca de um quilometro.  

 

O equipamento destinava-se às atividades sociais e recreativas, entre as quais, as práticas 

náuticas que ali se destacavam. O projeto visava o atendimento de 2.000 sócios titulares, com 

expansão prevista para 5.000. 

 

Todo o conjunto é implantado sobre uma plataforma de concreto pré-moldado, uma estrutura 

apoiada sobre estacas, e acima de 2,50m da lâmina d’água, cuja variável de maré é de 1,6m.  

Constitui, dessa forma, os setores socio-cultural, recreativo (terrestre e náutico), e os serviços 

gerais. Excetuam-se a portaria, o estacionamento e a administração, localizados em terreno 

de praia, um setor que é articulado à plataforma por meio de uma passarela. 

 

A plataforma desenha sobre o mar o perfil de uma pequena enseada estilizada, onde se dá a 

atracação e ao mesmo tempo as instalações de guarda e manutenção dos barcos. O setor 

sócio-cultural também está direcionado para essa enseada, compreendendo o salão de festa, 

auditório, grill de verão, boate e restaurante, etc. e que ao findar tem na sua extremidade um 

castelo d’água e os serviços de rádio. A torre, segundo o arquiteto, reflete a imagem de 

antigos faróis, pontos de orientação para embarcações que eram posicionadas nas bocas das 

baías e das enseadas. Na extremidade da passarela, no ponto de encontro com a plataforma, 

situa-se o playground infantil e as instalações de apoio e, mais adiante, o ginásio coberto 

voltado para a piscina semi-olímpica, seguida da piscina recreativa. 

 

O projeto atende a um variado programa de forma bastante concisa, onde os elementos que 

compõem o conjunto proposto se distribuem em torno da enseada estilizada, provocando um 

movimento que é enfatizado pelas angulações do traçado da planta. A plataforma na sua 

extensão e com seus recortes e saliências termina por amarrar os volumes criados, os quais, 
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pelas suas formas e estruturas, suas escalas, superfícies e geometrias deixam transparecer 

uma idéia de leveza, e de conformidade com aquele ambiente marinho.     

 

O conjunto apresenta uma área construída de 7.385 m2 A construção seria executada em 

concreto pré-moldado e em concreto armado.  

 

O projeto data de 1976, sem nunca ter sido construído. 

 

 

 

      

Fig. 151-  maquete, detalhe da pequena enseada                              Fig. 152- Maquete, vista geral 

 

         

Fig. 153- Maquete, vista aérea                                                             Fig. 154- Maquete, o conjunto se articula à praia
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29. O Solar das Mangueiras  

 

O projeto foi elaborado em 1975 e implantando na ladeira da Barra, em Salvador, dento da 

zona de renovação urbana da cidade nos anos 70. Trata-se de um edifício cuja volumetria 

dinâmica expressa com clareza a sua organização interna e seus aspectos tropicais, dentro das 

aspirações da arquitetura moderna brasileira da segunda geração.  

 

O edifício está implantado num terreno específico, cobrindo uma superfície de 1,3 hectares. 

Definido por dois corpos gêmeos, o edifício apresenta um movimento em suas formas que 

estabelece um imediato diálogo e equilíbrio com o entorno existente, enfatizado pela sua 

implantação recuada para o centro do extenso lote, onde antes havia a casa da família Corrêa 

Ribeiro e atendendo-se aos interesses do incorporador. 

 

No setor íntimo (dormitórios), utilizou-se pequenas fenestrações, suficientes para atender ao 

conforto ambiental, com a entrada dosada de luz, a captação dos ventos e a participação da 

paisagem ali emoldurada. Para o setor de serviços e nos acessos verticais, admitiu-se os 

mesmos critérios do setor íntimo. Para o setor social, o espaço de convivência, definiu-se 

uma franca comunicação com o ambiente externo onde há uma permanente circulação de ar. 

Por fim, para as áreas externas se deu o tratamento de um grande parque. 

 

Esse projeto marca a produção de Assis Reis, na medida em que dá início a uma fase de 

associação de elementos da sua arquitetura com os costumes e tradições locais, princípios 

que se desdobram nos projetos da Casa Santa Izabel, no Solar Itaigara e na Chesf. Segundo 

revela o arquiteto, essas referencias estão caracterizadas na expressão cromática do edifício e 

que se fundamenta na composição das cores do casario colonial de Salvador; nas diferentes 

alturas dos blocos, quando faz uma analogia à silhueta da cidade que se debruça sobre a 

escarpa; e a nas rampas e garagens inclinadas que guardam relação com as ladeiras de 

Salvador. Dessa forma,o edifício revela uma sobriedade no seu conjunto. É uma expressão 

que se evidencia nas estruturas de concreto aparente e que se destaca entre os paramentos 

revestidos em mosaico vitroso, em tons pastéis. 
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Esta obra se sobressai ao revelar a maturidade do trabalho de Assis Reis, sobretudo, pelo 

completo domínio da escala empregada na conformação do conjunto. Ali, as dimensões do 

terreno, a posição recuada do edifício e o tratamento paisagístico dado aos jardins promovem 

uma neutralidade à escala das torres. Na pequena escala, a partir da laje ajardinada da 

portaria, os elementos construídos receberam um tratamento que inclui a construção de 

pequenas praças de ligação entre as torres, essas implantadas em cotas diferenciadas, os 

jardins da parte posterior e por onde se tem acesso por pequenas escadas, alem dos espaços 

de convívio distribuídos pelo terreno.  

 

 

                    

                          Fig. 155- Vista geral, com as rampas de acesso e o jardim      
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                                     Fig. 156- Planta do Pavimento Tipo 

 

 

           

                      Fig. 157- Planta do Pavimento Acrescido 
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   Fig. 159- O mosaico vitroso                                                                                  Fig. 158- Detalhe da torre 

                  

 

 

        

Fig. 160- A escala das torres                                                                                                  Fig. 161- Detalhe dos cantos                                                          
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30. O Solar Itaigara 

 

O edifício está situado no bairro do Itaigara, na faixa atlântica da cidade do Salvador. É uma 

habitação coletiva constituída por dois blocos articulados e que totalizam 50 unidades. No 

térreo, com acesso por uma rua em nível superior, estão localizados a portaria, os serviços e o 

playground. Abaixo, nos dois subsolos, estão as garagens, com acesso pela rua situada em 

nível superior. 

 

O Solar Itaigara, que poderia se converter em uma simples incorporação imobiliária, se 

converteu em um volume ricamente facetado e no qual o jogo de luz e sombra, interna e 

externamente, se sobressai. O revestimento vitroso da pele do edifício se estende de forma 

graduada nas cores e tons que guardam referência às expressões da tradição dos cenários 

urbanos da cidade. 

 

A volumetria torna, de forma explícita, uma expressão tridimensional e dinâmica, enfatizada 

pela policromia de mosaicos vitrosos e pelos elementos que se constituem em pontos de 

ligação entre as massas e as faces dos volumes, enfatizando a solução orgânica empregada na 

planta. 

 

As torres foram implantadas segundo uma interpretação da topografia do terreno, ajustando-

se a sua forma natural, sem uma desfiguração ambiental. O desenvolvimento linear da planta, 

respeitando-se a curva de nível, permite uma perfeita relação com o entorno, produzindo 

também o dinamismo da sua volumetria. O conjunto marca a paisagem de forma singular, 

onde o reflexo luminoso das fachadas multifacetadas promove uma expressão de nobreza e 

de alegoria no cenário. 

 

O edifício compõe uma fase particular da trajetória de Assis Reis, quando emprega nos 

edifícios em altura sua experiência trazida das muitas casas que projetou. Soma-se a isso, o 

fato de que nessa fase, o arquiteto também se vale de elementos referenciados na cultura 

local, na feitura de suas obras, enfatizando a sua expressão regional. O projeto data de 1977.  
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Fig. 162- Planta do pavimento tipo   

 

 

 

    Fig. 163- Planta do pavimento térreo 
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        Fig. 

164- Detalhe da expressão                                                                                         Fig. 165- Vista noroeste 

    

       

              

Fig. 166- Detalhe das fachadas                                                                 Fig. 167-  Eleveção
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31. O Edifício Morro do Conselho 

 

O edifício está localizado no loteamento do Morro do Conselho, no bairro do Rio Vermelho, 

em Salvador. É uma obra singular na trajetória de Assis Reis e reflete uma fase em que o 

arquiteto estava muito envolvido no desenvolvimento de habitações em torre, durante um 

período de grandes transformações na estrutura urbana da cidade.  

 

O edifício também se enquadra numa fase em que o arquiteto revela uma maturidade 

profissional, sobretudo destacada pelas expressões características das suas obras, nesse 

momento, extremamente vinculadas às tradições urbanas locais. 

 

A edificação foi implantada segundo um procedimento de trabalho do arquiteto, no qual em 

domínio das condicionantes locais vem a priori e é o fator determinante na configuração da 

planta e da volumetria. Desse modo, a planta tem seu desenvolvimento linear, contínuo, 

obedecendo-se à curva de nível. A implantação do edifício guarda uma relação peculiar com 

o entorno, à beira mar, no qual foi privilegiada a pequena enseada e as visuais da paisagem, 

na parte mais elevada do Morro. 

 

A forma orgânica da planta permitiu o desenvolvimento seqüenciado dos ambientes, 

partindo-se de um único ponto de chegada e onde se localizam os acessos de pedestres e das 

garagens. Desse ponto se distribuem os percursos e tem acesso aos elevadores em cada 

coluna de apartamentos. 

 

O prédio, na sua expressão multifacetada, característica dessas obras de Assis Reis, é todo 

revestido em cerâmica de tom avermelhado, um aspecto que faz lembrar a arquitetura da terra 

ou se reporta, como costuma relatar, às inúmeras habitações populares que se espalham pelas 

encostas da cidade. O prédio se destaca na paisagem de forma inusitada, seja pela sua posição 

no conjunto edificado, seja pela escala admitida, ou mesmo pela distinta arquitetura que 

apresenta. O projeto data de 1978.   
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Fig. 168- Planta de cobertura 

 

 

Fig. 169- Planta do pavimento 
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Fig. 170- Fachada leste 

 

  
Fig. 171- Fachada oeste 
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Fig. 172- Fig. Detalhe da torre                                                 173- O movimento das massas 

 

                

Fig. 174-  O desenvolvimento linear                                                                  Fig. 175- Planta de localização                       
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32. A Sede da Administração do Porto de Aratú 

 

A proposta para o Edifício Sede da Administração do Porto de Aratú obteve o 1º Prêmio no 

Concurso Público realizado pela Secretaria das Minas e Energia, do Governo do Estado da 

Bahia, em 1976. O projeto foi desenvolvido para uma área situada em uma colina, à cavaleiro 

do Porto de Aratú, local escolhido por sua posição estratégica e de onde podia-se  avistar o 

desempenho das atividades portuárias. O acesso ao local se dá por uma via interna, uma 

derivação do sistema viário principal, e que nasce no ponto onde estão as instalações de 

controle daquele complexo portuário. 

 

A edificação foi implantada na cumeada da colina, admitindo-se um partido que configura 

um prédio sobre pilotis e uma acentuada circulação interna. Entretanto, em sua forma ou 

função modernas, essa essência se dilui e se transforma substancialmente em razão das 

condicionantes físicas locais, ou em decorrência dos princípios básicos imaginados, muito 

próprias do trabalho de Assis Reis: o primeiro relaciona-se com a morfologia do sítio, 

sobretudo com o pequeno desnível do terreno; e o segundo é relativo aos conceitos básicos 

do projeto, ou seja, o da flexibilidade do uso e da expansão do edifício, e o agrupamento das 

funções de caráter público ou de convívio social (banco, restaurante, área de exposições, 

posto de correio, atendimento médico, etc). A intenção foi a de criar um “clima urbano”, ou 

citadino, evitando-se a sensação de retiro, isolamento ou mesmo marginalização dos 

funcionários ali, em seu trabalho cotidiano, um ponto afastado de qualquer aglomerado 

urbano de porte. 

 

No pavimento térreo estão os estacionamentos de veículos (sob parte do andar superior), a 

portaria e espaços de convívio social. No pavimento superior, as diversas funções 

administrativas (divisão financeira e de operações, superintendência, gabinetes de 

administração, serviços técnicos e burocráticos). 

 

A edifício apresenta uma linearidade na direção norte-sul, ocupando a maior parte da 

cumeada, e exibe a sua possível expansão. O prédio é atendido por três vias paralelas e um 

conjunto de escadas, que disciplinam e distribuem os acessos às suas diversas dependências. 
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A primeira é a de veículos que dá acesso ao edifício e leva aos estacionamentos. A segunda, 

uma via central para pedestres, faz convergir os fluxos até o ponto de distribuição dos 

acessos verticais. Vale destacar, esta via tem um pé-direito duplo e a sua iluminação é 

zenital, através de uma extensa cobertura em acrílico, criando uma busca por um ambiental 

agradável. Ë uma típica solução dos projetos públicos de Assis Reis, onde se pretende 

transformar aquele espaço, principalmente nas proximidades do conjunto dos acessos 

verticais, no elemento catalisador do dinamismo interno, onde o usuário pode então se 

identificar com a “alma do edifício”, tal qual em Louis Kahn. A terceira e última via, também 

de pedestres, vai ao longo e fora da edificação e possui características de um belvedere.  

 

A climatização do edifício é natural e feita através processo de ventilação cruzada, outra forte 

característica dos trabalhos do arquiteto. 

 

O projeto é submetido a um sistema modular, apresentando um módulo estrutural e espacial 

típico, e um outro atípico que abriga um conjunto sumário que se intercala entre eles. A sua 

fachada principal apresenta uma movimentada composição da vedação e das esquadrias, 

postas em zig-zag, rompendo com a monotonia dos habituais panos de vidro, e com a 

linearidade dominante do prédio. A construção prevista em concreto protendido e concreto 

armado. A área total do prédio é de 4.128 m2. O Projeto foi desenvolvido em 1976, e não foi 

construído. 

 

  

Fig. 176- Foto da maquete: vista superior 
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Fig. 177- Desenho de Assis Reis para o Estudo Preliminar, com os detalhes da fachada oeste  e pátio interno.  

 

 

 

Fig. 178- Maquete, com a fachada leste, detalhes, a e linearidade do prédio sobre a cumeada do sítio. 
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32. A sede da CHESF 

 

O projeto para a sede da CHESF foi objeto do concurso privado de idéias de arquitetura. 

Sagrando-se vencedor, o arquiteto destaca por meio de carta os princípios que regeriam o 

projeto, ou seja, a tecnologia a ser utilizada e os materiais e processos construtivos a serem 

empregados.  No edifício, observa-se a utilização de três tipos básicos de materiais: o aço, o 

tijolo e o concreto pré-fabricado. Essas tecnologias de estéticas aparentemente divergentes 

conseguem conviver harmonicamente entre si, resultando numa equilibrada expressão da 

arquitetura. 

 

O concreto protendido e pré-fabricado, representando uma tecnologia atualizada, à época, foi 

empregado em estruturas horizontais (lajes e vigas), como também nas “cabeças” dos 

tubulões, que se tornam aparentes entre o espelho d’água e a pilastraria. O tijolo, material 

mais presente, caracteriza toda uma identidade regional, sendo utilizado nas estruturas 

verticais (revestimento) e nas vedações. O aço foi aplicado nos locais de circulação entre os 

pavimentos, nos brises (grelhas) e guarda-corpos. 

 

O Edifício/Sede da CHESF- Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em Salvador é a obra 

magna do trabalho de Assis Reis, quando o arquiteto desenvolveu um projeto que sintetiza 

toda a sua vivencia em arquitetura ao integrar a linguagem de matérias diversos, modernos ou 

tradicionais, dando uma expressão singular e atualizada ao edifício.  

 

A obra, executada em estrutura de concreto, revestida em tijolo laminado aparente, é 

constituída por um edifício de planta retangular, organizado em torno de um claustro central 

coberto por domus translúcidos, destacando-se a escadaria em aço e a estrutura metálica com 

piso em grelha e que, sobre o espelho d’água do térreo, faz articular os diversos ambientes. 

Há, nesse caso, uma perfeita integração com o entorno paisagístico. As áreas destinadas ao 

refeitório e ao lazer dos funcionários se agrupam sobre construção modulada, de cobertura 

piramidal em fibra de vidro e sustentada por uma estrutura espacial de alumínio, mais 

informal e numa escala adequada, fazendo um contraponto com a volumetria sóbria e 

dominante do prédio principal.  
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Fig. 179- Pilastraria 

 

 

Fig. 180- Planta do Pavimento 
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Fig. 181- Cortes 

 

 

Fig. 182- Vista geral do conjunto    
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Fig. 183- pilastras e  Espelho d’água  

 

 

Fig. 184- A integração ambiental 
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Fig. 185- Detalhe da volumetria 

 

            
  Fig. 186- Pilastraria  e espelho d’água                                       Fig. 187- Detalhe estereotomia 
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Fig. 188- Castelo d’água, visto do claustro        Fig. 189- As escadarias, um típico espaço wrigthiano 

 

   

Fig. 190- A cobertura do Restaurante                                           Fig. 191- Vista geral das coberturas 

                            

Fig. 192- O acesso  ao calustro                                                                                        Fig. 193- detalhe da cobertura do restaurante 
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33. O Centro Comunitário Batista 

 

A obra está situada na Avenida Garibaldi, na interseção com o vale do Canela, em Salvador, 

local onde está conformada a praça Lord Chrocane. O terreno apresenta uma forma irregular, 

e ao fundo, na sua vizinhança, uma ocupação de habitação espontânea, em forma de 

anfiteatro, cenário que segundo o arquiteto foi incorporado à concepção do conjunto. 

 

O Centro Comunitário destina-se à Evangelização, Assistência Social, e à Alfabetização, 

além do culto religioso e das atividades culturais, um programa que foi equacionado pela 

composição modulada que forma o conjunto projetado. São módulos espaciais-estruturais, de 

escala apropriada ao entorno, configurando sólidos facetados que se vão somando para 

compor ambientes que se interligam por elementos de passagem. As plantas 

“descantonadas”, típicas dos trabalhos de Assis Reis, permitem a multiplicação das faces e 

arestas das fachadas, dando uma expressão muito própria ao edifício. Nesse caso, a 

estereotomia dos tijolos aparentes, somadas às estruturas de concreto conferem uma unidade 

aos sólidos modulados. O emprego dos pequenos pilares que dão sustentação ao prédio do 

templo, elemento construtivo também empregado na Casa Loba dos Patamares, confere uma 

distinção sobre o conjunto, e dá leveza e estabilidade plástica àqueles módulos espaciais. No 

todo, os edifícios tem sua terminação superior plana, marcada de forma estanque por um 

vigamento de topo que enfatiza a escala dos volumes. 

 

Entre as fileiras de módulos espaciais com dois andares está o auditório, cuja cobertura é uma 

praça de encontro onde eventualmente realizam-se os cultos ao ar livre. 

 

Com identificação própria, o templo está articulado ao conjunto de módulos e à praça que lhe 

serve de átrio, participando funcionalmente da avenida, do acesso secundário e da 

embocadura do auditório. Dos quatro módulos voltados para a avenida, dois contém postaria, 

secretária, administração, biblioteca, e gabinete do Pastor conectado ao templo. Nos demais 

estão a assistência ambulatorial e os quatro apartamentos, cujos acessos se dá pele torre do 

castelo d’água.  
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Os três módulos restantes, onde funciona a escola, estão ligados aos quatro primeiros por 

passarelas sobre a praça Todos os módulos interligam-se ao auditório, cujos serviços gerais 

(carpintaria, cenário, manutenção, etc) estão atendidos por uma rua secundária. 

 

O Centro Comunitário foi construído em alvenaria portante de tijolo aparente, concreto 

armado para lajes, vigas e vergas, e a passarela em estrutura metálica.  

 

Projetado em 1979, o Centro comunitário foi construído 1980, à exceção do seu templo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 194- O Centro Comunitário visto da avenida Garibaldi 
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Fig. 195- Foto da maquete, com o centro visto da praça 

 

   
Fig. 196- Vista superior da maquete 

 

  

Fig. 197- Maquete: os módulos espaciais/estruturais 
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34. A Concha Acústica do Campo Grande 

 

A proposta foi desenvolvida para uma área localizada na zona central da Salvador, na parte 

posterior do Teatro Castro Alves, principal casa de espetáculos da cidade, e à margem de 

uma via de penetração que articula o sistema viário do altiplano, avenida Sete de Setembro, 

com o das avenidas de vale.  

 

O terreno escolhido tem características apropriadas para a implantação do equipamento, 

constituído-se em um grotão que se desenvolve no nível do vale do Barris, envolvido pelas 

encostas do altiplano, exceto no trecho em que se abre para aquele vale. A Concha Acústica, 

dessa forma, foi desenvolvida constituindo-se em um equipamento com capacidade 

acomodação para 15.000 espectadores, espaço que na sua parte plana tem 150m  de extensão 

com largura média de 40m. 

 

O edifício se compõe de uma estrutura pênsil em aço, com cobertura de acrílico e pilastras de 

concreto armado. Basicamente, o seu desenho apresenta uma diagonal em cumeeira 

parabólica, formada por cabos de aço que se alçam nas extremidades das pilastras de 

concreto, e que daí são ancorados às bases. Desta linha de cumeeira partem os cabos de aço 

que dão sustentação à cobertura acrílica, e atingem as pilastras que delimitam as laterais da 

cobertura em ambos os lados, e onde são fixados e ancorados. 

 

Na embocadura da Concha firmou-se uma praça, de acesso público, delimitada por um 

pórtico em arcadas, estrutura que dá suporte ao conjunto formado pela Administração e os 

serviços Auxiliares. O acesso do público à Concha se dá através desta arcada, com as saídas 

de emergência situadas nas suas laterais e posicionadas em nível mais elevado. 

 

As duas pilastras que alçam a cumeeira se destacam não só pela altura, mas também pelo fato 

de sustentarem no topo reservatórios de água, atendendo ao mesmo tempo ao sistema de 

segurança contra incêndio. Esse sistema de modo veloz escoando água pela cumeeira, e daí 

para as laterais, servindo também para o asseio da superfície de acrílico. 
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Em forma de ferradura, as arquibancadas estão assentadas nas encostas e, no nível do 

proscênio, a existência de um túnel sob a arquibancada faz articular a Concha ao Teatro 

servindo de passagem para artistas, pessoal técnico e serviços. 

 

Entre as várias implicações de viabilidade da proposta, pode-se destacar a existência de 

estacionamento periférico nas proximidades, com grande capacidade, e também por estar 

vinculada ao sistema de transporte coletivo, para o qual foi proposto um ponto de ônibus a 

100 metros da embocadura da Concha. 

 

Este projeto apresenta um momento novo na obra produzido por Assis Reis. Trata-se de um 

trabalho que tem implicações variadas, desde o contexto urbano em que se insere, uma zona 

urbana antiga da cidade e que conta com muitos importantes edifícios como é o Teatro Castro 

Alves, até a expressão arquitetônica delineada, de caráter volátil, onde os materiais e as 

técnicas empregadas, na escala e proporções do edifício, traduzem uma procura por uma 

nova tendência, mesmo se considerarmos o tema abordado. Ao relacionar a forma e a função, 

a busca já não se processa pelo víeis da expressão que traduz o lugar ou a cultura local, e sim 

uma vontade deliberada de estar mais próximo do ‘não lugar’, aliado a uma plasticidade que 

é levada ao extremo.   

 

A edificação teria uma área de 12.750 m2, projetada em 1981, não sendo construída.   

 

      

Fig. 198- Planta de Situação                                                                    Fig. 199- Matéria publicada no Jornal A tarde  
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Fig. 200- Planta Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 201- Perspectiva 

 

   

Fig. 202- Cortes
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35. O Pavilhão de Sevilha 

 

O Projeto para o Pavilhão do Brasil na EXPO’92, realizada em Sevilha na Espanha, foi fruto 

do Concurso Nacional de Anteprojetos de Arquitetura, promovido pelo Ministério das 

Relações Exteriores e organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB.  

 

Sob o pretexto dos quinhentos anos da viagem de Colombo, e tendo como referência a Era 

dos Descobrimentos, a EXPO’92 marcou de forma triunfal e consagradora a entrada da 

Espanha na Comunidade Econômica Européia. 

 

Situada numa “falsa” ilha fluvial - La Cartuja – criada pela retificação de um braço do rio 

Guadalquivir, a gleba de 215 ha da EXPO’92 teve como símbolo máximo o Monastério de la 

Cartuja, relíquia arquitetônica extraordinária, magnificamente restaurada. Ali está parte do 

espólio do navegador Cristóvão Colombo e muito da história de Sevilha, da Espanha, dos 

descobrimentos e da proporia Humanidade. 

 

                                                                                                    

         Fig. 203- La Cartuja                                                  Fig. 204- O Monastério de la Cartuja 

 

 

Lembrando a transposição da modernidade para o insondável e onírico futuro, o edital do 

Concurso alertava aos arquitetos participantes que se deveria aproveitar a oportunidade para 

reafirmar a festejada qualidade da Arquitetura Brasileira, notadamente pelo especialíssimo 

enfoque - dado pelo Promotor/Ministério das relações Exteriores – quando a proposição de 

um Pavilhão do Brasil, na EXPO’92 deveria refletir a excelência da arquitetura nacional, 
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sendo ele próprio um exemplo invulgar da trajetória histórica de nossas manifestações 

culturais, sem pretender a síntese desse processo, mas criando um momento de destaque e de 

referência inquestionável.   

 

Por fim, a participação brasileira na EXPO’92 deveria estar centrada nas questões do meio-

ambiente e da ecologia, onde os arquitetos pudessem encontrar na própria formulação do 

espaço arquitetônico a referência sensível da privilegiada natureza de nosso país, a atmosfera 

de nossas culturas e o fraterno ânimo de preservação e de harmonia entre o homem e seu 

habitat.    

 

Dito assim e dessa maneira o concurso estabelecia parâmetros muito afinados com o método 

de trabalho de Assis Reis e no qual as referências locais, ou regionais, sempre comandaram, 

de forma acertada, o processo de projetação. Entretanto, o projeto elaborado por Assis Reis 

constitui-se em um edifício cuja expressão destoa no conjunto mais característico da sua 

obra, como um fato novo na sua caminhada, sobretudo quando se pensa no pavilhão de 

Osaka, em 1979. 

 

 O projeto para o Pavilhão de Sevilha, entretanto, expressa-se por uma linguagem que mais se 

aproxima do pós-moderno, destoando bastante do traço característico que marcou o trabalho 

de Assis Reis. Há um sentido de se aproximar do princípio “epidérmico”, do estilo pós-

moderno, fazendo descolar a pele do corpo da edificação, criando-se uma outra fachada, com 

um sentido de promover a desconstrução. Nesse caso, a forma da caixa envidraçada responde 

como uma afirmação dos princípios modernistas, levando uma contradição ao corpo do 

edifício. Associa-se a isso uma série de outros elementos e formas que remete, de modo 

literal e figurado, às formas das velas de uma embarcação. À idéia de negação de um 

princípio, a partir das expressões de um mesmo edifício, termina-se por atingir uma forma 

híbrida, nem moderna e nem pós-moderna.  
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Fig. 205- Maquete, vista lateral                                                        Fig. 206- Maquete, vista leste 

 

   

Fig. 207- Maquete, vista superior direita                                          Fig. 208- Maquete, vista das coberturas 
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Considerações finais 

 

A realização deste experimento demandou algumas considerações, as quais ainda se deve 

retomar de forma sucinta. O desafio de avaliar a obra do arquiteto Assis Reis em seus 

aspectos singulares, somando-se regionalismo e modernidade, impôs diversas indagações.  

 

O trabalho foi desenvolvido com base na avaliação das informações que compõem o acervo 

(plantas, croquis, perspectivas, fotos etc) e do material catalogado, de modo a ilustrar o 

período mais representativo da obra do arquiteto. Por outro lado, a pesquisa sobre a formação 

e atuação permitiu que se avaliassem os processos de maturação do arquiteto, do seu 

Escritório e de sua obra, compreendendo as suas influências, teorias, valores, conceitos e 

funções necessários a uma prática de arquitetura. 

 

Complementam o quadro as entrevistas realizadas com profissionais, colaboradores e 

professores, relatos que permitiram perceber-se como é visto o trabalho de Assis Reis nos 

seus aspectos críticos e, é claro, a bibliografia, essa fundamentação teórica que sempre se 

desdobra em uma leitura estruturada, do ponto de vista acadêmico. Do mesmo modo, a 

leitura do material divulgado pela mídia especializada, compreendendo-se entrevistas a 

jornais e revista, textos, artigos ou abordagens correlatas. 

    

Há, entretanto, um fio condutor no desenvolvimento desta pesquisa, que é o de considerar a 

trajetória do arquiteto, não como um relato biográfico, mas sim como uma avaliação do seu 

método de compor arquitetura, como uma atitude de viver o dia-a-dia. Assis Reis é mesmo 

um arquiteto nato, instintivo e intuitivo. Disto decorre que essas características marcantes 

regem a condução do seu trabalho, a partir das quais se pode perceber a sua obra. 

   

Em Parnaíba, uma cidade aberta ao mundo, Assis Reis “forma-se nordestino” dentro de um 

rico contexto litorâneo. É um lugar marcado por muitas histórias, onde a reinvenção marca o 

seu povo, na forma de ver a vida, no cotidiano da praça, na força da natureza contida no rio, 

nas lagoas e nas dunas marinhas. Nessas circunstâncias da infância, tantos tipos fizeram-no 
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literalmente rabiscar os fatos daquela pequena vila, sobretudo o mestre Amstein, que lhe deu 

instrumentos técnicos e orientação para prosseguir desenhando na vida. 

 

Em Salvador, a “Cidade da Baía”, Assis Reis se encantou, identificando-se como se fosse 

nato. A sensualidade da terra, do povo e a escala da cidade, entre vales e altiplanos, 

proporcionaram-lhe uma experiência única. A vida mundana, nos becos, nas ladeiras, nos 

sobrados entre as matas, ou no contato com uma gente que vivia na rua, fez de Salvador o 

lugar natural do arquiteto. Porém, foi com o trabalho no EPUCS que o então cartógrafo e 

topógrafo pôde efetivamente perceber a cidade.  

 

O trabalho deu a Assis Reis a chance de conhecer o seu mestre Diógenes, seguindo a mesma 

trajetória do urbanismo para a arquitetura. No seu trabalho, dessa forma, ele traduziu as 

influências e os conhecimentos adquiridos no EPUCS, principalmente os fatores climáticos, 

topográficos e os traços culturais de Salvador. O domínio dos fatores físicos, somados aos 

aspectos culturais da cidade deu-lhe as referências para traçar as formas que concebeu em 

suas obras. Este procedimento atendeu ao processo de busca por uma expressão atualizada 

nas interpretações da arquitetura, uma marca singular da sua atuação profissional.  

 

A formação universitária, ainda ao lado de Diógenes, tem um traço de pragmatismo para a 

obtenção tardia do título de arquiteto. Já maduro, e profissionalmente reconhecido, Assis 

Reis faz o seu perfilamento aos padrões internacionais do movimento moderno e participa de 

uma formação acadêmica em arquitetura. Contudo, independe de regras ou estilos formais 

para conceber as suas obras. Aliás, a experiência de projetação da casa do Rio Vermelho, em 

1952, baseada em princípios miesianos do pavilhão alemão, demonstra a sua 

incompatibilidade com princípios ou regras. Obteve durante esse período, como natural, os 

instrumentos e as informações necessários ao aprimoramento da sua condição de habilidoso 

desenhista, dando lastro teórico ao perfil de criador artístico.   

 

Este aspecto também conduziu o interesse de Assis Reis por arquitetos mestres, cujos 

trabalhos suplantam as tendências ou escolas de desenho. Figuras como Frank Lloyd Wrigth, 

Louis Kahn ou Luis Barragan compõem a tríade de influência do arquiteto baiano, uma 
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identidade que é formada pela extrema capacidade artística, nunca traduzida de forma clara 

pela palavra, e sim pela alta qualidade dos valores universais da arquitetura por eles 

produzida. 

 

Superada a fase de Diógenes, Assis Reis foi, por longo tempo, o arquiteto da cidade com 

maior prestígio no cenário nacional. Atuando durante o período em que o mercado esteve em 

pleno processo de expansão, ao promover a renovação urbana dos bairros centrais, Assis Reis 

participou intensamente, conseguindo desenvolver obras que se sobrepuseram aos interesses 

do mercado e afirmando suas idéias sobre arquitetura. 

 

Essa liderança foi obtida num espaço de tempo relativamente pequeno, não significando isso 

um fator de sorte. Desde os tempos na Universidade, Assis Reis percebe o valor dos fóruns e 

encontros de arquitetura, nos quais fez divulgar suas idéias e obras, fortalecendo vínculos 

com outros profissionais, sobretudo aqueles que com ele constituem a segunda geração de 

arquitetos modernistas do Brasil.  

 

O empenho em abrir-se ao mundo veio de forma galopante a partir do seu reconhecimento 

com o projeto para o pavilhão brasileiro de Osaka em 1970. Daí desenvolve a sua obra com a 

firmeza e um traço muito característicos, uma condição que lhe coloca como referência 

nacional dado ao trabalho pioneiro que desenvolveu, ao configurar a alternativa e a 

pluralidade na arquitetura brasileira, atitudes que encontram respostas em muitos 

companheiros do sul do Brasil. Ao lado deles também constitui seu discurso acerca das idéias 

de arquitetura.  

  

O passo seguinte tem alcance fora do país, quando o arquiteto, em diversas oportunidades, 

vê-se identificado com o trabalho dos colegas latino-americanos nos eventos onde sua obra é 

reconhecida como referência. É um tempo em que o estilo pós-moderno, numa visão 

centrista, torna-se internacionalmente difundido, sendo a pluralidade das expressões a marca 

registrada. Durante aqueles anos oitenta, nos fóruns latino-americanos, Assis Reis e seus 

companheiros reclamam por um lugar ao sol naquela diversidade. Ao levantar a bandeira da 
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identidade latino-americana, eles alertavam que as suas arquiteturas regionais já apontavam 

um rumo na suplantação do modernismo como uma condição pós-moderna da periferia. 

 

O período mais marcante da obra de Assis Reis está situado entre o Posto Pau de Vela, 

concebido em 1965, e o Centro Comunitário da Graça, em 1979. Entretanto, a sua profícua 

obra é cheia de grandes exemplares, sobressaindo-se a obra magna que é o Edifício Sede da 

CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1977.  

 

O traço regional fez marcar a produção desse período, destacando-se no trabalho do arquiteto 

o elevado valor da sua obra. Num entendimento acadêmico, essa condição regional pode não 

se significar uma suplantação do moderno, porquanto carrega muito do ideário deste 

movimento. Em todo caso, há de se admitir que, enquanto procedeu a reinvenção na 

continuidade do seu trabalho, Assis Reis produziu uma arquitetura regional de dimensão 

universal. Suplantar a obra magna – CHESF –, talvez fosse possível se continuasse 

atendendo a sua natureza de arquiteto nato, instintivo e intuitivo. 
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