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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico trata da arquitetura moderna aracajuana, com ênfase na 

produção residencial modernista. Seu objetivo principal é compreender a política de 

preservação da arquitetura residencial modernista desta cidade a partir da análise 

arquitetônica de dois exemplares declarados bens de interesse cultural pelo 

município, e entendê-los como artefatos construídos, inseridos no contexto 

histórico e contemporâneo local. A investigação acerca da materialidade desses 

bens, através de uma análise formal, construtiva e estética, permite embasar a 

discussão sobre a eficácia da legislação vigente que insere a arquitetura 

modernista de Aracaju. Antes, porém, é indispensável a abordagem histórica sob o 

olhar da produção arquitetônica pública e civil e, especificamente, a produção 

arquitetônica residencial, contextualizadas nos processos sociais, econômicos, 

políticos e culturais locais. A identificação de edifícios relevantes, declarados de 

interesse cultural pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju 

(PDDU-2000), pressupõe o seu reconhecimento perante a memória coletiva local e 

a preocupação com as questões preservacionistas destes artefatos, fato que não 

condiz com a realidade, o que permite rediscutir a eficácia das leis e propor a 

revisão da legislação pertinente. 
PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; arquitetura residencial modernista; 

preservação; bens de interesse cultural; pddu-2000. 
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ABSTRACT 

 

This monograph deals with the modern architecture in Aracaju, with 

emphasis on producing modernist home. Its main objective is to understand the 

policy of preservation of modernist residential architecture in this city from the 

architectural analysis of two assets declared of cultural interest by the municipality, 

and understand them as built artifacts, placed in historical context and 

contemporary site. Investigation of the materiality of these goods, through a formal 

analysis, constructive and aesthetic, allows to base the discussion on the 

effectiveness of legislation that inserts the modernist architecture of Aracaju. First, 

however, the historical approach is essential from the perspective of public and civil 

architectural production, and specifically, the residential architectural production, 

contextualized in social, economic, political and cultural sites. The identification of 

relevant buildings, declared of cultural interest by the Master Plan for Urban 

Development of Aracaju (PDDU-2000), assumes its recognition before the collective 

memory and the concern with the preservationists issues about these artifacts, 

which was not consistent with reality, and that allows to revisit the effectiveness of 

laws and propose the revision of relevant legislation. 

KEY WORDS: modern architecture; modernist residential architecture; 

preservation; assets of cultural interest; pddu-2000. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Capital do Estado de Sergipe desde 1855, Aracaju apresenta um ar 

pitoresco, revelado em seu casario e no gabarito das edificações das áreas 

centrais e em alguns bairros periféricos formados a partir de loteamentos 

residenciais. Nos bairros Centro e São José, especialmente, é possível rememorar 

a história desta cidade desde os anos iniciais, vislumbrando o seu conjunto 

arquitetônico público e privado.  A memória local é narrada na paisagem urbana 

constituída de artefatos que se relacionam lado a lado, coexistindo e revelando 

suas especificidades estéticas, construtivas, históricas e sociais. Lidar com o 

patrimônio edificado na contemporaneidade pressupõe protegê-lo para que este 

faça parte do presente, do cotidiano da sociedade e do futuro dessas cidades. 

Eleger exemplares entre tantos que constituem o cenário urbano é um grande 

desafio e para isso é preciso significá-lo, apropriá-lo, identificar o seu valor. 

A identificação de edifícios relevantes pressupõe o seu reconhecimento 

perante a memória coletiva local, desta forma, o principal ponto deste trabalho é 

compreender a política de preservação da arquitetura residencial modernista em 

Aracaju a partir da análise de dois exemplares, declarados de interesse cultural, 

entendendo-os como artefatos construídos, inseridos no contexto histórico e 

contemporâneo desta cidade. Antes de abordar a arquitetura moderna e arquitetura 

modernista brasileira, é pertinente uma sintética explanação do termo “artefato 

construído” utilizado nesta pesquisa e fruto da leitura de Hannah Arendt em “A 

Condição Humana”. Para a citada autora, três eventos determinaram o caráter da 

Era Moderna: a descoberta da América, consequentemente a exploração do 

planeta; a Reforma, pois a expropriação das propriedades eclesiásticas e 

monásticas suscitou o processo de expropriação individual e acúmulo de riqueza 

social; e a invenção do telescópio1, que permitiu o início da moderna ciência natural 

                                                        
1 No capítulo em que trata da “Descoberta do ponto arquimediano” debruça-se sobre a descoberta 
do telescópio por Galileu e os reflexos deste fato: na mudança da visão de mundo do homem de 
geocêntrica para heliocêntrica e, por fim, trabalha no relativismo geral; na abolição da dicotomia Céu 
e Terra, anteriormente discutida por filósofos, mas agora trabalhada nas ciências naturais, tanto no 
contexto dos corpos celestes quanto dos corpos terrestres, o que repercutiu na “dúvida cartesiana“, 
fundadora da filosofia moderna– caracterizada pela sua universalidade da dúvida e a perda da 
autoevidência -, e na alienação da Terra, em que o homem se dá conta de que, preso a Terra pela 
sua condição humana, pode deslocar-se para fora, para manejar a natureza – pesquisá-la, usá-la e 
destruí-la – e atuar sobre o planeta. Como também a alienação do mundo que estabeleceu o curso 
e o desenvolvimento da sociedade moderna, principalmente a partir das possibilidades da 
matemática, “a ciência da estrutura da mente humana” (ARENDT, 2010). 
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e os avanços da ciência como um todo, além de potencializar o alcance da 

matemática. A instrumentalização do mundo, calcado nos interesses capitalistas, 

na mudança paulatina de valores sociais, econômicos, políticos, os avanços das 

ciências e suas descobertas permitiram uma base sólida para a ascensão do homo                                  

faber2, o construtor de artefatos humanos, realizador da atividade “obra”, cuja 

condição humana é a mundanidade. A Revolução Industrial propiciou a produção 

de artefatos em escala sobre-humana, atendendo aos ideais utilitaristas3 e de 

consumo desenvolvidos na sociedade moderna. O termo artefato, trabalhado nesta 

pesquisa, refere-se, portanto, ao fruto da atividade obra, produzida pelo homem e 

inserida no mundo, cuja durabilidade extrapola a duração da vida humana, de 

quem o produziu, coexistindo com o meio ambiente, social, econômico, político e 

cultural no decorrer da permanência material deste. 

A arquitetura moderna reflete as profundas e significativas 

transformações que ocorreram desde a Era Moderna4, sendo produzida após o 

historicismo e revivalismo do final do século XIX5. Recebeu influência direta de 

duas personalidades significativas para a formação do seu pensamento: Viollet-le-

Duc na França e John Ruskin na Inglaterra, ambos contemporâneos, mas opostos 

na forma de enxergar e analisar o seu tempo. 
                                                        
2 O homo faber, através da violência e violação da natureza, assume a postura de seu destruidor ao 
criar o artifício humano. Ao mesmo tempo, no processo de fabricação do mundo de coisas, 
ferramentas e instrumentos são criados para contribuir com a redução do esforço do animal 
laborans – cuja atividade humana é o Trabalho e sua condição humana é a vida - , ultrapassando 
sua função instrumental, no momento em que se estabelece uma “unificação rítmica do corpo do 
trabalhador com seus utensílios” (ARENDT, 2010, p. 181). 
3 No sub-capítulo: “A instrumentalidade e o homofaber, os critérios de meios e fins ficam claros, 
desde que aplicados ao próprio produto, sabendo que um fim pode servir como meio em um outro 
contexto, o utilitarismo organiza o processo da obra em relação ao seu fim: “[...] A perplexidade do 
utilitarismo é que ele é capturado pela cadeia interminável de meios e fins sem jamais chegar a 
algum princípio que possa justificar a categoria da própria utilidade [...]” (ARENDT, 2010, p. 192). 
4 O moderno adquire conceitos distintos que se opõem ou se relacionam com o conceito de antigo. 
A partir da Revolução Francesa, recebe uma conotação de progresso linear, reforçado com a 
Revolução Industrial, e consequente instrumentalização do mundo e racionalização da produção. 
Na segunda metade do século XIX, o conceito de moderno extrapola a oposição moderno/antigo e 
ganha derivações: modernidade, modernização e modernismo. A modernidade resulta da ideologia 
inacabada do modernismo, conferindo ao termo “moderno” a ideia de moda, costumes, aspectos 
comportamentais à vida cotidiana, ao progresso da mentalidade. A modernização pressupõe a 
modernização econômica e técnica, advindas especialmente dos avanços dos séculos XVIII e XIX 
(LE GOFF, 2003). Para Sampaio (1977) e Le Goff (2003), o moderno como ideário reuniu 
manifestações estéticas difusas que evocavam a rejeição ao academicismo e tinham como objetivo 
uma arte para o social, que invadisse a vida cotidiana, devido em grande parte às possibilidades 
técnicas, à revolução soviética que acenava para uma reconstrução da sociedade e o papel da 
Ciência no novo habitat racional. O modernismo refere-se a uma fase específica do movimento 
moderno, nascido no final do século XIX. 
5 Benévolo (1976) comenta o descompasso entre a teoria e a prática vivenciado no final do século 
XIX – especialmente na Inglaterra -, sentido também na arquitetura, a exemplo das fachadas 
neoclássicas e das construções industriais, cujas exigências são totalmente diversas. 
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A partir do Iluminismo, foge-se da ideia de que a mimese é a base de 

toda a criação, o que altera o seu conceito - passa a ser considerada cópia - 

diferenciando-se, portanto, de todo o período anterior. A Revolução Francesa 

trouxe o anseio pelo novo, ao mesmo tempo em que houve a necessidade de 

destruição dos símbolos antigos, associados principalmente à nobreza e à Igreja. 

Paralelamente à intenção de tábula rasa, surge - a partir da expropriação dos bens 

das classes privilegiadas e apropriação desses pelo Estado francês - a 

necessidade de catalogação desses bens, assim como a identificação dos que 

devem ser preservados6. Em um segundo momento, urge distinguir um estilo 

nacional francês, reacendendo o interesse pelo gótico e emergindo a atuação do 

parisiense Viollet-le-Duc, estudioso compulsivo do Gótico, que pretende entender 

seu sistema estrutural, a lógica deste estilo7, assumindo postura racional-

funcionalista. Realiza primorosos trabalhos de levantamento cadastral, aproxima a 

Ciência da arte e preocupa-se com a formação da mão de obra em suas 

intervenções de restauro. Estabelece o verbete “estilo” a partir das exaustivas 

observações, estudos minuciosos da estrutura do gótico francês8, constatando que 

se trata de um sistema em que tudo funciona. A criação advém do observar a 

natureza, extrair suas leis e submetê-las às leis da geometria. Para se obter estilo, 

portanto, é necessário não considerar apenas a forma mas também a harmonia, e 

entender que o estilo é algo inerente à obra, fazendo parte dela, não sendo, pois, 

nada aposto. Sua atuação profissional e a articulação dos seus conceitos, 

extremamente contemporâneos para o período em que viveu9, influenciaram a 

produção da arquitetura moderna, bem como o arquiteto Le Corbusier. 

Vale ressaltar que a sua intenção em entender a lógica estrutural gótica, 

sua beleza plástica, flexibilidade, liberdade, bem como a constatação de que seus 
                                                        
6 São formadas as primeiras estruturas técnico-administrativas voltadas para a catalogação e 
preservação dos bens do povo francês. Além da vontade de expor o que lhes pertence em museus. 
(Nota extraída das aulas da disciplina História e Teoria da conservação e do restauro, ministrada 
pela Professora Odete Dourado do PPG-AU / UFBA). 
7 O positivismo deduz o todo pela parte. 
8 Viollet-le-Duc considerava a arquitetura francesa, desenvolvida entre os séculos XII e XVI, 
“paradigmática, síntese da técnica e da arte” (DOURADO, 1996a, p. 5), ela é “dúctil, livre e 
questionadora como o espírito moderno” (VIOLLET-LE-DUC apud DOURADO, 1996a, p. 5).  
9 Imerso no positivismo, homem do século XIX, muito conhecedor do desenho medieval, exímio 
representador, utilizou-se de cadastros e desenhos precisos para diagnóstico do estado “atual” das 
edificações. Tinha domínio do conhecimento científico, fazendo uso de aditivos químicos, entre 
outros recursos que a Ciência permitiu. (Nota extraída das aulas da disciplina Leitura e 
Documentação de Monumentos, ministrada pelo Professor Mário Mendonça). Pode-se 
complementar a sua preocupação em seguir o movimento intelectual e material do seu tempo: o 
racionalismo. 
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princípios permitem o emprego de diversos materiais - naturais ou produzidos pelo 

homem -, a torna engenhosa e adaptável às demandas modernas. Diferentemente 

do ponto de vista racionalista em que a lógica pretende ser universal10, na visão 

romântica vale o poder de sugestão que a arte tem, enfatizando as possibilidades 

individuais de cada coisa. O pensamento romântico, para o qual o tema “tempo“ é 

fundamental, bem como a paisagem11 e o ambiente, irá influenciar fortemente a 

teoria do restauro do londrino John Ruskin; apaixonado pela arquitetura medieval 

italiana, atribui grande importância à autenticidade da matéria, à textura, às marcas 

do tempo na superfície, à pátina entendida como valor histórico e artístico, 

presentes posteriormente nas produções teóricas de seus sucessores. Crítico 

severo do mundo industrial, da linha de produção, da alienação do homem, da 

ordem moral e social vigente, Ruskin participará do pensamento de oposição à 

corrente racionalista francesa, a corrente orgânica inglesa. O gótico inglês 

caracteriza-se pelo seu trabalho de superfície, rendilhado, mais pictórico, pouco 

estrutural, mais estático, se comparado ao francês. Seu amor pela textura 

repercutiu no trabalho do arquiteto Frank Lloyd Wright. 

A arquitetura como artefato e produto de mãos humanas, uma vez 

concluída, passa a existir para o mundo, o edifício passa a ter um simbolismo, uma 

propriedade, uma qualidade não só de artefato, assumindo outros valores12. Os 

avanços e a lógica da produção industrial, a efemeridade da arquitetura13 

produzida no final do século XIX14 e a utilização de materiais diversos, a exemplo 

do aço, do ferro e do concreto, aliado aos novos conceitos de sua utilização e aos 

ideais de racionalidade, vão permitir uma arquitetura com vastas possibilidades 

estéticas e de organização espacial mais livre. Outros aspectos que não devem ser 

                                                        
10 Verificar a estrutura do gótico francês, sua modernidade, seu racionalismo. Para Viollet-le-Duc a 
arquitetura é fundamentalmente estrutura. O que posteriormente se refletirá na arquitetura dos 
engenheiros no final do século XIX (BENÉVOLO, 1976; ARGAN, 1992). 
11 A paisagem vem a se constituir como fundamento da sua estética. Sua admiração por Veneza o 
leva a publicar “The Stones of Venice” (1853) e a se preocupar com as intervenções arquitetônicas 
afrancesadas que estavam ocorrendo. (Nota extraída das aulas da disciplina História e Teoria da 
Conservação e do Restauro, ministrada pela Professora Odete Dourado do PPG-AU/UFBA). 
12 Verificar o estudo de Riegl (2006) sobre o inventário de valores dos monumentos, o qual os 
classificou, sem hierarquizá-los, em: valores de rememoração – de antiguidade e histórico – e 
valores de contemporaneidade – de uso, de arte e de novidade. 
13 Verificar artigo intitulado “Contingência e transitoriedade das construções modernas” em que a 
autora, através da apresentação e análise do contexto histórico e social das Exposições Universais 
do século XIX, flagra a “metáfora da modernidade” (DOURADO, 2009). 
14 Considerada por Argan (1992) como arquitetura de engenheiros, destacando-se produção de 
estufas, torres, hangar, galerias, dentre outras modalidades, cujos elementos, em alguns casos, 
possuíam características de pré-fabricação. 
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desconsiderados são o fenômeno da multidão, o advento do social15 e as 

preocupações urbanísticas e patrimoniais que povoam o final do século XIX e muito 

repercutirão na produção da arquitetura moderna europeia, norte-americana e 

brasileira. 

Na Europa, movimentos de vanguarda utilizaram-se da indústria para se 

autoafirmarem, a exemplo do “Deutscher Werkbund” na Alemanha, fundado em 

1907. Grupos de artistas e críticos aliam-se a alguns produtores, unindo arte e 

indústria. Walter Gropius e Mies van der Rohe fazem parte da geração entre 1907 

e1914, transição entre o enfraquecimento da experiência de vanguarda e o 

surgimento dos elementos do movimento moderno. Benévolo (1976) refere-se ao 

Gropius, antes da I Guerra Mundial, já voltado para o desenvolvimento da moderna 

arquitetura industrial, a partir de comentários positivos de alguns edifícios utilitários 

norte-americanos. Em 1919, Gropius funda a Bauhaus16, destacando-se pela sua 

experiência didática inovadora. O pensamento de Gropius, tanto como coordenador 

da Bauhaus quanto como arquiteto, é de um racionalismo com herança do 

pensamento humanístico17. 
                                                        
15 Arendt (2010) trata do surgimento da esfera social, sua “normalização” e igualdade moderna, cuja 
forma política é o Estado-nação, em substituição aos domínios privado e público, estes distintos e 
até então vigentes. 
16 Inspirada remotamente pelo Movimento inglês Arts and Crafts de William Morris e pelo Werkbund 
alemão a Bauhaus apresentou uma nova e avançada proposta metodológica de ensino. O primeiro 
programa curricular da Bauhaus tem um “tom profético e obscuro” e tinha como colaboradores - 
com expressões individuais, porém integrados -: pintores, arquitetos, cenógrafos de várias 
nacionalidades, preocupados em aliar teoria e prática, formando os projetistas para a realidade 
industrial. Tentou-se passar “dos termos pedagógicos aos sociais”, reduzindo o fosso entre cultura e 
produção. Em 1924, A Bauhas passa a receber encomenda da indústria, mas invoca reações 
calorosas entre tradicionalistas e artistas de vanguarda. Críticos como S.Giedion e W.C. Behrendt 
assumem sua defesa. Transfere-se de Weimar para Dessau, cujo projeto arquitetônico da sede, de 
autoria do próprio Gropius, possui reconhecido rigor formal, além de imprimir a novidade da união 
entre arte e técnica. A Bauhaus, portanto, com sua proposta metodológica diferenciada, teve como 
conseqüências: a visão de que o projeto de arquitetura não é uma “ação simples”, devendo 
relacionar-se com a urbanística e com a decoração; a visão de que o movimento deve possuir uma 
“postura de colaboração, e não de preclusão” com outros projetistas e outras pesquisas paralelas; a 
colocação de que a arquitetura e a arte não são capazes de espelhar os ideais da sociedade, nem 
de regenerá-la; e a posição de que cabe à arquitetura a mediação entre qualidade e quantidade 
(BENÉVOLO, 1976, p. 417-418). 
     Gropius, julgando assegurada a estabilidade da escola, principalmente pelo seu sucesso, deixa a 
coordenação do curso em 1928 e dedica-se à atuação projetual. Em 1932, com a ascensão dos 
nazistas ao poder em Dessau, a Bauhaus transfere-se para Berlim, funcionando até seu fechamento 
definitivo em 1933. 
17 Ele não pensa em discutir se o cálculo tem primado sobre seus sentimentos, ou a dedução sobre 
a intuição, mas preocupa-se com o fato de que os diversos atos sejam comparáveis e confrontáveis, 
uma vez que desta possibilidade depende a integridade ou a alienação da consciência 
contemporânea. O racionalismo que ele invoca não é programa ideológico mas sim um método de 
trabalho, ou talvez seja um pressuposto ideológico mínimo compatível com as transformações em 
curso na sociedade moderna e com a pluralidade das opiniões e das tendências que, nesta 
sociedade, devem ser salvaguardadas (BENÉVOLO, 1976, p. 426). 
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Le Corbusier, por sua vez, atuou como arquiteto, na tentativa individual 

de unificar as tradições francesas, mas sem desconsiderar o movimento 

internacional; Benévolo (1976) afirma a ausência de preparo cultural anterior para a 

articulação com seus contemporâneos, a exemplo de Pierre Jeanneret. A produção 

arquitetônica de Corbusier, segundo apresentação em Baker (1998), transita por 

vários interesses, fruto das influências ambientais, artísticas e técnicas que se 

incorporam ao seu repertório: a princípio, fortemente influenciado pelos estudos da 

natureza, refletidos na exploração do material, acrescidos da complexidade 

volumétrica; em seguida, após contato com August Perret, com quem trabalhou em 

Paris em 1917, e com o engenheiro Max Du Bois, desenvolve possibilidades 

arquitetônicas para o concreto armado, chegando ao Dom-ino, modelo padronizado 

formado por lajes planas, pilares recuados e escada em balanço. Em 1917, 

inaugura nova linguagem arquitetônica, constituída por estruturas de concreto 

armado de formas cúbicas, coberturas planas e janelas industriais; em parceria 

com o pintor Amédée Ozenfant desenvolve a teoria do Purismo, publicada 

primeiramente no livro Après Le Cubisme, em que defendiam, entre outros 

aspectos, o uso de formas e cores primárias - a arte para ambos era o meio de 

demonstração da ordem manifesta na natureza -, sua técnica compositiva ampliou-

se para o uso de formas simbólicas com significados próprios, a exemplo das 

rampas e escadas em caracol, janelas corridas, coberturas jardins etc. Nos anos de 

1920, adota a estética da máquina, fascinado que estava pela modernidade e pelo 

avanço tecnológico, adota em seus projetos o concreto armado, o vidro e 

elementos funcionais que proporcionam expressividade a sua arquitetura, 

universalizando-a: a Villa Savoye (1929-1931) sintetiza sua busca pela moradia 

ideal, estética, funcional e filosoficamente. Nos anos seguintes, enfrenta problemas 

práticos em projetos de sua autoria como a insolação promovida pelo excesso de 

envidraçamento em algumas fachadas de edifícios indianos, o que motivou a 

solução do brise soleil. Na década de 1950, reavalia sua produção e substitui as 

casas suspensas sobre a paisagem pela abordagem introvertida, tecnicamente, 

Corbusier retoma o interesse pela textura das superfícies e pelas propriedades dos 

materiais. A luz em sua arquitetura sempre assumiu papel relevante, sendo seu 

uso aliado à forma arquitetônica.  

Sua imensa produção - livros, artigos ou até slogans – foi disseminada 

pela sua capacidade “incomparável no campo da razão e da comunicação geral” 
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(BENÉVOLO, 1976, p. 428). Em 1926, Le Corbusier e P. Jeanneret publicam um 

documento em que apresentam a compilação sistemática das ideias formadas nos 

anos anteriores, intitulado: “Os cinco pontos de uma nova arquitetura”: os “pilotis”; 

os tetos-jardim; a planta livre; a “fenêtre em longueur” – janela em fita -; e por fim, a 

fachada livre. Vale ressaltar a ênfase da explanação na importância do uso do 

concreto armado e suas possibilidades técnicas, através do qual são trabalhados 

elementos que expressarão a produção da arquitetura moderna internacional18, 

principalmente a brasileira, em decorrência da ampla divulgação nos CIAMs19, das 

vindas de Le Corbusier ao Brasil e seu contato com o arquiteto Lúcio Costa e os 

alunos da ENBA - Escola Nacional de Belas Artes - no Rio de Janeiro.  

Lúcio Costa, como diretor da ENBA, foi responsável pela renovação do 

seu ensino. Mesmo sendo notabilizado pela arquitetura neocolonial que produzia 

para sua cartela de clientes, adotou com convicção os dogmas propostos por 

Corbusier. Costa, então, convidou-o para ministrar palestras e apresentou aos 

jovens recém-formados os projetos de Gropius, Mies van der Rohe e, 

principalmente, Le Corbusier. Em sua obra intitulada “Arquitetura Brasileira”, Costa 

(1952) registra o primeiro projeto em que se utilizaram pilotis, datado de 1931, de 

autoria de Stelio Alves de Souza e o primeiro uso do “brise-soleil” em um edifício de 

apartamentos, cuja autoria é de Alexandre Baldassini no bairro Flamengo. 

Os arquitetos cariocas ou atuantes no Rio de Janeiro, em contato com 

Corbusier, assimilaram seu método de projetar, principalmente a partir das 

consultorias para a elaboração do projeto do Ministério da Educação e Saúde, 

realizada por uma equipe liderada por Lúcio Costa: Eduardo Afonso Reidy, Carlos 

Leão, Ernani Vasconcelos, Jorge Moreira e Oscar Niemeyer. Obra de repercussão 

nacional e internacional, essencialmente por aplicar a gramática formal moderna 

proposta por Corbusier, foi encomendada pelo ministro Gustavo Capanema em 
                                                        
18 Benévolo (1976) exemplifica três obras que se destacaram e se tornaram ponto de referência 
para as discussões favoráveis e contrárias ao movimento moderno: a Villa Savoye em Passy, de Le 
Corbusier, a Villa Tugendhat em Brno, de Mies van der Rohe e o Columbushaus em Berlim, de 
Mendelsohn. 
19 Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna ocorreram a partir de 1928, o interesse de 
seus participantes, arquitetos e urbanistas era a articulação dos diferentes elementos da arquitetura 
da época em um todo harmônico, dando-lhe um sentido “real, social e econômico” (SAMPAIO, 
1977), libertando-a do academicismo – ensino e prática. Os temas dos encontros foram variados e 
refletiam o enfoque da atualidade: habitações de baixo custo, racionalização na construção, o 
planejamento urbano sob a ótica funcionalista, o estudo do habitat humano, a necessidade de um 
ambiente físico que satisfizesse as exigências emocionais e materiais do homem, entre outros. Vale 
destacar a publicação, em 1933, da carta do urbanismo, intitulada “Carta de Atenas”, documento 
interpretativo a partir das discussões do conciso relatório do IV CIAM. 
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1936. Tornou-se o marco da nova arquitetura brasileira, fruto do grande interesse 

do governo federal em utilizar a arquitetura como instrumento de modernização do 

Estado e afirmação de sua identidade nacional (TINEM, 2006). 

A “Semana de Arte Moderna de 22”, ocorrida em São Paulo, mobilizou 

intelectuais, pintores, escultores, poetas imbuídos do desejo de se inserir na 

estética e nas vanguardas europeias. A arquitetura moderna deve o seu início à 

atuação de Gregori Warchavchik, arquiteto formado em Roma e responsável pelo 

projeto da Casa Modernista de 1927 (FICHER; ACAYABA, 1982), considerada por 

Costa (1952) de um “romantismo simpático”. É importante salientar a 

industrialização crescente na capital paulista, repercutindo na diversidade e acesso 

a tecnologias e formação de mão de obra. Excetuando a exposição da “Casa 

Modernista” em 1928, a assimilação da arquitetura moderna ocorreu lentamente 

graças ao trabalho dos arquitetos Rino Levi, Oswald Bratke e João Batista Vilanova 

Artigas, principalmente em projetos residenciais. 

Percebe-se em Lúcio Costa20 e arquitetos pernambucanos a 

preocupação em trabalhar as tendências europeias mais avançadas, com 

elementos da arquitetura brasileira, refletindo características nacionais, como o uso 

de cobogós, pilotis, brise soleil etc., havendo, no caso dos pernambucanos, a 

preocupação com o conforto ambiental das edificações, através da adequação ao 

clima do Nordeste brasileiro. O arquiteto Luis Nunes destacou-se por aperfeiçoar 

técnicas tradicionais locais para desenvolver seus projetos, sendo um dos 

primeiros inovadores no campo da ventilação permanente em ambientes internos 

(FICHER; ACAYABA, 1982, p. 26). Posteriormente pode-se destacar a atuação de 

Acácio Gil Borsói e Delfim Amorim. 

Em Salvador, a produção da arquitetura moderna foi incentivada pela 

criação do Escritório do Plano Urbanístico da cidade em 1942, que permitia a 

conscientização de integrar esta arquitetura com a colonial. Destacam-se o 

arquiteto Paulo Antunes Ribeiro, formado no Rio de Janeiro, conhecido pelo uso do 

brise soleil, autor do projeto do Edifício Caramuru (1946); o arquiteto Diógenes 

Rebouças, cujos projetos expressavam seu caráter racionalista, como o Estádio da 

Fonte Nova21 e o Hotel da Bahia (1948-1952); e o arquiteto Assis Reis, cuja visão 
                                                        
20 Verificar projeto do Parque Guinle, edifícios Nova Cintra, Bristol e Caledônia no Rio de Janeiro. 
(FISHER; ACAYABA, 1982) 
21 Edifício demolido em 2010 para a construção da Arena Fonte Nova, que será possivelmente um 
dos estádios para a Copa de 2014. 
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regionalista o fez utilizar o clima e a paisagem tropical como elementos de seus 

projetos, a exemplo do edifício sede da CHESF - Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco -, do Hospital Geral do Canela e inúmeras residências. 

É válido ressaltar que a arquitetura modernista, ao passar pelo processo 

de regionalização, perdeu a monumentalidade e a vinculação institucional vista nos 

projetos do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, posteriormente, em Brasília, como 

também adquiriu uma diversidade que extrapola a postura muito centrada da 

historiografia clássica, que a divide em corrente funcionalista e organicista. Desde 

os anos 1980 a visão monolítica da arquitetura moderna brasileira é discutida por 

um grupo dissidente22 do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia - PPG-AU / UFBA - e, a 

partir dos primeiros anos do século XXI, graças às discussões e aos estudos 

promovidos pelo DoCoMoMo (International Working Party for Documentation and 

Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement)  

nacional e regionais revê-se o olhar para a recepção da arquitetura modernista nas 

regiões brasileiras, na tentativa de valorar esta produção dentro das suas 

especificidades e singularidades no contexto local e nacional, extrapolando a ideia 

da simples transposição através de colagens e replicações. 

Na arquitetura da fase modernista em Aracaju há edificações públicas 

relevantes, como a Estação Rodoviária Governador Luiz Garcia, o Hotel Palace e o 

Edifício Atalaia, na Av. Ivo do Prado, primeiro edifício residencial. Acrescentam-se 
                                                        
22 Araújo (1977) trata da construção do discurso da hegemonia do Movimento Moderno através da 
análise crítica da historiografia oficial das obras de: Pevsner, “Os Pioneiros do desenho moderno: de 
William Morris a Walter Gropius” de 1936 - em que a autora acusa-o de ter omitido projetos e 
edificações por não se ajustarem ao tempo e estilo, forjando uma unidade arquitetônica -; Giedion, 
“Espaço, Tempo e Arquitetura” de1940 - segundo a autora, a visão monolítica do Modernismo é 
ainda mais reveladora que a do anterior, cuja crença na tecnologia e abordagem funcionalista não 
problematiza as questões da arquitetura como arte ou como ciências, existentes entre os arquitetos 
da época; Hithcock e Johnson, “O Estilo internacional: Arquitetura desde 1922” – que ganhou 
grande repercussão devido à exposição de arquitetura do MoMa, Museu de Arte Moderna de Nova 
York, em que popularizou o estilo internacional e ampliou o público; e por fim as reuniões e 
publicações dos CIAMs, cujo encontro de 1933 tornou público a arquitetura e o urbanismo 
modernos, ignorando as contradições existentes e prevalecendo dois princípios: os cinco pontos da 
arquitetura e a classificação das funções do urbanismo: habitar, trabalhar, circular e recrear. Para a 
autora, as discordâncias, contradições e polêmicas na preparação e durante os congressos são 
refletidas nas presenças e ausências em cada um deles. Sua conclusão afirma a construção da 
“configuração monolítica da produção arquitetônica do Movimento Moderno” a partir das 
publicações e eventos que reforçaram os cânones modernistas e resultaram na legitimação da 
produção desta arquitetura e na formação da hegemonia arquitetônica. (ARAÚJO, Anete Régis. A 
Construção do movimento moderno: entre a arquitetura e a historiografia. In: CARDOSO, Luiz 
Antônio; OLIVEIRA, Olívia (Org.). (Re) Discutindo o modernismo: universalidade e diversidade do 
movimento moderno em arquitetura e urbanismo no Brasil. 1977. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) Universidade Federal da Bahia. Salvador, 1977, p. 70-78). 



29 
 

os edifícios Aliança, Mayara, São Carlos e Walter Franco, o qual se destaca pelo 

repertório compositivo de sua fachada composta por pastilhas, pano de vidro, brise-

soleil, planta livre e uso de pilotis. A estética modernista nas edificações imprimiu a 

modernidade, forte apelo para os políticos e empresários empreendedores                   

locais. Na arquitetura civil observa-se, também, o interesse e anseio de seus 

proprietários exprimirem a modernidade nos edifícios, como no caso da produção 

residencial unifamiliar modernista em que os projetistas, as influências das                      

obras públicas locais e nacionais, a divulgação em revistas e o intercâmbio                            

de ideias permitiram o desenvolvimento de uma produção inserida no contexto 

modernista nacional sem a rigidez de cânones ou escolas, simbolizada pela 

heterogeneidade, pluralidade, repetições, colagens e livres apropriações dos seus 

autores e proprietários. Para melhor abordar o recorte temático desta pesquisa, é 

válida breve explanação da historiografia de Aracaju sob a óptica das suas 

construções. 

A capital sergipana acompanhou as mudanças que aconteciam nos 

grandes centros com a defasagem esperada pelo seu porte e situação no cenário 

nacional. A transferência do poder político da cidade histórica, de traçado colonial, 

São Cristóvão, para Aracaju em 1855, atendeu às necessidades econômicas - já 

que havia o interesse da União em promover as cidades portuárias -, políticas e 

aos anseios de modernidade da elite sergipana. O início da sua implantação foi 

marcado por adversidades no domínio do sítio. A arquitetura desenvolvida refletia a 

carência de mão de obra qualificada e a escassez de materiais, excetuando-se as 

edificações públicas. É válido destacar o “boom” construtivo para a chegada da 

comitiva imperial em 1860. No interior do “quadrado de Pirro” - traçado original 

elaborado pelo engenheiro militar Sebastião Basílio Pirro, caracterizado pela 

linearidade e pelo reticulado das quadras - e em seu entorno mais próximo 

surgiram edificações com manifestações ecléticas, motivadas pela vinda da 

“Missão Artística Italiana” quando da comemoração do Centenário da Emancipação 

Política de Sergipe. Nesta segunda década do século XX, por conseguinte, ocorreu 

um processo de modernização, a jovem capital ganhou ares de cidade, dotada de 

infra e superestrutura e embelezamento urbano e arquitetônico; a equipe da 

“Missão Italiana” atualizou a arquitetura de bens públicos e privados, motivando a 

disseminação do eclético e seus elementos historicistas através de colagens e 
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reapropriações - nas arquiteturas civis de menor porte - do que era moderno, no 

sentido de atual à época. 

 Nos anos 30, o alemão Herman Otto Wilhelm Arendt Von Altenesch 

revolucionou a prática do construir, através de financiamento próprio ou da elite, 

além de se tornar o “arquiteto” do poder político durante o Estado Novo. Realizou 

diversas obras públicas e privadas, inovando com a estética dos bangalôs, a 

introdução da arquitetura moderna que remete ao Art Déco e o sistema construtivo 

através da tecnologia do concreto armado. A assimilação da estética praticada por 

Altenesch foi vultosa, edifícios públicos foram construídos, alguns atualizados 

seguindo essas correntes estilísticas, o que motivou a inspiração da arquitetura 

residencial, cuja recepção à estética dos bangalôs – art-déco, chalé ou neocolonial 

– conduziu-se de maneira expressiva.  

Entre 1940 e 1960, a introdução da arquitetura com a gramática 

modernista deu-se em prédios públicos, cuja autoria dos projetos coube a 

profissionais de outros estados e, posteriormente, foi acompanhada pela elite local, 

fruto da influência dos projetistas atuantes em Aracaju. A expansão da cidade 

acompanhou os vetores de crescimento a oeste, eixo rodoviário, local de 

concentração da população menos favorecida, e a sul, área dotada de 

infraestrutura, cuja venda de lotes pela prefeitura tornou-a atraente para as classes 

mais abastadas devido à proximidade do centro tradicional. Destaca-se a Rua Vila 

Cristina, no Bairro São José, e o prolongamento da Avenida Ivo do Prado, que 

margeia o rio Sergipe e representava o endereço mais sofisticado da cidade. Vale 

ressaltar que no final da década de 1940, famílias endinheiradas começaram a 

construir suas casas na região do Bairro São José, no período denominado 

Arrabalde Presidente Barbosa, próximo à nova Sede da Associação Atlética de 

Sergipe. 

Os anos 1950-60 representaram a reestruturação da economia 

sergipana, motivada pelos reflexos da decadência da lavoura, da atividade 

portuária e da ascensão da atividade industrial. Com a instalação da Petrobrás no 

estado de Sergipe, consolidou-se a vocação para os setores de serviço, comércio e 

imobiliário. Expressiva demanda populacional - classe média e alta e funcionários 

dessa estatal - adotou novas técnicas de construção e padrão estético em suas 

residências, divulgados pelos ideais modernos - através de revistas especializadas 

e contatos com profissionais de centros maiores - em voga no Brasil desde a 
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década de 1930, os quais difundiam principalmente a tese racionalista de Le 

Corbusier. O repertório de elementos de fachada, as soluções modernas na 

setorização do programa de necessidades, na articulação dos espaços internos, na 

integração interior-exterior, as técnicas construtivas e a diversidade de materiais e 

texturas utilizados etc. foram amplamente difundidos para as cidades brasileiras e 

apropriados localmente, devido, em grande parte, aos agentes políticos, aos 

projetistas e sua inventividade, como também ao empreendedorismo da elite local, 

ansiosa por imprimir em seus estabelecimentos e residências a estética da 

modernidade.   

A arquitetura modernista em Aracaju contempla número considerável de 

edificações relevantes, todavia, este estudo pretende enfocar dois exemplares 

residenciais localizados no Bairro Centro, listados no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano - PDDU-2000 - (vigente) como Bens de Interesse Cultural 

que representam a expressão do construir e do morar de uma determinada época, 

cuja produção arquitetônica reflete os anseios da modernidade na década de 1950.  

Estudos e textos científicos vêm sendo desenvolvidos, o que demonstra 

preocupação com a identificação e o reconhecimento de edifícios aracajuanos de 

valor histórico, artístico e cultural para a memória da cidade. Na última década, 

intensificou-se o interesse pela arquitetura moderna local, fato justificável, 

possivelmente, pela repercussão do desempenho e dos debates de organizações 

como o DoCoMoMo, organização não governamental internacional que defende o 

estudo, reconhecimento e preservação dos exemplares modernos ao redor do 

mundo, com foros de discussão nacional e regional para ampliar sua atuação, 

instigar debates e pesquisas referentes à documentação e à conservação desta 

arquitetura, além de possibilitar o intercâmbio entre pesquisadores e informações.  

Com o propósito de estudar o patrimônio edificado de Aracaju, 

pesquisadores locais estão desenvolvendo trabalhos científicos, destacando-se as 

monografias de final de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Tiradentes (UNIT) de autoria dos graduandos Benjamimvich Costa 

Schuster e Isabela Aragão Melo Santos, alguns artigos para anais de eventos 

produzidos por Juliana Cardoso Nery e Isabela Aragão Melo Santos, além de sua 

dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPG-AU/FAUFBA). 
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O estudo das edificações residenciais de Aracaju realizado por Schuster 

(2000)23 apresenta todas as manifestações estilísticas desta tipologia até os 

exemplares modernistas, o que possibilita constatar a diversidade e especificidade 

estética de cada época e permite conhecer a produção arquitetônica residencial, 

contemplar suas criações, renovações, atualizações através de alterações e perdas 

totais ou parciais no decorrer das décadas. Ao confrontar seu trabalho com o 

cenário contemporâneo dos bairros Centro e São José, é possível averiguar quão 

suscetível está o patrimônio edificado aracajuano, independentemente do seu 

status na legislação que rege as questões preservacionistas. 

Nery (2003)24, pioneiramente, trabalha a produção residencial moderna 

e evidencia seu contexto, significado e inserção na dinâmica urbana atual, além de 

manifestar clara preocupação com a fragilidade das determinações legais do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano Municipal, consideradas insuficientes para 

impedir a descaracterização dessa produção arquitetônica e explicitar a 

necessidade de estudos mais aprofundados sobre suas manifestações em Aracaju 

e maneiras adequadas de preservação. A preocupação em dar continuidade ao 

mapeamento dessa produção, para ampliar o debate e explicitar a fragilidade da 

preservação desse patrimônio, é reiterada e reforçada em Santos e Nery (2007)25. 

A leitura dos dois artigos - “As residências modernistas em Aracaju das décadas de 

50 e 60” e “Expressões do moderno sergipano: as residências unifamiliares do 

bairro São José nos anos 1950 e 1960” - motivou a escolha desta pesquisa e 

mobilizou a investigação sobre bens de interesse cultural do município. As 

residências modernistas são enfatizadas em ambos os artigos, o que deixa claro o 

interesse de aprofundar o estudo de suas características arquitetônicas através da 

análise formal, construtiva e estética, e do reconhecimento destas no contexto 

urbano de Aracaju. 

A arquitetura moderna aracajuana volta a ser tema de estudo, agora 

com Santos (2010), em que se investigam edificações públicas e privadas 
                                                        
23 SCHUSTER, Benjaminvich Costa. A residência aracajuana no centro e bairro São José. 
Aracaju. Monografia de conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Tiradentes. 
Aracaju, 2000. 
24 SANTOS, Isabella Aragão Melo. Análise das residências modernas da cidade de Aracaju da 
década de 50 e 60: Bairro São José. Monografia de conclusão do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo. Universidade Tiradentes. Aracaju, 2004. 
25 SANTOS, Isabella Aragão Melo; NERY, Juliana. Expressões do moderno sergipano: as 
residências unifamiliares do bairro São José nos anos 1950 e 1960. In: MOREIRA, Fernando Diniz 
(Org.). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade. Recife: 
FASA, 2007, p. 237-257. 
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detentoras de manifestações estilísticas da modernidade em recorte temporal 

maior. A geração de um inventário amplo do patrimônio edificado moderno, entre 

1940 e 1970, inclui remissões ao Art-Déco, à primeira fase da arquitetura 

modernista, com traços corbusianos somados a elementos da brasilidade; à fase 

modernista que apresenta influência da arquitetura desenvolvida por Oscar 

Niemeyer, anterior a Brasília e por fim ao brutalismo ou suposto brutalismo. Ficam 

claras em seu trabalho a heterogeneidade e pluralidade da arquitetura moderna 

local e as influências difusas que recebeu. O registro desses bens permite 

aproximar o olhar da sociedade civil e pública, especialmente dos pesquisadores e 

interessados pelo patrimônio material edificado, para o seu reconhecimento e para 

o resgate dessa produção recente, dotada de expressividade e valor histórico, 

social e artístico. Exemplares residenciais unifamiliares modernistas estão 

incluídos, destacados pela relevância da arquitetura desenvolvida, fruto 

principalmente da inventividade dos projetistas na apropriação da gramática 

modernista, difundida nos grandes centros do Brasil. A discussão de novas 

políticas preservacionistas para os bens modernos de Aracaju, ou mesmo a revisão 

da política vigente, precisa do reconhecimento destes como artefatos construídos, 

do conhecimento da sua materialidade e da sua relevância no contexto de 

modernização da capital sergipana. Desta forma, é imprescindível identificar no 

estudo realizado por Santos (2010) um grande passo para ampliar o debate dos 

bens modernos no tocante ao seu valor para a memória local, como obras 

individuais ou percebidas em seu conjunto. As bases referenciais desta autora 

podem contribuir para estudos em tipologias distintas, trabalhadas separadamente, 

permitindo maior particularização no entendimento da materialidade desses bens. 

À exceção de Santos (2010), os trabalhos que vinham sendo realizados 

alimentaram a curiosidade pessoal a respeito das arquiteturas menores, no caso 

desta pesquisa, as residências unifamiliares. Alvo de interesse do mercado 

imobiliário por estarem em uma área dotada de infra e superestrutura, as 

edificações localizadas nas áreas centrais - bairros Centro e São José - vêm 

sofrendo, em sua maioria, conversões de uso, do habitacional para o comercial ou 

prestação de serviços. Novas centralidades surgiram e, no momento atual, esses 

bairros pouco atraem para moradia as classes sociais que outrora os ocupavam ou 

seus descendentes. Para as classes média e média alta, há opções como algumas 

ruas do Bairro São José, alguns edifícios multifamiliares existentes nos bairros 
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centrais citados26, os bairros Salgado Filho, Praia Treze de Julho, Grageru, Jardins, 

Loteamento Garcia, Atalaia e a zona de expansão ao sul da cidade, margeada pela 

orla marítima de Aracaju.  

Muitas edificações residenciais unifamiliares foram mantidas devido às 

diretrizes do Plano Diretor vigente. Nas décadas de 1980 e 1990, no entanto, 

ocorreu a verticalização desses bairros centrais, estimulada pelos lançamentos 

imobiliários de edifícios multifamiliares, voltados para as classes mais abastadas, 

em decorrência da demolição de muitas casas ou da ocupação dos vazios 

existentes. Na discussão a respeito do patrimônio arquitetônico moderno de 

Aracaju, em particular das “residências da fase modernista”, é recorrente a 

preocupação com os aspectos legais da preservação desses bens27. É necessário 

discutir a legislação que insere a política preservacionista da arquitetura residencial 

modernista: PDDU de 2000, no tocante à Lista dos Bens do Patrimônio declarados 

de Interesse Cultural, enfocando a sua abrangência, determinações e ações. 

Antes, porém, é válido explanar brevemente acerca das políticas públicas   

culturais, estadual e municipal, e os caminhos da proteção jurídica do patrimônio 

cultural. 

A política pública cultural de Aracaju compreende a atuação da 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN), através do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental (CONDURB) e do Programa de Aceleração 

do Crescimento das Cidades Históricas (PACH); da Empresa Municipal de Obras e 

                                                        
26 Destacam-se os edifícios Atalaia, Mansão Ivo do Prado na Avenida Ivo do Prado, os edifícios Port 
Saint Thomas, Saint Germain, Van Gogh, Aminthas Garcez e Montparnasse no Bairro São José. 
27 Santos e Nery (2007), Nogueira (2006) e Nery (2003), com enfoques diferentes, enfatizam a 
importância de estudar, registrar, avaliar e preservar o patrimônio aracajuano. Nery (2003) comenta 
o risco de descaracterizações da produção moderna local devido à insuficiência das determinações 
legais do PDDU-2000. Aracaju tem leis que contemplam o seu patrimônio moderno considerado na 
Lista do Patrimônio Cultural, porém, não se deve ignorar o abandono, as descaracterizações e 
destruições que persistem em existir, principalmente em decorrência do assédio do mercado 
imobiliário e das demolições na área central, motivadas pela crescente demanda por vagas de 
estacionamento.   
Em recente documento intitulado “Carta de Aracaju”, elaborado após o término do Simpósio 
Patrimônio Art- Déco de Aracaju - ocorrido em 23 de março de 2010, patrocinado pela Escola 
Superior do Ministério Público da União (ESMPU), com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - e endereçada à sociedade 
civil e aos poderes públicos locais, destacam-se alguns aspectos abordados durante as discussões, 
a exemplo da solicitação de maior atenção ao patrimônio arquitetônico do município; da 
necessidade de identificação e tombamento deste patrimônio, deixando salientar a utilização de 
mecanismos de compensação pelo “ônus do tombamento”; além de mencionar a insuficiência das 
políticas públicas implementadas até o momento, no sentido de garantir a conservação desse 
patrimônio. Solicitam-se, explicitamente, ao poder público ações mais efetivas nesse sentido. 
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Urbanização da Prefeitura Municipal de Aracaju (EMURB)28, responsável pela 

aprovação de projetos nas edificações tombadas, atendendo às diretrizes da 

Subsecretaria de Estado do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; e da 

Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (FUNCAJU), através do 

Conselho Municipal de Cultura, inoperante desde aproximadamente 1997. 

A estrutura administrativa da FUNCAJU é composta, distintamente, 

pelas Diretorias de Cultura, Eventos, Turismo, Esportes, Administrativa Financeira 

e pelo Arquivo Público da Cidade de Aracaju. No que concerne à atuação do 

Turismo, o enfoque é a divulgação de sua oferta turística com imagens e textos 

explicativos. Paisagens formadas por edificações, consideradas de interesse 

cultural, a exemplo das residências modernistas listadas no PPDU, sequer são 

mencionadas. O desempenho na cultura direciona-se para a promoção de eventos, 

em geral gratuitos, projetos e programas em que é valorizada a produção local, em 

especial na área audiovisual e de teatro. No site oficial da prefeitura29 não há 

nenhuma prática para divulgar o patrimônio edificado modernista. Perde-se ótima 

oportunidade de aproximação da sociedade com a sua memória, através do 

reconhecimento dos exemplares construídos e sua significância para a cidade. 

Entender a política pública cultural do município perpassa pela   

Legislação Estadual, com destaque para: Constituição do Estado de Sergipe30, de 

05 de outubro de 1989; Lei nº 1.962, de 30 de setembro de 1975, que cria                              

o fundo de promoção cultural de Sergipe, entre outras providências; Lei nº 2.06931, 

de 28 de dezembro de 1976 e Decreto nº 16.607, de 22 de julho de 1998. Este 

último trata da exigência legal de prévia anuência concedida pelo Instituto do 
                                                        
28 Em conversa, por telefone, com a arquiteta Mercês Souza, técnica da EMURB, em 14 de 
dezembro de 2010, foi informado que na Prefeitura de Aracaju não há um setor especializado em 
patrimônio arquitetônico nem ambiental. Caso projetos requeiram parecer nessas áreas, a EMURB 
delega parecer à Subsecretaria Estadual respectiva. Desta forma, para conceder o habite-se, a 
prefeitura coloca a observação em conformidade com a citada subsecretária. 
29 Disponível em: <http://www.aracaju.se.gov.br/cultura_turismo_e_esporte>. Acesso em: 07 set. 
2010. 
30 Competirá ao poder público, em parceria com a comunidade, a promoção e proteção do 
patrimônio histórico e cultural sergipano por meio de “inventários, registros, vigilância, tombamento, 
desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação” (CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
DE SERGIPE, 1989, Art. 226). É prevista a gestão da documentação governamental, bem como as 
providências para permitir sua consulta, o incentivo à produção e ao conhecimento de bens e 
valores culturais e a punição pelos danos e ameaças ao patrimônio cultural. 
31 Dispõe sobre o patrimônio histórico e artístico de Sergipe. Ao analisá-la com brevidade, é possível 
afirmar que seu conteúdo foi adaptado do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, à esfera 
estadual. A Lei nº 2.069 insere no seu Livro de Tombo Paisagístico paisagens locais de interesse 
turístico, fruto dos ecos da Carta de Quito de novembro/dezembro de 1967, em que o patrimônio é 
visto como objeto de valor econômico e instrumento de progresso. A questão do turismo entra em 
pauta: o turismo cultural é levado para os estados como política pública. 
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Patrimônio Cultural – INSPAC, atual SUBPAC – para execução de obras ou 

serviços em imóveis, edifícios ou demais bens tombados ao Patrimônio Histórico e 

Artístico de Sergipe. Cabe ao proprietário ou responsável pelo imóvel apresentar 

um requerimento ao órgão competente constando o projeto da obra ou serviço a 

ser realizado. 

Na legislação municipal que contempla as políticas culturais referentes 

ao patrimônio edificado, destacam-se o Decreto S/N, de 24 de dezembro de 1986; 

a Lei nº 1.46332, de 30 de dezembro de 1988; o Decreto nº 14433, de 18 de abril de 

2001; a Lei Orgânica do Município de Aracaju, de 05 de abril de 1990, que legisla 

sobre a aprovação do PDDU, considerado instrumento básico de aplicação local 

das diretrizes gerais da política de desenvolvimento e expansão urbana, e regula 

os processos de produção, reprodução e uso do espaço urbano no território 

municipal. 

O PDDU de 2000 tem como finalidade, entre outros aspectos, o 

estabelecimento de políticas culturais, a promoção e consolidação da imagem 

turística de Aracaju através da valorização de seus atributos, especialmente do 

patrimônio cultural, expresso nas ambiências e edificações dotadas de valor 

histórico e arquitetônico e na dinâmica e paisagem geral do centro tradicional e 

histórico. Em seu Artigo 4º são apresentadas diretrizes para atingir esses objetivos, 

a exemplo: da definição de áreas com tratamento especial em função de condições 

de fragilidade ambiental, do valor paisagístico, histórico-cultural e de interesse 

social e da fixação de normas para o desenvolvimento ambiental das áreas de 

preservação e de proteção, incluindo-se paisagens notáveis, parques, praças e 

similares e o fortalecimento das áreas turísticas como polos de geração de 

emprego e renda. Há forte conotação voltada para a melhoria da qualidade de vida 

                                                        
32 Instrui sobre o Patrimônio Cultural de Aracaju, estabelecendo que o município protegerá os bens 
móveis e imóveis, atuais e futuros, existentes em seu território, agrupados em: “formas de 
expressão”; “modos de criar, fazer e viver”; “criações científicas, artísticas e tecnológicas”; “obras, 
objetos, documentos e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais”; 
“conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico”, consoante o seu artigo segundo. É importante salientar que os bens citados 
passarão a constituir Patrimônio do Município após efetuado o seu tombamento pelo respectivo 
prefeito e sua inscrição no Livro do Tombo. 
33 Enfoca as intervenções e novas atividades em imóveis e conjuntos integrantes do patrimônio 
cultural, bem como do seu entorno. Constam no rol das intervenções a construção, reconstrução, 
reforma, demolição e instalação de comunicação visual. Prevê alguns mecanismos compensatórios 
devido aos limites de ocupação instituídos por esta lei para os supracitados bens: isenção do 
imposto predial e territorial, transferência do direito de construir, ambos nos termos da Lei Orgânica 
do Município. 
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das gerações atuais e futuras e para fomentar a atividade turística como alternativa 

econômica municipal – fruto dos amplos debates a respeito do desenvolvimento 

sustentável e da indústria do turismo no decorrer dos anos 90. Pode-se afirmar que 

o patrimônio edificado e as paisagens culturais relevantes compõem um dos 

cenários para diversificar a oferta turística local. Existe o repeito à significância 

destes para a memória aracajuana, porém, primordialmente, pretende-se atender à 

atividade econômica citada. 

O Decreto S/N de 1986, que cria o Grupo Executivo de Preservação da 

Memória Cultural de Aracaju, concede-lhe as seguintes atribuições: definição de 

áreas e imóveis de interesse cultural, concernentes ao município, cuja preservação 

seja interesse da comunidade sergipana; emissão de pareceres sobre intervenções 

diversas em imóveis pertencentes ao município; elaboração e proposição ao 

Governo Municipal da legislação para preservar o patrimônio cultural aracajuano. 

Este decreto, por conseguinte, não restringe a preocupação com os bens 

tombados. O que permite a criação de uma Lista de Patrimônio Cultural em que 

são elencados, distintamente, bens tombados e bens de interesse cultural no 

Anexo XI do PDDU, embora os critérios de escolha dos bens selecionados para 

figurar na citada lista não estejam evidentes. Anteriormente à aprovação do PDDU, 

uma equipe multidisciplinar, coordenada pela arquiteta Kátia Afonso Silva Loureiro, 

elaborou os Cadernos temáticos do Plano Diretor de Aracaju, possivelmente em 

1995. No Caderno 01/1034, em que constam as fichas de alguns imóveis 

considerados relevantes e uma lista do patrimônio cultural, destacam-se 

individualmente os imóveis, seu endereço e seu status: tombados ou declarados de 

interesse cultural. 

O citado material, intitulado Caderno de Patrimônio e Memória, 

referencia alguns monumentos históricos e de valor cultural do município de 

Aracaju, com o fito de resgatar o valor dos edifícios elencados através de uma 

pesquisa superficial, mas que permite discutir questões do patrimônio. Os 

procedimentos adotados consistiram em: listar preliminarmente edifícios de valor; 

levantar histórica e arquitetonicamente as edificações mediante as fontes 

disponíveis; registrá-las por meio de fotografias e submeter os trabalhos realizados 

                                                        
34 Sua temática trata das condições demográficas e econômicas, da infraestrutura social e do 
patrimônio cultural (LOUREIRO, Kátia. Caderno do Plano Diretor de Aracaju. Aracaju: TRAMA 
URBANISMO, 1995). 
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a um grupo qualificado de historiadores, arquitetos e de pesquisadores em 

preservação do patrimônio para avaliar os exemplares selecionados, os quais, 

após estudo da evolução urbana de Aracaju, foram agrupados em três períodos 

básicos: ecletismo, protorracionalismo e modernismo. Com a listagem aprovada, 

foram elaboradas as fichas de identificação e montagem de fotografias e mapas. 

Em concernência ao procedimento, é válido questionar qual critério 

determinou o valor das edificações: estético e/ou artístico, histórico, arquitetônico 

etc.? O fato é que essa lista consta no PDDU vigente, em seu Anexo XI, e entre 

outros exemplares, as residências da fase modernista fazem parte como bens de 

interesse cultural. As casas listadas estão todas localizadas em bairros centrais: 

sendo sete no Bairro São José - Rua Vila Cristina, atual Rua Leonardo Leite, 

números: 194, 222, 254 e 288; Rua Senador Rollemberg, números 205 e 217 e 

Avenida Ivo do Prado nº 942 - e três no Centro - Avenida Barão de Maruim, nº 

30635 e Avenida Ivo do Prado números 282 e 296. 

A carência de informações explícitas referentes ao critério de seleção 

desses bens modernistas que constam na lista mencionada e a intenção em 

valorá-los, substanciando a sua escolha como de interesse cultural, mobilizou o 

propósito pela análise criteriosa da materialidade de dois dos nove exemplares da 

lista e existentes no contexto urbano atual: os edifícios vizinhos entre si, situados 

na Avenida Ivo do Prado, números 282 e 296, no Centro. A aproximação a estes 

dois exemplares significativos da arquitetura residencial modernista local permitirá 

compreender suas especificidades e singularidades, o que fornecerá subsídios 

para o debate acerca das questões preservacionistas que insere a arquitetura 

modernista de Aracaju. 

A localização favorável, ao longo da Avenida Ivo do Prado, endereço 

prestigiado, os amplos recuos, que facilitam a perspectiva visual dos passantes, e o 

expressivo contraste dos dois edifícios em relação à sua circunvizinhança, devido à 

composição da fachada mais livre e geometrizante, comparados ao exemplar 

neocolonial e aos bangalôs próximos, são características que motivaram a escolha 

das residências de números 282 e 296, pertencentes às famílias Hora Oliveira e 

Souza Freire, respectivamente. Além desses aspectos, por serem edifícios vizinhos 

                                                        
35 Essa edificação e sua numeração não foram localizadas pela pesquisadora em suas visitas in 
loco. No Caderno 01/10 do Plano Diretor, no entanto, é exibida uma imagem identificando-a com tal 
número. 
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e tão distintos, a exemplo da solução projetual de integração interior com o rico 

entorno que os envolve, dentro da concepção modernista, abrigam juntos muitos 

dos elementos da gramática desta estética aplicados nos demais exemplares 

localizados no Bairro São José. Individualmente e em conjunto, ambos destacam-

se pelo repertório arquitetônico desenvolvido desde a implantação solta no lote, 

formas simples e marcadamente geométricas, composições volumétricas 

enriquecidas pela heterogeneidade de materiais e texturas, bem como pelos 

recursos arquitetônicos de conforto térmico. A visão do conjunto formado por 

ambas as “residências” reforça a expressividade individual desses exemplares, 

apesar de não constituírem “paisagem cultural da década de 1950” - denominação 

dada aos exemplares modernistas existentes na Área de Interesse Urbanístico 3 - 

A.I.U.3 -, onde se localizam as demais residências de interesse cultural, no Bairro 

São José - por se tratar de apenas dois exemplares, no entanto, os valores 

construtivo, histórico e estético as tornam singulares dentro da produção 

modernista local.  

Ambas as edificações, ao contrário das outras selecionadas, localizam-

se na Área de Interesse Urbanístico 2 – que, diferentemente da A.I.U.3, não 

protege a paisagem da década de 50, mas se preocupa de modo primordial com 

medidas coibitivas do esvaziamento do Centro e da ociosidade das edificações fora 

do horário comercial -, que se sobrepõe às diretrizes estabelecidas pela macrozona 

ZAP 1, Zona de Adensamento Preferencial 1. Ademais, por se tratar de bens de 

interesse cultural, apresentam instrumentos de proteção voltados para alterações 

na exterioridade dos edifícios, desta forma, toda e qualquer intervenção nesses 

bens, após obter licença prévia, deverá manter as características essenciais de 

fachada e volumetria. A espacialidade interna, no entanto, é desconsiderada, o que 

permite livre alteração no agenciamento de suas plantas. Dominar a materialidade 

desses dois edifícios através de uma análise formal, construtiva e estética permitirá 

compreender a eficácia da legislação preservacionista pertinente. O 

descumprimento facilmente identificável das diretrizes estabelecidas pelo PDDU 

para os citados bens de interesse cultural modernistas, as duas residências do 

Centro, é fator preocupante no que tange à real atuação da política voltada para a 

preservação da arquitetura moderna local. A fragilidade e permissividade das leis, 

muito movida pela falta de vigilância e fiscalização, acrescidas da omissão no 

tocante às intervenções internas, possibilitam toda sorte de descaracterizações que 



40 
 

maculam os traços associados à estética modernista e justificam sua relevância 

para o município. Transfigurações diversas ocorrem devido a naturezas diferentes, 

tanto para atender às exigências estabelecidas pela prefeitura para adequação a 

novos usos como para atender aos usos diretos dos responsáveis pelos imóveis.  

A aproximação aos dois exemplares residenciais, através da análise 

arquitetônica, permitirá o domínio da sua materialidade e o enriquecimento 

conceitual no debate sobre a sua preservação. A metodologia adotada para análise 

consiste em desconstruir para reconstruir, o que permite uma análise formal, 

construtiva e estética. Para embasar este estudo, seis obras foram consultadas, 

que possibilitaram enfrentar a investigação arquitetônica proposta nesta pesquisa. 

Inicialmente, recorreu-se à investigação da relação entre as partes e o todo no 

âmbito da composição arquitetônica. A leitura de Mahfuz (1995)36 foi imprescindível 

para o primeiro contato com os projetos das residências37. Apesar de a ênfase da 

sua investigação ser do ponto de vista de quem projeta, sobre o que ocorre com as 

relações entre as partes e o todo durante o processo projetual, a explanação 

acerca do termo composição e as fases que compreendem o projeto permitiram 

avivar o olhar da autora para o objeto de estudo, extrapolando as questões formais.  

Ao pensar a arquitetura como atividade e prática de organização do 

espaço que circunda o homem, considerando todas as atividades físicas e 

psíquicas de que ele é capaz, como ordenadora do ambiente humano, que 

controla, regula as relações entre este e o seu habitat e atende a várias funções, 

não apenas as práticas, seu produto encerra a síntese de aspectos diversos que 

perpassam, segundo Mahfuz (1995) por aspectos objetivos, fruto da análise de 

alguns imperativos projetuais como: as necessidades programáticas, a herança 

cultural do projetista, as características climáticas e do sítio e dos recursos técnicos 

e materiais disponíveis. Perpassam, também, pela interpretação desses dados 

objetivos, organizada conforme a escala de prioridade e hierarquizada pelo 

projetista, momento em que a subjetividade do profissional – personalidade e 

bagagem cultural - influencia diretamente nas decisões e na definição do problema 

projetual, podendo resultar em uma relação simples, pragmática, e em uma relação 

                                                        
36 MAHFUZ, Edson da Cunha. Ensaio sobre a razão compositiva: uma investigação sobre a 
natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica. Viçosa: UFV, Imp. 
Univ.; Belo Horizonte: AP Cultural, 1995. 
37 É válido afirmar, no entanto, que existe a cópia do projeto original da casa nº 296, enquanto na de 
nº 282 existe apenas a fachada principal, sendo necessário realizar o levantamento cadastral desta. 
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mais complexa, em que existe um fator modificador que repercutirá na 

personalização e interpretação, vinculadas aos domínios da convenção e da 

invenção, que possibilitam a relativização e a personalização do projeto 

arquitetônico. 

Dois outros aspectos ou fases que contemplam o projeto são a formação 

do todo conceitual, que, segundo Mahfuz (1995, p. 27), é o “embrião do partido”, 

estando presentes, neste último, os imperativos projetuais, quando é fixada a 

concepção básica, a essência, em termos de organização planimétrica e 

volumétrica. Mahfuz (1995) admite que partido e partes se influenciam 

mutuamente, são correlativos. Não precisam existir antes das partes. Na verdade, 

o partido pode surgir na tentativa de organização das partes. Por último, obtém-se 

o produto final, o artefato construído. Esta espécie de sistema de trabalho, 

apresentado didaticamente pelo autor mencionado, permitiu a preparação para 

análise dos objetos desta pesquisa, porém, realizando o caminho inverso, haja 

vista que as edificações já existem e o processo projetual dos seus projetistas não 

é totalmente conhecido pela pesquisadora.  

A leitura do capítulo intitulado “Como as partes são geradas”, nessa 

mesma obra, contribuiu para refinar a percepção da criação de formas na 

arquitetura, ampliando a entendimento e o vocabulário da pesquisadora. Quatro 

métodos de geração formal são apresentados, tendo em comum o emprego de 

analogias como instrumento criativo principal, são eles: o método inovativo, que 

pressupõe criar a partir da inovação, mas não necessariamente do novo, ou seja, 

criação totalmente original, a partir da modificação do que já existe, do que já é 

conhecido, disposto por analogias visuais, estruturais ou mesmo filosóficas com 

princípios de outras disciplinas (MAHFUZ, 1995, p.73-74). Neste método as partes 

essenciais para o campo de ação do projetista. O método tipológico refere-se aos 

conceitos de tradição e invenção, e no primeiro, genericamente, é trabalhado no 

decorrer de gerações, refere-se ao costume, ao acúmulo de conhecimentos, ao 

estabelecimento de conexões culturais e suas metamorfoses; abrange os aspectos 

formal, compositivo e construtivo. O segundo, todavia, pressupõe a assimilação e a 

adaptação circunstancial no momento presente. No método mimético, novos 

artefatos arquitetônicos são gerados como resultado da imitação “total” ou parcial 

de modelos existentes, três variedades são apresentadas: “revivalismo estilístico, 

ecletismo estilístico e analogia estilística” (MAHFUZ, 1995, p. 87). O quarto e último 
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método destacado pelo autor trata do método normativo estético criado para a 

geração das formas arquitetônicas, em que se estabelece um princípio regulador; 

três tipos de sistemas são elencados: o sistema geométrico - bidimensionais ou 

tridimensionais -, os sistemas proporcionais e o uso de formas geométricas 

elementares para partes principais da edificação. A geração de um artefato 

arquitetônico pressupõe a criação de suas formas a partir da combinação de ao 

menos dois dos métodos mencionados. Na análise das duas residências pode-se 

conferir o uso de analogias, de formas geométricas variadas a partir de 

apropriações dos exemplares públicos locais, bem como da arquitetura já 

desenvolvida em centros brasileiros maiores, além da disseminação da solução 

estética adotada pelos dois exemplares em estudo em diversos outros edifícios da 

classe média. 

Baker (1998)38 trabalha a organização arquitetônica ao analisar o 

processo de manipulação da forma por Le Corbusier, no decorrer de sua trajetória 

profissional. O autor pode traçar o perfil ou os vários perfis do arquiteto através da 

influência de sua formação, ambiência da sua cidade e lugares visitados, 

experiências de vida e intercâmbios com pessoas, profissionais e teorias diversas, 

manifestados no resultado final de seus projetos arquitetônicos. No decorrer das 

análises são expostos os princípios dos projetos e, principalmente, o percurso 

intelectual e filosófico que rebateram em sua forma de pensar, pintar e conceber 

seus projetos, formal e tecnicamente. Cada edifício ou projeto suscita uma 

abordagem de análise, traçando, desta forma, a trajetória profissional e das ideias 

por ele elaboradas, compiladas e sintetizadas desde as primeiras villas (Fallet em 

1905-06) até a sua atuação nas décadas de 1950 e 1960, a exemplo da 

Assembleia Legislativa de Chandigarh entre os anos 1953 e 1961. 

A metodologia de análise projetual de Baker (1998), ao observar o objeto 

em si e sua relação com a ambiência, as “forças do lugar”, sem preestabelecer um 

roteiro de análise, permitiu apurar o olhar para os arranjos arquitetônicos das duas 

residências estudadas, isto é, entender os sistemas em que as várias partes estão 

organizadas em relação a uma ideia temática. A compreensão de que cada objeto 

dispõe de uma particularidade e especificidade, fruto de fatores diversos, 

enriqueceu a abordagem aos edifícios residenciais desta pesquisa. A partir da 

decomposição das formas geométricas pretendeu-se entender os princípios 
                                                        
38 BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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projetuais adotados por seus autores e as prioridades demandadas pelos 

ocupantes de cada exemplar.  

Outro aspecto a ser mencionado diz respeito à descrição da organização 

espacial, articulação interna e setorização dos ambientes e seu reflexo na forma 

arquitetônica. A desconstrução do objeto e sua recomposição parcial e total 

permitiram nuances de análises, abarcando maior diversidade de aspectos: linhas, 

superfícies, volumes e seus arranjos, através de um olhar mais atento para a 

dinâmica das formas, as adições, subtrações etc. Pode-se acrescentar à abertura 

da perspectiva de análise do objeto mais dois aspectos: o tratamento das 

superfícies e dos vãos e as respostas que o arranjo arquitetônico, total ou parcial, 

reflete: as forças do lugar, os conceitos de tradição e de inventividade do 

profissional, as condições e exigências programáticas, as normas urbanísticas 

locais, a cartilha estética contemporânea, entre outros. 

Afonso e Negreiros (2010)39, em “Documentos de arquitetura moderna 

no Piauí”, estudam edificações modernas ou contemporâneas que adotam critérios 

projetuais da modernidade, obra fruto do trabalho desenvolvido pelo grupo 

“Modernidade arquitetônica”40, voltado para a investigação da arquitetura moderna 

piauiense, cuja metodologia adotada está vinculada ao Grupo Form da Escola 

Politécnica da Catalunha (ETSAB/UPC)41. Os artigos apresentados na obra 

mencionada estudam esta arquitetura, cujos projetos foram resgatados não só por 

meio de documentos diversos – desenhos, fotografias –, mas também através de 

dados acerca dos principais profissionais responsáveis por esta produção, 

incluindo-se suas biografias. Esses artigos, portanto, utilizam critérios analíticos 

arquitetônicos que ambicionam resgatar a história da edificação em si, além da 

solução arquitetônica, os critérios de projeto, as técnicas e os sistemas construtivos 

em cada obra analisada. O enfoque na arquitetura e no visual reforça o interesse 

em obter e coletar desenhos, esboços, croquis, pranchas arquitetônicos, aliados 

aos recursos fotográficos para que, conjuntamente, as imagens possam explicar as 

obras. Enfatiza-se, sobretudo, a importância da documentação gráfica original ou 

                                                        
39 AFONSO, Alcília; NEGREIROS, Ana Rosa (Coord.). Documentos de arquitetura moderna no 
Piauí. Teresina: Gráfica Halley, 2010. 
40 Grupo criado, em 2007, por Alcília Afonso, Prof. Dsc. do Curso de Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Piauí. 
41 Grupo coordenado pela Prof. Dsc. Teresa Rovira no programa de doutorado em projetos 
arquitetônicos da Escola Politécnica da Catalunha (ETSAB/UPC) e apoiado pelo Prof. Dsc. Hélio 
Piñon. 
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de cópias encontradas em arquivos públicos e/ou em posse dos responsáveis pelo 

edifício, complementadas com o levantamento cadastral, caso não haja projeto, e 

com as fontes orais e registros fotográficos.  

Na análise das duas residências desta pesquisa, o trabalho de recolher 

e catalogar materiais que revelem particularidades do projeto, do processo 

construtivo e da existência do objeto em seu uso inicial e atual, incluindo o intervalo 

de tempo entre ambos, permitiu a aproximação do objeto, complementado pela 

documentação gráfica encontrada em arquivos - fachada da residência dos Hora 

Oliveira -, disponível com os descendentes - cópia da documentação gráfica 

completa da residência dos Souza Freire -, registros fotográficos antigos e 

depoimentos dos descendentes, familiares e funcionários das casas. Na 

observação atenta entre registros antigos e atuais, constataram-se particularidades 

difíceis de abordagem sem a existência de um documento que as confirme, como 

no caso das alterações físicas na volumetria e tratamento dos vãos da residência 

dos Souza Freire. 

Outras três obras permitiram aguçar o olhar para os dois objetos de 

estudo e ampliar a percepção na descrição analítica de suas arquiteturas, na 

tentativa de entender a organização das formas e do arranjo dos espaços - Ching 

(2005)42 - e ampliar e enriquecer o vocabulário da gramática modernista – Instituto 

de Arquitetura do Brasil – Departamento de Pernambuco (1991)43 e Cavalcanti 

(2001).44 

O procedimento metodológico para a análise da materialidade das casas 

permite o domínio dos projetos arquitetônicos, identificar a arquitetura que foi 

realizada, enxergar suas especificidades e singularidades, e por fim tomar 

conhecimento da sua valoração, momento propício para discutir acerca da 

preservação desses bens e da eficácia da legislação vigente, responsável pela 

proteção dos exemplares residenciais modernistas em Aracaju. 

Após discorrer sobre o tema e a problemática deste trabalho 

monográfico, cujo desenvolvimento compreende quatro etapas distribuídas em três 

capítulos distintos, descreve-se o percurso seguido nestes capítulos. No Capítulo 1, 

                                                        
42 CHING, Francis D. K. Arquitetura, forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
43 INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Departamento de Pernambuco. Delfim Amorim: 
Arquiteto. 2 ed. Recife: Gráfica Editora Apipucos, 1991. 
44 CAVALCANTI, Lauro (Org.). Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960. Rio 
de Janeiro: Aeroplano, 2001. 
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com o intuito de entender a historiografia de Aracaju a partir da sua produção 

arquitetônica e do contexto em que está inserida, é feita uma revisão histórica 

aplicando a periodização proposta pelo Engenheiro Fernando Porto, ao estudar a 

evolução de Aracaju em sua obra intitulada “A Cidade do Aracaju 1855/1865”. São 

trabalhados quatro períodos que abrangem desde o ano da sua fundação, 1855, 

até a década de 1960, e contemplam processos distintos de adversidades, 

desestímulo e desesperança com a sua implantação, apogeu e declínio econômico, 

euforias urbanísticas e pretensões modernas e a chegada da Petrobrás, já no final 

dos anos 60; com um olhar voltado para o que se produziu de relevante na 

arquitetura civil e pública ao longo desses períodos mencionados, até a produção 

modernista. 

O Capítulo 2 consiste na investigação da produção arquitetônica 

residencial de Aracaju e enfoca os exemplares modernistas de interesse cultural do 

município. Recorre-se ao percurso histórico para apresentar e analisar as tipologias 

residenciais, suas características arquitetônicas, construtivas e estéticas, visando 

entender esta produção e as circunstâncias que a alimentaram local e 

nacionalmente. O destaque é dado à tipologia residencial modernista por se tratar 

de objeto de estudo desta pesquisa. Para haver maior fluidez na explanação 

acerca das manifestações estilísticas ocorridas, o capítulo foi dividido em três fases 

que melhor representam os momentos mais expressivos da arquitetura residencial 

local. 

O Capítulo seguinte e último representa o cerne desta pesquisa, por 

constar, primeiramente, a análise da materialidade dos dois exemplares 

modernistas de interesse cultural - as residências número 296 e 282 - visando 

compreender a especificidade e singularidade para o contexto nacional; e em 

seguida poder discutir a respeito da preservação desses bens fundamentado na 

investigação da legislação vigente que insere a arquitetura modernista de Aracaju. 

A análise arquitetônica desenvolvida permite entender a materialidade dos dois 

edifícios, como artefatos construídos e inseridos no contexto urbano da atualidade, 

através do olhar para as legislações preservacionistas desses bens. Pretende-se a 

aproximação do projeto, da obra e de suas nuances imateriais para investigar a 

eficácia da preservação deles, iniciando a discussão acerca da suficiência dos 

dispositivos legais do município de Aracaju para a salvaguarda dos dois 

exemplares modernistas em estudo. 
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A discussão acerca dos dois exemplares estudados permite estender a 

análise aos demais bens residenciais modernistas da Lista do Patrimônio Cultural, 

criando parâmetros de análise e rediscutindo o alcance preservacionista proposto. 

Pode-se ampliar o olhar e abarcar os bens selecionados nesta lista que carecem 

de posturas mais efetivas dos órgãos públicos competentes na sua manutenção, 

conservação e preservação. A memória coletiva local, respaldada pelos seus 

artefatos construídos, pode estar ameaçada se ao menos os exemplares 

escolhidos não desfrutarem de tratamento diferenciado. 
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2 REVISITANDO ARACAJU A PARTIR DA SUA ARQUITETURA 

 

A transferência da capital do estado de Sergipe, da secular cidade de 

São Cristóvão para Aracaju, em 185545, além dos motivos político e econômico, 

deu-se também para satisfazer ao ideal de modernidade da sociedade sergipana 

em concomitância com a aura de progresso que circulava pelo país. Anteriormente, 

duas províncias tinham transferido suas capitais: em Alagoas, Maceió substituiu 

Alagoas, e no Piauí, Terezina substituiu Oieiras. Havia um esforço do Estado 

brasileiro na liberação de grandes capitais nacionais - após a extinção do tráfico de 

escravos por pressões inglesas - para incrementar a economia e as finanças tanto 

nos estados prósperos quanto nas províncias menores, como é o caso de Sergipe. 

O interesse volta-se, por conseguinte, para a união de centros distribuidores de 

mercadorias com a capital. A cidade-fortaleza perde espaço para a concepção de 

cidade-porto (FORTES, 1955, p.13). Aracaju atenderia às facilidades portuárias por 

possibilitar o acesso de navios de maiores calados, através do Rio Sergipe (figura 

1). Portanto, não só o escoamento da produção seria realizado com maior 

eficiência, mas também ocorreria a inserção da elite sergipana na almejada 

modernidade. 

Figura 1 - Aracaju banhada pelo rio Sergipe em 1855 
 
 

 
           Fonte: Porto (1991, p. 18) 

 

                                                        
45 Em 17 de março de 1855, o Presidente Barbosa sanciona a Resolução nº 413 em que eleva o 
Povoado de Santo Antônio do Aracaju, na Barra do Cotinguiba, à categoria de cidade, 
denominando-a de “Cidade do Aracaju”. A partir deste momento dá-se a transferência da capital da 
província (FORTES, Bonifácio. Evolução da paisagem (sic) humana da cidade do Aracaju. 
Aracaju: Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, 1955, p. 21). 
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Havia fortes interesses econômicos e políticos indiscutíveis no processo 

de mudança da capital, mas para o desenvolvimento deste trabalho serão 

enfatizados direta e indiretamente os aspectos físicos referentes à arquitetura e ao 

urbanismo. Pretendia-se uma capital moderna, difícil de alcançar com a atual à 

época, São Cristóvão, cujo traçado urbano formado por ruas tortuosas e sua 

arquitetura colonial distanciavam-se plenamente desse paradigma. Aliado a este 

aspecto, o olhar progressista da época, as exigências de conforto e 

embelezamento urbano e das habitações da emergente aristocracia possibilitaram 

vislumbrar uma capital criada que atendesse a estas demandas e ao pensamento 

positivista vigente nos contextos internacional e nacional. Vale ressaltar, porém, 

que o traçado urbano proposto por engenheiros militares para Aracaju, tratado na 

historiografia local como moderno, já vinha sendo realizado em terras brasileiras 

desde o século XVIII como mecanismo lusitano de atender às questões de ordem e 

civilidade dos agrupamentos humanos - a exemplo das vilas -; ganhando força no 

decorrer do século XIX. Da escolha do sítio e localização do porto, partiram para a 

construção de casas e edifícios públicos. Inácio Joaquim Barbosa, seu fundador e 

presidente da província, logo foi apresentado às adversidades para implantação da 

cidade, bem como à séria dificuldade de conseguir mão de obra qualificada e 

materiais de construção.  

A jovem capital presenciou em sua história processos distintos de 

adversidades46, desestímulo e desesperança com a sua implantação, apogeu e 

declínio econômico, euforias urbanísticas e pretensões modernas, entre outras 

facetas, o que justifica a opção por utilizar a periodização de um dos autores e 

técnicos mais consultados e citados de Aracaju, o engenheiro Fernando Porto. 

Para este profissional, há quatro fases distintas: a primeira, entre 1855 e 1865; a 

segunda, entre os anos de 1865 até, aproximadamente, a Proclamação da 

República ou mesmo até 1901; a terceira, do primeiro quartel do século XX aos 

                                                        
46 Fortes (1955) descreve as características do sítio da nova capital e deixa evidente o olhar positivo 
e projetado para o futuro do Presidente da Província: “a praia do Aracaju em 1855 era uma estreita 
faixa de terra muito baixa e alagável, entre dunas, mangues e pântanos [...]. A praia do Aracaju era 
a água. Da água parada e da água dos riachos, do mangue e do rio, ninguém escapava [...]” 
(FORTES, 1955, p. 23). A água foi motivo de muitas controvérsias, principalmente quando 
comparada à água disponível na antiga capital da Província. O Presidente Barbosa apostou na 
localização da nova capital por possuir água abundante e salubre, estar no continente, o que 
facilitaria a comunicação com o interior, e estar em uma posição favorável quanto à ventilação e ao 
sol da tarde. As febres que assolaram a população da capital, em seus primeiros anos de 
existência, vitimaram o seu fundador em 1856. 
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anos de 1924 a 1930, e a quarta fase, e última, até a segunda gestão do prefeito 

Godofredo Diniz Gonçalves, entre 1963-1967.  

Portanto, neste capítulo, pretende-se revisitar a história de Aracaju 

partindo desta periodização proposta por Porto (1991), articulando fatos e 

processos históricos que configuram a memória local, com um olhar voltado para o 

que se produziu de relevante na arquitetura civil e pública ao longo desses 

períodos mencionados, até a produção residencial moderna na década de 1960. 

Período em que se inicia outra fase da capital com a imigração de funcionários da 

Petrobrás e aumento da demanda por serviços e da construção civil. 

 

2.1 Primeira fase: 1855-1865 

 

Nos primeiros dez anos de existência da nova capital, a ação do governo 

provincial é intensa, cujo interesse reside na conquista do sítio47 e na implantação 

do traçado reticulado proposto pelo major de engenheiros Sebastião José Basílio 

Pirro e sua equipe, dentre os quais se destaca o capitão de engenheiros Francisco 

Pereira da Silva48.  

O “plano” de Pirro consiste em ruas lineares que se cruzam 

ortogonalmente, formando um tabuleiro de xadrez cujos lados tinham 540 braças, 

equivalentes a 1.188 metros (PORTO, 1991, p. 31). A cidade estaria circunscrita 

neste quadrado. O traçado em xadrez era o ideal para atender à pressa em                  

regular o espaço físico da povoação, dando-lhe ares de cidade; podia ser 

facilmente marcado e definido previamente em escritório. O traçado geométrico, no 

entanto, desconsiderou a geografia e a topografia do sítio; a demarcação de ruas e 

praças ocorreu à custa de muitos aterros e revolvimento de terras, fato que                    

gerou altos custos governamentais, em especial quando da expansão              

rigidamente contínua e linear do plano para além do núcleo inicial. Muitas 

desapropriações foram feitas para atender à linearidade imposta na continuidade 

das ruas. 

As primeiras edificações eram indistintamente de palha, simples. O 

cenário muito se distanciava do cultivado pela elite, que idealizava o modo de viver 
                                                        
47 Grandes zonas inundadas e incidência por toda a cidade de pequenos lagos e brejos (PORTO, 
Fernando.  A Cidade do Aracaju 1855/1865: ensaio de evolução urbana. 2. ed. Aracaju: Fundação 
Estadual de Cultura, 1991. p. 27).  
48 Verificar nota de rodapé (Ibid, p. 53). 
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da civilização europeia finissecular. Algumas edificações eram de taipa e telha, cujo 

barro era conseguido em olarias próximas. Há registros de desavenças entre os 

proprietários das casas e acusações contra estes pelo fato de escavações                    

serem realizadas mesmo com os altos custos governamentais com aterro 

(CALAZANS, 1942). A população recorria ao material próximo e disponível                      

para edificar suas residências, em muitos casos, desfazendo o serviço de 

infraestrutura recém-executado pelo governo. Em 1855, instalaram-se a Mesa de 

Rendas Oficiais49, atual prédio da Alfândega, e o palacete Provisório da 

Presidência, atual Delegacia Fiscal. O crescimento da cidade deu-se linearmente 

ao sul, margeando a praia, área atraente à classe mais favorecida. 

A cidade de Aracaju, em 1856, apresenta poucas e esparsas 

edificações, mesmo com o incentivo do Governo Provincial em atrair novos 

habitantes e estimular construções através de aforamentos de terrenos de marinha, 

aumentos e antecipações salariais aos funcionários públicos provinciais50. Os 

proprietários de terrenos “queriam construir da maneira mais fácil e econômica” 

(FORTES, 1955, p. 28). Inácio Barbosa e seu sucessor, Salvador Corrêa de Sá e 

Benevides, enfrentam o desinteresse dos capitalistas em investir nas construções 

de casas e trapiches, armazéns, estabelecimentos comerciais que propulsionariam 

o desenvolvimento da nova capital; como também o desânimo provocado pelas 

doenças, especialmente pelo cólera. 

Em 1857, ruas e quarteirões apresentam-se delineados, a ocupação 

ocorre nos pontos mais elevados do sítio. As ruas da Aurora, atual Avenida Rio 

Branco, e São Cristóvão são as mais edificadas51. Fortes (1955) refere-se à 

estrada de ligação entre a atual capital e a anterior, denominada Rua São 

                                                        
49 A partir de 1836, a Alfândega foi instalada nas proximidades de Aracaju. Primeiramente no Porto 
das Redes, depois em Laranjeiras, Barra dos Coqueiros, novamente Porto das Redes e, em 1854, 
finalmente em Aracaju. O prédio localiza-se entre as Avenidas Rio Branco e Otoniel Dória 
(BARRETO, 2002, p. 120, grifo nosso). Segundo Fortes (1955, p. 20): “No início de Novembro de 
1854, o presidente Barbosa transfere a Mesa de Rendas Provinciais do Pôrto das Rêdes para a 
Barra dos Coqueiros, onde estava a Alfândega. Logo após, manda o engenheiro Basílio Pirro dar 
início, na praia do Aracaju,à construção de um prédio para a Mesa de Rendas. Conseguiu do 
governo central a transferência da Alfândega e somente depois é que transfere a citada Mesa de 
Rendas. Mandou pintar a Atalaia da barra, transferiu em janeiro de 1855 o Corrêio e criou uma sub-
delegacia.” 
50 COLLECÇÃO de leis e resoluções da Assembléia provincial de Sergipe 1853-1858. Resolução nº 
444 de 26 de agosto de 1856. Aracaju: Typ. Provincial: 1856, p. 2.  
51 Segundo Fortes (1955, p. 27), “as primeiras edificações surgiram, parece que entre as Ruas de 
São Cristóvão e Divina Pastôra. A Zona delimitada era, em parte, charco e pântano. Dentro dela se 
encontrava o riacho Olaria e o rio Caborge. Nos mapas da época denomina-se região de Aroeira e 
Olaria [...]”. 
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Cristóvão, cujo percurso estimula construções às suas margens (figura 2). São 

dessa época a Casa de Oração São Salvador, atual Igreja do Salvador, e as casas 

do Barão de Maruim, situadas na rua que posteriormente receberia o seu nome52, 

localizadas em zona alta, de duna e favorável à implantação de edificações. 

Percebe-se, a partir deste momento, o avanço a oeste e sul. Abre-se a                     

“Estrada Nova”, atual Avenida João Ribeiro (figura 3), interligando o núcleo inicial e 

o antigo povoado Santo Antônio, local de residência de muitos membros do 

funcionalismo público (PORTO, 1991). Direcionando o desenvolvimento                       

ao sul, Fortes (1955) destaca: a construção incipiente da estrada para                                    

a Jabotiana, atual Rua Itabaiana; a expansão da Rua Itabaianinha, anteriormente 

conhecida por Rua do Brejo e da Rua da Conciliação; e o início das ruas                

Pacatuba e Independência, à época denominada Santo Amaro. A construção da 

matriz a oeste, próxima à área de várzea, impulsionou o avanço nesta direção em 

1862: ruas53 foram demarcadas e edificações foram executadas em sua 

circunvizinhança, destacando-se as ruas que convergem para o atual Parque 

Teófilo Dantas. 

Figura 2 - Aracaju em 1857: o traçado, ruas e algumas edificações 

 
 
 

 
Fonte: Porto (1991, p. 41) com modificação Schuster (2000) e Maciel (2012) 

 
 

                                                        
52 Futuramente denominada Rua João Pessoa e, nos anos 1970, Calçadão da Rua João Pessoa. 
53 “Ruas como Santo Amaro, Capela, Arauá e Santa Luzia, desembocando naquela praça, foram 
logo demarcadas” (PORTO, 1991, p. 43-44). 
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Figura 3 - Aracaju em 1865: Estrada diagonal para o Povoado de           

Santo Antônio e avanços em direção sul e oeste, além da Vala 
 
 

 
           Fonte: Porto (1991, p. 45). 

 

A vinda do Imperador D. Pedro II, no entanto, mobilizou a cidade e 

incrementou o ritmo das construções. Era necessário evidenciar os esforços para a 

instalação da jovem capital e, principalmente, causar boa impressão aos visitantes. 

Barreto (2002), ao listar as obras feitas e os lugares visitados pelo imperador, 

permite-nos idear o que existia de edifícios em 1860. A ponte do desembarque - 

nomeada Ponte do Imperador54 (figura 4) -; o Forte ou Castelo da Praça - para dar 

as boas vindas ao imperador -; o Arco de entrada da Rua do Barão; a Capela ao 

norte da Praça do Palácio; além da preparação do Paço Imperial, que consiste na 

adaptação do Palácio da Presidência da Província, foram algumas das obras 

realizadas especialmente para a ocasião. No roteiro de visitas do imperador 

constavam: o Prédio da Alfândega, o Cemitério, as obras do novo Quartel para a 

tropa de Linha, a Capitania dos Portos, as obras do novo Palácio, a Câmara 

Municipal, a Tesouraria Provincial, a Tesouraria da Fazenda, o Quartel da Polícia 

(figura 5), os Correios e a repartição das terras públicas, as obras do Hospital, da 

Cadeia, das repartições do Exército e da Companhia de Refinação, esta destinada 

                                                        
54 Construída em 1859 para desembarque do imperador D. Pedro II, foi originalmente feita em 
madeira e reconstruída em 1936, utilizando ferro e cimento. Localiza-se em frente à Praça Fausto 
Cardoso, sobre o Rio Sergipe. Disponível em: <http://emefac.vilabol.uol.com.br/wilker/ahistori.htm>. 
Acesso em: 28 out. 2011. O ancoradouro ou ponte do desembarque passou a ser denominado 
Ponte do Imperador pelos aracajuanos, virando “o maior ícone da capital sergipana”, segundo o 
jornalista, historiador e ex-secretário de Estado da Cultura, Luíz Antônio Barreto. Disponível em: 
<http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=83516&titulo=LuisAntonioBarreto>. Acesso 
em: 19 out. 2011. 
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a melhorar a qualidade do açúcar para sua comercialização (BARRETO, 2002,               

p. 15-16). 

Figura 4 – Ponte do Imperador e Figura 5 – Quartel da Polícia 

 

   
Fonte: Porto (1991, p. 45)                                Fonte: Álbum de Sergipe (1920, p. 150) 

 

A produção arquitetônica nesta primeira fase da nova capital é marcada 

pela carência de mão de obra habilitada, escassez de materiais e extrema 

simplicidade55. Pouco se investiu nas construções, havia falta de recursos por parte 

de investimentos dos capitalistas, possuidores de terras, os quais almejavam a 

quantidade e não a qualidade das edificações. Fortes (1955) trata do excessivo 

parcelamento das terras aforadas, o que resulta em lotes e edifícios estreitos no 

núcleo central. Excetuando os públicos, construídos em alvenaria de pedra, os 

demais eram em taipa, paredes lisas, caiadas, geminadas e sem elementos 

artísticos.  

O Código de Posturas de 185656 regulou as edificações no interior do 

“quadrante de Pirro”, definindo seu gabarito, distinguindo o pé-direito por 

pavimento, dimensões das envasaduras e das calçadas, enfocando o tratamento 

da fachada no tocante à superfície e volumetria. Propõe-se a colocação de 

cornijas, próximas às telhas (figura 6), ou platibanda em todo perímetro do edifício. 

Podem-se acrescentar regras para uso do espaço público e para a convivência em 

sociedade, em prol da ordem pública. Essa resolução está em sintonia com as 

conveniências higienistas e a estética “neoclassicizante” da época, no entanto, traz 

                                                        
55 Porto (1991) afirma que a simplicidade dos primeiros edifícios era usual, assemelhando-se a 
trapiches, caso da Mesa de Rendas, da Alfândega e do Quartel de Polícia. 
56 SERGIPE. Resolução nº 458, de 03 de setembro de 1856. Código de Posturas. 
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uma preocupação de caráter formal quanto à uniformidade das edificações57 (figura 

7), ainda ligada às correntes do século XVIII, período colonial (REIS FILHO, 1970). 

Figura 6 – Esquina das ruas Laranjeiras e Pacatuba: alinhamento dos 

edifícios e uso de cornijas 

 

 
Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

Figura 4 – Trecho da rua da Aurora: uniformidade das edificações 

 

 
                            Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

2.2 Segunda fase: 1865 - 1901 

 

Período marcado pelo obscurantismo das informações no tocante                     

à “vida física da cidade”, pelo abandono da Província, pela carência econômica da 

Câmara Municipal e pelo crescimento lento e espontâneo da capital (PORTO, 

1991). Fortes (1955) salienta que esse abandono compreende, inclusive, as 

instalações portuárias (figura 8), os próprios trapiches (figura 9), cujas                  

atividades determinavam o ritmo econômico local através da chegada e                       

                                                        
57 Havia uma forte preocupação de uniformização da paisagem urbana aracajuana, que transcendia 
a materialidade dos edifícios. O que se observa é o interesse claro em segregar a população menos 
favorecida, expulsando-a do “quadrado de Pirro” através de Posturas rígidas de construção e 
manutenção dos imóveis, além dos altíssimos valores dos terrenos e das casas existentes. 
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partida de mercadorias, das notícias semanais e de pessoas em navios                       

à vela e a vapor. A omissão do poder público e a iniciativa especulativa                           

do particular marcam a expansão da cidade em seus primeiros anos de              

existência.  

Nesta segunda fase, a alternância de gestores repercute no descuido 

com a cidade, onde aterros onerosos eram feitos sem critérios58 e regularidade e a 

falta de recursos dos particulares dificultava o preenchimento das quadras, 

formadas por inúmeros terrenos vazios devido à abundância de mananciais de 

água. 
Figura 5 - Rua da Aurora e as instalações portuárias no início do século 

XX 

 

 
            Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

Figura 6 - Trapiche visto a partir do Rio Sergipe 

 

 
Fonte: Acervo Augusto Gentil 

 
                                                        
58 “[...] A cidade continuava com imensas lagoas no seu centro e, os atêrros indiscriminados, sem 
preocupação de drenagem metódica e científica às vezes contribuíam para o aumento da 
insalubridade na cidade. O particular colaborava para o desmonte de morros e dunas, 
principalmente quando a areia fina e alva era material de construção por excelência. [...]” (FORTES, 
1955, p. 34). 
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Fortes (1955) enfatiza a rigidez do “plano de Pirro”, esclarecendo que se 

trata de “um plano corretor”, distanciado de um planejamento urbano por                    

ignorar aspectos como a circulação urbana, o transporte, a adaptabilidade                          

ao meio preexistente, a melhor orientação para a ventilação etc. A inflexibilidade  

no dimensionamento e formato das quadras, desproporcionalmente grandes                     

se comparadas às vias públicas, repercutiu posteriormente na dificuldade                        

de arborização urbana. Notam-se, neste período, além do parcelamento                      

excessivo dos lotes, uma forma de ocupação nos miolos das quadras, as                    

“Vilas” e “Avenidas”59 que, segundo Fortes (1955, p.33), dirimiriam “as 

conseqüências maléficas do quadrado” e resolveriam parcialmente “o problema da 

habitação”. 

Em Sergipe, militares e intelectuais participaram da campanha 

absolutista e assumiram papel especial na Proclamação da República, ocorrida em 

1889: “[...] Felisbelo Freire, Silvio Romero, Fausto Cardoso, Ivo do Prado,                  

Oliveira Valadão, Pereira Lobo, Siqueira Menezes, dentre outros deixaram                     

seus nomes gravados na afirmação democrática do Brasil” (BARRETO, 2002,                     

p. 16-17). Pretendia-se inserir o país no ideal de progresso e avanços nas  

questões políticas, sociais e econômicas. No mesmo ano, Sergipe passa a ser 

Estado Federado, permitindo sua organização jurídica e política, além da 

elaboração da sua constituição, promulgada em 1892. Nos primeiros anos da 

República, porém, a situação se agrava em consequência da instabilidade                 

política e decréscimo da produção canavieira60, principal produto agrícola e 

econômico da época. Por outro lado, a implantação da primeira fábrica de                 

tecido61, a Sergipe Industrial (figura 10), na zona norte de Aracaju, em 1884,                 

atrai uma massa de trabalhadores desempregados que se fixa neste local. A 

cidade, portanto, apresenta um crescimento desordenado e fora do núcleo central 

devido às levas de negros recém-libertos e aos grupos de baixa renda, 

concentrando-se no lado norte e no início da Estrada Nova, atual Avenida João 

Ribeiro. 

                                                        
59 O próprio Fortes (1955, p. 33) as colocou entre aspas. 
60 O processo de libertação dos escravos reduziu substancialmente a mão de obra nas áreas 
produtoras. Ocorreu um êxodo deste contingente populacional para a capital, esvaziando a zona 
rural responsável pelo plantio e beneficiamento da cana-de-açúcar. 
61 “[...] O algodão torna-se a lavoura preferencial. Seu ciclo incrementa o ritmo de desenvolvimento 
em décadas seguidas ao lado do açúcar, do sal, do gado e dos produtos derivados” (BARRETO, 
2002, p. 17). 
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Figura 7 - Fábrica de tecido Sergipe Industrial 
 
 

 
   Fonte: Álbum de Sergipe 1820-1920 

 

Santos Neto (2003, p. 114-115)62, ao discorrer sobre o período entre 

1855 e 1895 da capital aracajuana, reforça a ideia de uma “cidade de palha”, 

passados dez anos de sua transferência. Algumas solicitações de construção em 

taipa e palha e regularização do alinhamento são apresentadas aos órgãos 

municipais, inclusive para a Avenida Barão de Maruim e para as ruas Itabaiana e 

Divina Pastora. Também é salientado o uso desses materiais nas edificações que 

se multiplicam nas direções da Estrada Nova e da Zona Norte, conforme 

mencionados anteriormente.  

Cabe aqui atentar para a ocupação espacial interna do                         

“Quadrante de Pirro” em que se discute, segundo Barboza (1992, p. 35), a forma 

espontânea, a ocupação casual, arbitrária ou circunstancial dos seus 

construtores63. 

No tocante à produção arquitetônica pública dessa fase, pode-se 

mencionar o Colégio Atheneu Sergipense (figura 11), criado pelo Regulamento de 

24 de outubro de 187064, cinco anos após a construção da Catedral Metropolitana 

de Aracaju e, em 1895, a Imprensa Oficial do Estado (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ARACAJU, 1991). 

                                                        
62 Artigo intitulado “Cidade de Palha: Aracaju, 1855-1895” para a Revista de Aracaju em 2003. 
63 O terreno que seria a Matriz cedeu lugar para o edifício da Assembleia. A igreja Catedral foi 
construída no centro das futuras praças Tobias Barreto e Mendes Morais, atual Olímpio Campos. O 
Palácio do Governo foi instalado provisoriamente na Praça do Palácio, esquina com a Rua da 
Aurora – atual Avenida Rio Branco, onde sempre funcionou a Delegacia Fiscal (BARRETO, 2002). 
64 SOBRINHO (1955, p. 432). 
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Figura 8 - Atheneu Sergipense 
 
 

 
Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

2.3 Terceira fase: 1901 – 1924 (1930) 

 

Compreendida entre o início do século XX e os anos 1924-1930, é 

considerada o grande momento de “modernização” da capital, período em que são 

realizados serviços de infraestrutura65 que mudaram a face da cidade. Barboza 

(1992) afirma que a modernização de Aracaju começou com o abastecimento de 

água, fornecido pela “Empreza Melhoramentos de Sergipe” em 1908. A luz elétrica 

chegou à cidade em 1913, enquanto os serviços de esgotamento sanitário foram 

iniciados no ano seguinte. O sistema de transporte urbano, realizado primeiramente 

através de bondes puxados por burros, de forma lenta, porém em harmonia com as 

demandas da época, foi substituído pelos bondes elétricos em 1926. No ano de 

1916, instala-se a rede telefônica. Postes retangulares e quadrados de treliça de 

ferro, do sistema elétrico, e de madeira, do aparelho telefônico, compõem a 

paisagem urbana da capital sergipana. 

Os ecos dos processos de transformação e remodelação urbana nos 

grandes centros europeus - Paris de Haussmann, a Ringstrasse de Viena, Londres 

e Nova York -, na segunda metade do século XIX e início do XX, chegaram às 

grandes cidades brasileiras, não só à então capital federal, Rio de Janeiro, mas 

também a São Paulo e a Salvador. Aracaju, no início do século XX, insere-se neste 

contexto através do investimento em infraestrutura, embelezamento urbano e 

preocupação com os espaços públicos e de lazer da população. Novas ruas e 

praças são criadas e equipadas, estas últimas como importante elemento 

                                                        
65 Especialmente entre 1911-1920 (BARBOZA, 1992). 
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estruturador do tecido urbano visto em terras brasileiras desde o planejamento 

lusitano das vilas setecentistas, além de estarem voltadas para usufruto dos 

cidadãos. Em 1903, Nicolau Pungitori66 inaugura o Teatro Carlos Gomes, que se 

tornou Cine Teatro Rio Branco e, atualmente, após o seu destombamento e sua 

demolição, cedeu seu espaço para o funcionamento de uma loja de confecções. 

Em 1907, para “gozo e tranzito do povo” é inaugurado o “Jardim Olímpio Campos” 

(figura 12), o primeiro jardim público construído na cidade e entregue à população 

(JARDIM, 1943, p. 191-193). 

Figura 9 - Jardim Olímpio Campos 
 
 

 
                   Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

Nos anos de 1910, segundo Barreto (2002), houve uma “verdadeira 

revolução administrativa”: a instalação da luz elétrica; o bonde; o Horto e o Código 

Florestal; o serviço de esgotamento sanitário; a construção de grupos escolares 

(figura 13), a inauguração do edifício da Escola Normal no Parque Teófilo                  

Dantas; o monumento ao político Fausto Cardoso, a Praça Benjamin                       

Constant passa a se chamar Praça Fausto Cardoso, a primeira da cidade a  

receber uma estátua; criação do IHGS - Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 

- em 1912; além do alargamento de ruas irregulares e calçamento de ruas67                       

e praças. Constata-se, através da Lei Municipal n. 168 de dois de julho                             
                                                        
66 O italiano Nicolau Pungitori veio ao Brasil, especialmente às terras sergipanas, assim como outros 
estrangeiros no século XIX, atraído pela iniciação maçônica. A Loja Maçônica Cotinguiba foi 
fundada em 1872 por José Narboni, nascido na Argélia e muito atuante no ramo da construção civil 
e nas atividades consulares durante as primeiras décadas da nova capital (BARRETO, 2005). A 
citada loja, na atualidade, figura a lista de Patrimônio Cultural de Aracaju, declarada como Bem de 
Interesse Cultural do município. Localiza-se na Rua Santo Amaro, no bairro Centro da capital 
sergipana. 
67 A colocação de paralelepípedos nas ruas, ocorrendo primeiramente na Rua Japaratuba, deve-se 
à “[...] melhor eficácia a drenagem da água pluvial e a circulação de veículos pesados [...]” 
(BARBOZA, 1992, p. 54). 
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de 1914, uma preocupação explícita com o ajardinamento e arborização                          

de todas as praças públicas no perímetro urbano da cidade, além da                   

construção de dois coretos e colocação de mobiliário urbano, fato que evidencia a 

influência do mercado externo na urbanização da capital (BARBOZA, 1992)               

(figura 14). 

Figura 13 – Grupos escolares 

 

 
Fonte: Álbum de Sergipe 1820-1920 (p. 163) 

 

Figura 14 – Praça Fausto Cardoso 

 

 
           Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

Os governantes de Sergipe passam a se preocupar mais com 

investimento em obras na capital. Constrói-se o cais de proteção e é feito o 

embelezamento às margens do rio Sergipe através da arborização da Avenida Ivo 

do Prado, nascendo daí a sua beleza. 

Segundo Barreto (2002) o governo federal isentava de impostos 

produtos da construção civil, a exemplo de tijolos comprimidos, mosaicos,                   

telhas francesas, entre outros; o repertório de acabamentos de arquitetura                 

ampliou-se. O período foi marcado pelo uso de grinaldas, platibandas, 
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aproximando-se da estética do ecletismo, a exemplo do edifício Cine                               

Rio Branco na década de 1920 e da remodelação do Palácio do Governo.                     

Para tanto o governador convidou uma equipe de profissionais e                                

artistas italianos, que estavam em Salvador, para executar, na metade                              

da segunda década, a mudança estética do palácio, seguindo a gramática              

eclética. 

Compuseram a equipe o arquiteto e escultor Belando Belandi; o 

arquiteto e pintor Orestes Cercelli; o pintor Bruno Cercelli; o escultor, fundidor e 

pintor Oreste Gatti e o fundidor Fiori (BARBOZA, 1992, p. 54), além de Hugo Bozzi 

e do “doublé de armador e marceneiro refinado”68 José Alcides Leite. Esse grupo 

de profissionais atuou não só na remodelação de praças, mas também na 

construção de grandes obras públicas e de pequenas obras particulares, 

enriquecendo o repertório de fachadas e dos paramentos internos das edificações 

da capital69. Hugo Bozzi, entre outras atuações, construiu a Prefeitura Municipal e 

foi o responsável pelo embelezamento da Praça Fausto Cardoso; a reforma do 

Palácio coube a Belando Belandi, enquanto as esculturas da fachada e das áreas 

internas ficaram a cargo de Orestes Cercelli. Frederico Gentile construiu                         

coretos, o Pavilhão de Química do prédio do Banco do Brasil, armazéns e   

inúmeras residências70. O italiano Rafael Alfano projetou a remodelação da 

catedral com linhas neogóticas, e os ornatos internos foram pintados por Oreste 

Gatti.  

A fachada do Palácio do Governo (figura 15) caracteriza-se pela 

monumentalidade e exagero na decoração da platibanda, formada por guirlandas e 

ornatos.  

Na Assembleia Legislativa, percebem-se por fotos, já em 1920,                

alterações ocorridas em seus paramentos externos, fato reincidente no prédio da 

Biblioteca Pública, anteriormente Atheneu Sergipense. Sucedeu, portanto, uma 

transição da estética “neoclássica” para o ecletismo em algumas edificações 

públicas (figura 16), atualizando-as. O mesmo ocorreu em edifícios civis de 

pequeno porte. 

                                                        
68 Barreto (2004). 
69 Algumas intervenções artísticas foram realizadas em interiores de edificações locais: pinturas no 
interior do Palácio Olímpio Campos e na Associação Comercial de Sergipe atribuídas ao Belando 
Belandi e no interior da Catedral, inclusive o teto do altar principal, atribuída ao Oreste Gatti. 
70 Verificar maior detalhamento em Schuster (2000). 
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Figura 15 – Palácio do Governo remodelado 

Fonte: Álbum de Sergipe 1820-1920 (p. 147) 
 

Figura 16 – Delegacia Fiscal (Palacete provisório) 

Fonte: Acervo Naide Barboza 
 

Fortes (1955), no entanto, ao se referir às habitações médias 

aracajuanas, menciona o uso de materiais como taipa, adobe e palha, e também se 

refere à disposição da planta, herdada da época colonial, cujos lotes estreitos 

impossibilitavam recuos laterais e forçavam a existência de corredor retilíneo, 

ligando a sala à cozinha, tendo as alcovas dispostas ao longo da circulação, sem 

aberturas para iluminação e ventilação naturais, completamente inadequadas para 

o clima quente e úmido de Sergipe71. Excetuando-se os palacetes de alguns 
                                                        
71 Quanto ao descompromisso com a habitabilidade das casas, por parte dos construtores e das 
posturas, Fortes (1955, p. 38) declara: [...] Para lucrar, o proprietário prejudicava as qualidades 
essenciais da habitabilidade [...]. Também não havia quem o orientasse a superar, dentro de igual 
área, as deficiências sanitárias. A preocupação das posturas era apenas concernente ao 
alinhamento. Urbanismo seria somente praças ajardinadas e ruas retas. Faltando ar e luz, que só 
entravam (e entram) pela porta da frente e pela de detraz ou por alguma telha de vidro, tem a casa 
padrão do aracajuano a agravar suas condições o telhado muito baixo, favorecendo a irradiação do 
sol e aumentando o calor dentro da habitação, alteando-se no meio da casa, onde os habitantes 
geralmente dormem, longe da ventilação possível, à noite, através das aberturas e frestas do 
telhado.” 
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proprietários rurais e comerciantes endinheirados, com a estética de final do século 

XIX, a paisagem era composta por edificações residenciais simples, coexistindo 

com equipamentos urbanos que traduziam o incipiente tratamento modernizante de 

Aracaju. 

A partir da Lei nº 255, de 19 de abril de 1920, estabelecem-se condições 

para construção no perímetro da cidade, tratando desde a necessidade de licença 

da Intendência para reformas, reconstruções e construções até a preocupação com 

a habitabilidade, extrapolando o enfoque no alinhamento e tratamento da fachada. 

Prevê-se abertura das envasaduras, conforme área do recinto, materiais de piso, 

parede, cobertura – a palha é expressamente proibida no perímetro urbano -, 

colocação de calhas e condutores de águas pluviais etc. Aspectos de salubridade e 

higiene ganham notoriedade na lei que rege as construções. Como os que estão 

destacados nas passagens mais significativas para esta abordagem: 

 
Art. 7º. Todas as construcções obedecerão às seguintes condições: 
As fachadas nos alinhamentos dos logradouros públicos e as paredes 
divisórias de prédios contíguos não poderão ser de madeira, estuque ou 
frontal, devendo satisfazer as condições necessárias de segurança, 
exigidas pela construcção projetada, não só quanto à espessura como em 
relação à argamassa de materiaes empregados; 
Toda a superfície ocupada por qualquer construcção será revestida de 
uma camada impermeável de asphalto ou concreto, com a espessura 
mínima de 0m,15. 
As guarnições externas das portas, janellas ou mezzaninos não poderão 
ser de madeira nos porões, pavimentos terreos e nas fachadas das 
construcções, nos alinhamentos dos logradouros públicos. 
Serão prohibidos os degraus de qualquer natureza fora do alinhamento da 
rua. 
As aberturas da fachada, seja qual for a sua natureza, guardarão                        
as devidas proporções architectonicas, contanto que a superfície                         
de aeração não seja inferior a um quinto da área do aposento a              
illuminar. 
Art. 8º. Os commodos ou compartimentos, seja qual for o fim a que se 
destinem, terão abertura directamente para o exterior da rua, quintal, 
pateo, ou area, contanto que a superfície de iluminação não seja inferior a 
um quinto da área do compartimento. 
Art. 9º. Só se permitirão clarabóias sobre as áreas quando forem 
suspensas no mínimo de 0m,60 e poderão ser fechadas lateralmente com 
persianas, a juizo da municipalidade. 
Art. 10. As águas pluviaes, quando for possível, escoarão por meio de 
calhas e conductores para ralos providos de syphão, collocado nas áreas 
ou quintaes interiores. 
Art. 11. É prohibida a beirada de telhas em prédios nos alinhamentos das 
ruas no perímetro urbano. 
Art. 12. A forma de chalet ou outra qualquer construcção rural fica banida 
no perímetro urbano, salvo quando for recuado no mínimo de seis metros 
do alinhamento da rua. 
Art. 13. É proibido o emprego de janelas ou portas que abram para a via 
pública. 
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Art. 14. As construcções nos encontros de ruas, ou de ruas e praças, não 
poderão ter arestas vivas, as quais serão substituídas por uma superfície 
plana ou curva, com desenvolvimento de dois metros de largura. 
Art. 15. O pé direito mínimo das construções será de 4m,50 m no primeiro 
pavimento; 4m,00 no segundo, e 3m,80 nos demais, exceptuando-se os 
grandes predios que forem construídos por motivos de artes, sciencias e 
industrias, etc, os quaes poderão ter maiores dimensões. Nos edifícios 
com mais de 8m,00 de largura na fachada sobre a rua, o pé direito mínimo 
será de 5m,00; 4m,50; e 4m,00, respectivamente. 
[...] 
Art. 16. Nenhum prédio poderá ser habitado sem ser visitado pelo 
engenheiro da municipalidade, que dirá se elle foi construído de accordo 
com a presente lei, satisfazendo as condições de hygiene e segurança. 
Art. 17. A largura mínima das portas e janelas para a via pública é de 
1m,10 e a altura mínima das portas é de 3m,30 e a das janelas e 2m,30. 
Art. 18. Não será permitido construcção alguma no perímetro urbano, com 
menos de 5m,00 de largura de fachada. 
Art. 19. Nas casas destinadas a habitação, a altura do porão não será 
inferior a 0m,60 nem superior a 3m,00 sendo este habitavel ou semi-
habitavel. 
[...] 
Art. 20. Estas disposições serão applicadas às construções que forem 
feitas dentro do perímetro urbano da cidade, ficando este comprehendido 
pela avenida Barão do Rio Branco à rua Lagarto, e pela avenida Barão de 
Maruim á rua Santa rosa, constituindo as demais ruas a zona suburbana 
da cidade. 
Paragrafho Único. As construcções, reconstrucções e reparos de casas 
que se derem a partir do limite do perímetro urbano determinado pelo art. 
20, até a avenida Pedro de Calazans, praça Pinheiro Machado, rua de 
Villanova, avenida Carlos Burlamaqui, e no Bairro Industrial, só serão 
permittidas de acordo com o art. 36 do Codigo de Posturas do Municipio, 
não sendo concedidas ate o referido limite licenças para cobertura de 
casas de colmo ou palha. [...]. 

 

Fazendo um breve retrospecto da arquitetura residencial deste período, 

pode-se afirmar que a importação de produtos da construção civil e o seu uso – a 

exemplo de ferro, vidro, novos materiais de acabamento e dispositivos de 

condução de águas pluviais -, acrescidos das novidades trazidas pelos italianos e 

das exigências estabelecidas pelas novas posturas municipais resultaram na 

diversidade de fachadas e implantação no lote, o que enriqueceu a paisagem 

urbana aracajuana. Destacam-se: casas a “rês-do-chão”, com porão alto; 

coberturas com platibandas “classicizantes”, com platibandas compostas por 

“pastiches decorativos” ao gosto eclético; edificações estreitas, geminadas, ao 

estilo chalé, com varandas laterais, alinhadas aos limites do lote, com recuos 

laterais e/ou frontais, escadarias laterais ou frontais etc.72 

                                                        
72 Recomendo consultar o capítulo terceiro, constante no trabalho de final de graduação do arquiteto 
Benjamimvich Costa Schuster, em que ele aborda cada tipologia das residências aracajuanas entre 
os anos 1855 - 1965. 
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Apontado por Barboza (1992) como apogeu da modernização, o 

período, entre 1922-1926 traz como marco do ritmo contemporâneo e capitalista a 

colocação do relógio público (figura 17) no meio da rua entre os palacetes da Praça 

Fausto Cardoso.  

Em outros espaços públicos são feitos melhoramentos que reforçarão o 

uso das praças para eventos cívicos e recreativos. Esta terceira fase, por 

conseguinte, marca um período favorável econômica e financeiramente73, em que, 

motivados pelas festividades do Centenário da emancipação política de Sergipe, 

em 1924, as gestões governamentais investem sobremaneira na arquitetura 

pública de Aracaju74 e em aspectos urbanísticos75. A capital adquire ares de 

cidade. 

Figura 17 – Relógio localizado entre o Jardim Olímpio Campos e a Praça 

Fausto Cardoso 

 

 
   Fonte: Melins (2007, p.53) 

                                                        
73 Ao iniciar a I Guerra Mundial, o aumento do valor do algodão e do açúcar movimentou a produção 
local, atraindo para a capital sergipana mais indústrias e o interesse de industriários e comerciantes 
em investir na cidade.  
74 A Lei nº. 235, de 15 de julho de 1919, autoriza o intendente a contrair empréstimo para a 
construção de um Mercado Municipal “[...] com capacidade para conter o actual commercio das 
feiras semanaes e do peixe fresco e conservado”.  
75 No decorrer dos anos 20, foram registrados em cartões-postais as obras e melhoramentos 
ocorridos na cidade: em 1920, um fotógrafo do Rio de Janeiro foi contratado para documentar o 
esmerado tratamento urbanístico para as comemorações do Centenário da Emancipação Política de 
Sergipe; entre 1922-1926, durante a gestão de Graccho Cardoso, outra série de postais foram 
feitas; no final desta década, a Casa do Amador recebeu a incumbência de registrar a obra do 
Parque Teófilo Dantas e, já nos anos 30, foi contratado na gestão de Eronides de Carvalho para 
registrar seus feitos em Aracaju (BARBOZA, 1992, p. 71). 
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2.4 Quarta fase: 1931 – 1967  

 

Nos primeiros anos da década de 1930, ocorre o refluxo da economia 

devido à crise internacional proporcionada pela I Guerra Mundial e pela perda da 

primazia da produção nordestina e local - do açúcar e do algodão - para os 

mercados do Centro-Sul, pois estes receberam incentivos à diversificação agrícola 

do governo Vargas. O declínio das exportações reduz o movimento portuário, 

alterando, por consequência, o eixo de expansão da cidade, antes direcionado 

prioritariamente ao sul, e agora, na década de 1930, volta-se para o oeste, em 

direção às ferrovias e às novas estradas76. A expansão para essa região rompe 

com o geometrismo reticulado do núcleo central, repercutindo no surgimento de 

novos bairros ocupados por pessoas de menor renda. Diniz (1963) aponta a 

ferrovia como grande responsável pelo surgimento do Bairro Siqueira Campos. A 

concentração de oficinas para suporte desse novo meio de transporte atraiu uma 

parte da população que, praticamente desassistida pelo poder público, foi 

ocupando as ruas dessa região, cujo traçado acompanhava os trilhos da                   

ferrovia, levemente inclinado para o noroeste. No início dos anos 30 é                          

possível afirmar que as estradas permitiram o surgimento de bairros como o 18 do 

Forte e o desenvolvimento do Santo Antônio, antigo povoado mencionado 

anteriormente; mas o protagonista da expansão para o oeste é o transporte 

ferroviário. 

Concomitantemente, na direção Sul, novas áreas foram aterradas, a 

exemplo do Bairro São José. Em 1937, a Fundação Rockefeller77 executa serviços 

de aterramento na Avenida Barão de Maruim e Rua Vila Cristina. Vias foram 

abertas, equipadas com infraestrutura urbana, obras de arruamento e loteamento 

são realizadas, especialmente na Vila Cristina, local onde se instalou a nova sede 

da Associação Atlética de Sergipe (figura 18), ponto de encontro da sociedade 

local.  

 

                                                        
76 “[...] Evoluindo, Aracaju perdeu seu sentido de cidade ribeirinha com tendência de crescimento 
pelas três estradas: Nova, São Cristóvão e Jabotiana (Avenida João Ribeiro, rua São Cristóvão e 
rua Itabaiana) para crescer em outras duas vias de transporte que demandavam o interior: o lado do 
Aribé onde o núcleo de povoamento inicial se localizou na intercessão das duas linhas férreas 
(Norte x Sul) [...] e também a estrada de rodagem. [...]” (FORTES, 1955, p. 35-36). 
77 Informação fornecida pelo historiador e Prof. Luiz Antônio Barreto em entrevista concedida, 
Aracaju, 2011. 
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Figura 18 – Associação Atlética do Estado de Sergipe na rua Vila 

Cristina 

 

 
Fonte: Melins (2007, p. 217) 

 

Barreto (2004) aponta duas atuações profissionais de expressiva 

importância para a paisagem urbana da capital no decorrer dos anos 30: do 

paulista Wladimir Preiss, contratado na primeira gestão de Godofredo Diniz 

Gonçalves para realizar serviços de arborização e jardinagem em todo o centro da 

cidade e do engenheiro alemão H. O. H. Arendt Von Altenesch, a quem se atribui a 

autoria de inúmeros projetos arquitetônicos, de reforma e de remodelação de 

fachadas, além de sua atuação como construtor, sendo o responsável pela 

introdução do cimento armado em Aracaju. 

Altenesch notabilizou-se pelas reformas de edifícios públicos, 

introduzindo a estética Art Déco. As fachadas, agora limpas, apresentam 

elementos geométricos em seus paramentos. Destacam-se os projetos: do Palácio 

Serigy (figura 19), em lugar da Cadeia Pública; do Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe; da sede da Associação Atlética de Sergipe; da “Cidade de Menores 

‘Getúlio Vargas’”;78 da construção da nova Biblioteca, atual Arquivo Público 

Estadual (figura 20) - em 1937 - e inúmeros projetos residenciais, ao gosto do 

cliente, localizados em ruas do Centro, a exemplo das ruas Maruim, Estância, 

Pacatuba e Itabaiana, além da Avenida Barão de Maruim, entre outros endereços 

da classe média e mais abastada. A concepção de seus bangalôs em estilo chalé, 

neocolonial ou Art Déco foi disseminada nas fachadas de outras edificações 

residenciais da cidade, cujos proprietários, com menos posses, adaptavam-nas ao 

                                                        
78 Segundo Barreto (2004) 
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novo gosto estético local. Fortes (1955, p. 39), entretanto, critica a 

incompatibilidade de sua arquitetura residencial com o clima da cidade, 

considerando-o: 

 
[...] Feliz quando reformava prédios antigos, infelicíssimo quando construía 
as verdadeiras casas de bonecas da Rua Duque de Caxias, baixas, 
apertadas, com janelas estreitas. [...] Foi, inegavelmente, valiosa a 
passagem do alemão por Aracaju. Ele foi um inovador que não assimilou 
as condições ambientais do meio e do povo.  

 

Como ocorreu em outras cidades, onde existiam profissionais 

associados ao poder, Altenesch, segundo Barreto (2004), foi identificado como “o 

arquiteto do Estado Novo em Sergipe” (figura 21), atuando como colaborador do 

governo constitucional e da Interventoria de Eronides de Carvalho. 

Figura 19 – Palácio Serigy 

 

 
Fonte: Acervo Augusto Gentil 

 
Figura 20 – Biblioteca Pública (atual Arquivo Público Estadual de 

Sergipe) 

 

 
     Fonte: Acervo Instituto Tobias Barreto 
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Figura 21 – Capa da revista promocional do governo de 1937, com as 

cascas de Altenesch 

 

 
          Fonte: Acervo Instituto Tobias Barreto 

 

Acompanhando as práticas anteriores, destaca-se neste período a 

alteração da iluminação pública na Praça Fausto Cardoso79; a renovação                         

da fachada do edifício da Biblioteca Pública, agora em estilo Art Déco, onde            

passou a funcionar a Diretoria de Finanças do Estado; e a remodelação interna                 

e externa do edifício da Catedral através de uma limpeza do seu vocabulário 

eclético.  

A matéria D’O Globo do Rio, reproduzida por A Cruzada (1944), 

apresenta o ato do então Presidente da República, Getúlio Vargas, em que decreta 

a mobilização da indústria têxtil nacional e a ampliação do horário de trabalho nas 

respectivas fábricas, que passaram a integrar o quadro militar do esforço de guerra 

através do fornecimento de tecidos médios e baratos, voltados a atender ao 

consumo mundial.  

Um fato político importante projetou Aracaju nacionalmente no início da 

década de 1940: o torpedeamento de navios brasileiros na costa sergipana, 

repercutindo no término da neutralidade do país na Segunda Guerra Mundial. 

Segundo o professor Luiz Antônio Barreto, trata-se de um grande período para 

                                                        
79 Os postes todos de ferro são substituídos por modelos que apresentam uma haste horizontal, 
sustentando dois globos de vidro branco fosco (BARBOZA, 1992, p. 65). 
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Sergipe, nacional e internamente, haja vista que as eleições locais se tornaram 

mais politizadas80. 

Diniz (1963) destaca neste período o surgimento de bairros como 

América e Cidade Nova, o que resultou no aumento considerável da área de 

Aracaju e consequente acréscimo do número de seus habitantes. O citado                  

autor considera a década de 1940 como um período de transição e                       

indefinição quanto à direção do desenvolvimento da cidade, fato motivado pela 

“luta”81 entre a rodovia e a ferrovia e o início do processo de declínio da atividade 

portuária.  

Vive-se um período de euforia. O Brasil era fornecedor de algodão para 

a guerra. As indústrias de tecido aracajuanas apresentam uma situação favorável. 

Economia aquecida, mais investimentos urbanísticos e na construção civil. Nos 

anos 40 houve muitos incentivos a reformas e construções graças aos 

empréstimos financiados pela União através da Caixa Econômica Federal. 

Renovações das fachadas de residências e construções de edifícios comerciais 

popularizam-se nas zonas centrais. 

Na década seguinte, ocorre o crescimento populacional da capital, 

motivado pela imigração do campo, pelo surgimento de novos bairros nos vetores 

de expansão norte e oeste82 e, em paralelo, das regiões mais ao sul, atraindo 

moradias das classes mais abastadas, a exemplo da Praia 13 de Julho e em 

loteamentos da Rua Vila Cristina83. O crescimento urbano acontece pautado em 

interesses privados e na ratificação da segregação espacial84, existente desde a 

criação da capital. 

                                                        
80 A ponto de no pleito seguinte a esse fato ser eleito para a câmara um deputado comunista, 
conforme informação fornecida pelo historiador e prof. Luiz Antônio Barreto, em entrevista 
concedida Aracaju, 2011. 
81 “[...] A luta agora seria entre a rodovia e a ferrovia, esta bem representada pelo seu trecho sul, 
pois o ‘norte’ se confundia com a rodovia. Decidiu-se em favor da primeira, pois o progresso já 
alcançado pelos veículos, motivados pela 2ª Guerra Mundial, em oposição à ineficiência da 
segunda, condicionada por um parque ferroviário antiquado, não podiam competir” (DINIZ, 1963,             
p. 16). 
82 O Bairro Siqueira Campos consolida-se como o mais populoso. Atualmente exerce papel 
importante no setor secundário e terciário da economia local. 
83 Dos dez exemplares residenciais da fase modernista declarados como bens de interesse cultural 
pelo PDDU-2000, vigente, cinco estão localizadas na Rua Vila Cristina, entre as ruas Senador 
Rollemberg e Riachuelo. 
84 Diniz (1963) aponta dois fatores de dispersão da cidade na década de 1950: a imigração para a 
capital e a pequena indústria que, sem condições de construir núcleos residenciais, “obriga” seus 
funcionários a viverem na periferia, distante do local de trabalho. 
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Uma profunda transformação urbana ocorre com o desmonte do Morro 

do Bonfim85, considerado por Barreto (2008) como “a mais importante obra pública 

do ano do Centenário”. Sua obra seria presente para festejar o centenário da 

transferência da capital e marcou um período de modernização desta na               

gestão do governador Leandro Maciel e, em seguida, de Luiz Garcia86. Aracaju 

expande seu centro e acessa o mar, “deixando de ser ribeirinha”. Seus limites são 

ampliados. O Bairro Atalaia torna-se atrativo para segundas residências e passeios 

familiares. 

Economicamente, a pecuária assume no decorrer da década, em 

especial nos anos 60, posição de destaque em relação à agricultura. A partir da 

segunda metade dos anos 1950, a atividade portuária entra em declínio, Aracaju 

assume o papel de cidade político-administrativa, cuja economia comercial87 é 

sustentada pelo funcionalismo público. Novas perspectivas para a economia 

sergipana ocorrem a partir da descoberta de petróleo, em 1963, nos campos do 

município de Carmópolis, e da descoberta de gás natural na plataforma continental 

de Aracaju, em 1968 (BARRETO, 2002). Constata-se a preocupação com a 

qualidade do ensino voltado para a educação de nível superior, para a construção 

civil e para o setor industrial: em 1962 é instalado o Curso Técnico em Edificações, 

seguido dos Cursos de Estradas, Eletromecânica, Eletrotécnica e de Máquinas e 

Motores88 e, em 1968, é instalada a Universidade Federal de Sergipe (UFS). O 

curso de Engenharia Civil, no entanto, será criado apenas em meados da década 

de 1970.  

                                                        
85 Enorme formação de dunas no Centro da cidade. 
86 Na gestão do governador Leandro Maciel, são construídos: o novo prédio da Escola Normal - 
Instituto de Educação Rui Barbosa -; a estrada asfaltada de acesso à cidade, pela atual Avenida 
Osvaldo Aranha; a ponte Presidente Juscelino, sobre o rio Poxim; as estradas Aracaju – Atalaia, 
Atalaia - Mosqueiro e Atalaia - Aeroporto, esta, asfaltada, permitindo a instalação do Aeroporto 
Santa Maria em lugar do Campo de Aviação. O Centro “convenientemente agenciado” permitiu 
desenvolvimento do comércio e instalação, no governo de Luiz Garcia, da Estação Rodoviária 
(BARRETO, 2008). 
87 O comércio aracajuano ganha impulso, tendo como grande aliado o desenvolvimento dos 
transportes, ônibus e veículos. Diniz (1963, p. 34) faz um panorama da localização do comércio na 
região central no início da década de 1960: o comércio de luxo, na Rua João Pessoa; o comércio 
em grosso, principalmente na Av. Rio Branco e Rua José do Prado Franco, além de estar 
disseminado na área norte da zona comercial e o varejo pobre, este, também disseminado pela 
zona comercial, deslocando-se a oeste, além da Rua de Itabaianinha e a norte, exterior e interior ao 
Mercado Municipal. 
88Verificar site institucional do CEFET de Sergipe: 
<http://www.cefetse.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2>. Acesso 
em: 06 out. 2011. 
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Um aspecto a ser considerado é a verticalização em alguns prédios do 

centro, destacando-se: os edifícios Mayara (figura 22) e Aliança, com quatro 

pavimentos, o Walter Franco (figuras 23 e 24), com cinco pavimentos, e o primeiro 

edifício vertical e residencial de Aracaju, o Atalaia (figuras 25 e 26). Localizado na 

Avenida Ivo do Prado, este edifício representou simbolicamente a expressão do 

morar moderno e sofisticado em um dos endereços mais nobres da cidade.                  

Seus pilares em “V” ratificam a sintonia com o que estava ocorrendo em centros 

maiores. 

Figura 22 – Edificio Mayara atualmente 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figura 23 - Vista aérea da Praça Fausto Cardoso e do Ed. Walter Franco 

 

 
     Fonte: Acervo Augusto Gentil 
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Figura 24 - Edifício Walter Franco na atualidade 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figura 25 – Edifício residencial Atalaia localizado na Avenida Ivo do 

Prado 

 

 
Fonte: Acervo Arquiteta 
Ana Libório 

 

Figura 26 – Edifício residencial Atalaia: detalhe das colunas em “V” 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 
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Em finais da década de 1950, realizaram-se obras e determinações 

voltadas para infraestrutura e urbanização, a exemplo da: inauguração da CHESF, 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, em 1955; abertura ao tráfego da Br-

101; liberação da verba para construção do Aeroporto Santa Maria e, 

posteriormente, sua ampliação, no final da década; construção da Rodoviária Luiz 

Garcia (figura 27) e da Faculdade de Medicina; construção da sede do Iate Clube 

de Aracaju (figura 28) em 1953, em terreno ao sul, doado pelo governo municipal; e 

da instalação de energia elétrica no Bairro Siqueira Campos (SANTOS, 2010,                

p. 49). 

Figura 27 – Terminal Rodoviário Luiz Garcia 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figura 28 – Iate Clube de Aracaju 

 

 
                               Fonte: Acervo Augusto Gentil 

 

A partir de finais dos anos 40, e principalmente durante anos 50, surgem 

as primeiras residências que acompanham a gramática da arquitetura moderna, 

calcada nos ensinamentos corbusieranos e “nacionalizada” pelas escolas carioca, 

paulista e produções no nordeste. Localizam-se ao sul do núcleo inicial, nos Bairros 
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Centro e São José, especialmente nas ruas Vila Cristina, Senador Rollemberg, em 

seu entorno e na Avenida Ivo do Prado. 

Diniz (1963) ao categorizar as áreas de Aracaju por zonas (figura 29), 

conforme a aparência das edificações e, consequentemente, a situação 

socioeconômica de seus moradores, ressalta que não há uma unidade econômica 

nos bairros aracajuanos: pois, tanto no Centro quanto na zona Sul, áreas onde 

foram implantadas as edificações tratadas neste estudo, coexistem classe média e 

burguesa. As residências que seguem a estética modernista são, primeiramente, 

adotadas pelos mais abastados, comerciários, banqueiros (figura 30), médicos etc., 

mas logo acolhidas pela classe média aracajuana. Em inúmeras ruas do bairro São 

José é possível identificar residências de menor porte que replicaram elementos 

dessa arquitetura. O novo era traduzido nas fachadas e na introdução de novos 

elementos e arranjos espaciais com a introdução de garagem, piscina e 

paisagismo. Supõe-se que os primeiros exemplares tenham sido ao longo da Rua 

Vila Cristina, a exemplo das residências dos seguintes proprietários: Sr. José 

Gonçalves Santana (figura 31), um dos sócios da Casa Bancária Freire Silveira, 

cuja aprovação do projeto ocorreu em 1955; Sr. Augusto Barreto (nº. 222) (figura 

32), no mesmo ano; Sr. Manoel Barbosa de Oliveira (nº 254); Sr. Elpídio Teixeira, 

cuja aprovação na Diretoria de Obras foi aproximadamente em 1956; entre outros. 

Figura 29 – Planta “Estrutura Urbana” 

 

 
Fonte: Diniz (1963, p. 28-29) 
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Figura 30 – Residência do banqueiro senhor Ernani de Souza Freire na 

Av. Ivo do Prado 
 

 
Fonte: Acervo da família 

 

Figura 31 – Residência do Sr. José Gonçalves Santana na r. Vila 

Cristina, nº 194 
 

 
Fonte: Acervo particular, 2009 
 

Figura 32 - Residência do Sr. Augusto Barreto de Moura na r. Vila 

Cristina, nº 222 

 
Fonte: Schuster, 2000 
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A partir desta breve explanação sobre a produção arquitetônica 

aracajuana, da instalação da capital até os anos 1960, contextualizando-a com os 

aspectos social, econômico, histórico, político e cultural, pretende-se dar 

continuidade a esta análise, centrada especificamente na arquitetura residencial, 

visando entender esta produção e as circunstâncias que a alimentaram local e 

nacionalmente. O destaque será dado à tipologia residencial modernista por se 

tratar de objeto de estudo desta pesquisa. 
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3 AS RESIDÊNCIAS EM ARACAJU: UM OLHAR PARA SUA ARQUITETURA 

 

3.1 Do surgimento até a “modernização” nos anos 20 

 

Nos primeiros anos da capital, a distância entre os anseios da elite e a 

realidade instalada era muito grande. Construções simples de palha, algumas de 

taipa e telha, paredes lisas, caiadas, geminadas marcavam a paisagem urbana 

local, inclusive nos exemplares residenciais de funcionários públicos e agentes do 

governo. As edificações públicas, no entanto, eram exceção, especialmente a partir 

dos preparativos para recepcionar D. Pedro II e sua comitiva em incursão pelas 

terras sergipanas. Segundo Porto (1991), no período de implantação da cidade, só 

o governo fez uso da alvenaria de pedra, sendo, porém, suas construções 

desprovidas de qualquer arranjo artístico. 

Havia séria dificuldade para se obter mão de obra qualificada e materiais 

de construção, aliada a fortes interesses especulativos por parte da classe 

dominante, possuidora de terras, o que refletiu no parcelamento excessivo dos 

lotes e, consequentemente, na estreiteza dos edifícios situados no núcleo central. 

Esses fatores interferiram diretamente no tipo de arquitetura residencial produzida 

nas primeiras décadas da nova capital89.  

Os servidores públicos, atraídos pelos benefícios oferecidos pelo 

Governo Provincial, enfrentavam não só as dificuldades já mencionadas, mas 

também os altos preços dos lotes, dos serviços de aterramento e as rígidas 

exigências das posturas municipais. Era dispendioso construir e atender a essas 

leis vigentes, cujo conteúdo, entre outros, enfocava a salubridade, a rígida 

manutenção da linearidade do traçado de Pirro e a homogeneidade das fachadas, 

acompanhando uma estética classicizante expressa através do uso das 

platibandas ou cornijas na fachada. 

A citada homogeneização é manifestada na determinação de tamanhos, 

proporções e definição dos acabamentos de elementos da fachada. Conforme 

mencionado no capítulo anterior, o Código de Posturas de 1856 regulou as 

edificações no interior do “quadrante de Pirro”, definindo aspectos da fachada no 
                                                        
89 “[...] A especulação do preço dos terrenos da nascente capital aliada à pobreza da maioria e ao 
ceticismo inicial na concretização da mudança contribuíram para a formação de uma cidade de 
casas de palha paralela àquela construída paulatinamente pelos investimentos da administração 
pública [...]” (SANTOS NETO, 2003, p. 111-115). 
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tocante à superfície e volumetria, com o objetivo de garantir o aspecto e a 

regularidade do espaço urbano da capital circunscrito nesta área. Vigente desde o 

dia 3 de setembro de 1856, através da Resolução nº 458, este código estabelece, 

em seus principais artigos, o seguinte conteúdo para esta abordagem:  

 
Art.1º - Ninguém poderá edificar casa na capital da Província e Vilas deste 
Municíp8/io, sem prévia licença da Câmara. Concedida a licença, a 
Câmara mandará dar o arruamento e alinhamento das casas pelos seus 
fiscais, devendo este trabalho ser rígido na Capital por alguns dos 
engenheiros ao serviço da Província, que para esse fim será solicitado da 
Presidência. O contraventor será multado em 10$ réis e a casa será 
demolida às expensas do dono. 
Art. 2º - Toda casa que se edificar, ou reedificar, terá vinte palmos de vivo 
de pé direito no primeiro pavimento, dezenove palmos de vivo no segundo 
pavimento, dezoito palmos no terceiro, e assim por deante, diminuindo 
sempre um palmo em cada andar, e na frente, junto do telhado, terá uma 
cornija, ou platibanda em toda a extensão do edifício. As portas, bem 
como as janelas de sacadas, terão treze palmos de vivo em altura, e cinco 
de vivo em largura. As portas de cocheiras, e armazéns, terão dez palmos 
de vivo em largura, e quatorze palmos de vivo em altura até a bandeira e 
dezesseis palmos e meio até ao vivo da verga. Os contraventores, donos 
ou administradores da obra, serão multados em 30$ réis e condenados a 
demolirem a mesma obra.  
Art.3º - São excetuados os palácios, palacetes, e estabelecimentos 
públicos, que se fizerem, contanto que a alteração seja sempre para mais, 
e igualmente as casas, que estiverem prontas na ocasião em que vigorar 
esta postura, bem como as que se edificarem na rua fronteira ao mar, que 
continuarão a ter dezoito palmos. 
Art. 4º - Os proprietários serão obrigados a caiar a frente de suas casas 
duas vezes por ano pelo menos, e bem assim, terem limpas as suas 
testadas. Os contraventores serão punidos pela infração desta postura, 
em 30$ réis de multa, e o dobro na reincidência. 
Art. 5º - Os proprietários de terrenos, incluídos na planta desta Capital, 
serão obrigados a amurá-los ou cercá-los, seguindo o alinhamento das 
ruas e praças, assim como a nivelá-los com o nível destas, logo que sejam 
alinhadas e niveladas definitivamente pelo Govêrno. O contraventor 
sofrerá a multa de 30$ réis a dobrar nas reincidências. 
[...] 
Art. 8º - O indivíduo que nas fachadas dos edifícios, e muros desta cidade, 
fizer riscos, ou pintar quaisquer figuras, em prejuízo do asseio dos 
mesmos, será multado em 6 $ réis, ou oito dias de prisão, dobrando na 
reincidência. 
[...] 
Art. 13 - Todo o proprietário de casa é obrigado a calçar a frente de suas 
casas com lageado regular, a saber: nas ruas de sessenta palmos de 
largura terá o lageado oito palmos de largura e nas de cem palmos terá o 
lageado dez palmos. Multa de 20$ réis e o dobro na reincidência. [...]90 

 

A paisagem urbana era formada por edifícios públicos, casas de 

alvenaria e inúmeras palhoças, essas últimas situadas interna e externamente ao 

                                                        
90 PORTO, Op. Cit.. p. 55-57. 
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quadrante de Pirro. Morar em Aracaju, em especial nas primeiras décadas de sua 

implantação, consumia uma parcela considerável da remuneração dos funcionários 

transferidos da antiga para a nova capital, o que justificava a proliferação de casas 

cobertas de palha, cujos valores cobrados pelos aluguéis eram menos extorsivos. 

Vale ressaltar que licenças para a construção de palhoças eram concedidas e 

denúncias eram feitas quando essas construções fugiam do alinhamento proposto 

para o traçado urbano e exigido pelas posturas municipais. Existiam inúmeros 

exemplares em locais indevidos, no meio da rua (SANTOS NETO, 2003). 

O rigor das leis que regiam a construção e a manutenção das 

edificações promoveu a uniformização da paisagem construída e humana, 

segregando e expulsando os menos favorecidos do quadrado de Pirro91; a 

almejada modernidade da elite sergipana, aqui representada pelo traçado retilíneo 

da cidade em forma de tabuleiro de xadrez e pela adoção da estética classicizante, 

depara-se com a preocupação formal das fachadas, resquício das correntes 

arquitetônicas do século XVIII, durante o Brasil Colônia. 

A redução dos investimentos públicos e a carência de recursos privados 

foram alguns dos fatores que promoveram o surgimento de vilas nos vazios 

existentes, nos miolos das quadras durante o último quartel do século XIX. Amplia-

se, desta maneira, a forma de morar na capital.  

A crise na cultura da cana-de-açúcar, primeiramente, e a libertação dos 

escravos, em 1888, motivaram a migração de levas de desempregados, pobres e 

negros para Aracaju. Esses se concentraram principalmente no lado norte e no 

início da Estrada Nova, atual Avenida João Ribeiro, fora dos limites do traçado 

original e nas proximidades da primeira fábrica de tecido, implantada em 1884, 

segundo foi mencionado no capítulo anterior. O cenário formado por palhoças, 

casebres simples e precários amplia-se. Em geral, nessas habitações há cômodos 

compartilhados por muitas pessoas, semelhante ao que ocorre atualmente nas 

periferias de qualquer cidade brasileira.  

As residências aracajuanas continuavam extremamente simples. Seus 

materiais deveriam ser resistentes à umidade proveniente do solo, às constantes 

inundações e à instabilidade do terreno arenoso. O que se apresenta, no entanto, 

são construções em taipa, algumas em alvenaria de bloco ou até de pedra e cal, 
                                                        
91 A população com menor poder aquisitivo instala-se além da “Vala”, ao longo da Estrada Nova, 
atual Avenida João Ribeiro. 
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desprovidas de conforto tanto na articulação e posicionamento dos cômodos 

quanto nas questões básicas de salubridade, haja vista que, implantadas em lotes 

estreitos, suas plantas assemelhavam-se a extensos corredores, o que dificultava a 

ventilação e iluminação naturais. Repetia-se, portanto, a organização espacial 

difundida na época colonial. As passagens de Fortes (1991, p. 37-38) descritas a 

seguir caracterizam essas habitações, estendendo sua descrição até as primeiras 

décadas do século XX: 

 
[...] A exiguidade da terra disponível, premida pela falta de recursos e pela 
lagoa ou pântano, deu em resultado as estreitíssimas casas, baixas, de 
duas águas com duas janelas e uma porta geralmente para frente, quartos 
sem janelas, salas de jantar e de visita, cozinha e um W.C, longe do corpo 
da casa. Um corredor comprido comunicava os cômodos. Para lucrar, o 
proprietário prejudicava as propriedades essenciais da habitabilidade! 
[...] 
As casas de Aracaju - 70% são assim – são o que existe de mais flagrante 
protesto contra o clima e o ambiente. A maior parte de sua população vive 
assada por falta de habitação condizente. Uma reação se observa, 
felizmente, mas esta reação não alcança a classe mais desfavorecida, 
alcança apenas os remediados. E há quem ainda forre os tetos destas 
casas de Aracaju! 

 

Coexistindo com as casas modestas, padronizadas, os palacetes 

pertencentes à classe opulenta, formada por donos de engenho, proprietários de 

terra e prósperos comerciantes, compuseram a paisagem urbana até a década de 

1920, quando surgiram os bangalôs. O ecletismo em voga nas grandes cidades 

brasileiras manifestou-se tardiamente em Aracaju, impulsionado pela estética 

adotada na fachada do Cine Rio Branco e pela remodelação do Palácio do 

Governo. Um grupo composto por arquitetos, artífices e artistas italianos92 que 

estava na Bahia, onde executou, entre outras obras, a atualização para o                     

gosto eclético do Palácio da Aclamação, situado na Praça Municipal de Salvador; 

foi convidado pelo governo local, em 1918, para intervir no Palácio Olímpio 

Campos, seguindo os mesmos padrões estéticos adotados na citada edificação 

baiana. 

Os arranjos artísticos empregados em sua fachada, platibanda 

movimentada, adornada com guirlandas, grinaldas, encimadas por espécie de 

                                                        
92 “Compôs a equipe o arquiteto e escultor Belando Belandi; o arquiteto e pintor Orestes Cercelli; o 
pintor Bruno Cercelli; o escultor, fundidor e pintor Oreste Gatti e o fundidor Fiori “(BARBOZA, 1992, 
p. 54). Além de Hugo Bozzi e do “doublé de armador e marceneiro refinado” José Alcides Leite; 
como também os profissionais Frederico Gentile e Rafael Alfano.  
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cariátides, um vasto repertório de ornatos, conferiram-lhe imponência e tornaram-

se um hit nas fachadas de edificações públicas, comerciais e de algumas 

residências. A facilidade de importação de materiais de construção - a exemplo da 

telha francesa, do ferro, do vidro, dos tijolos comprimidos e mosaicos - permitiu 

ampliar os recursos projetuais, acompanhando os avanços estilísticos 

desenvolvidos em outras cidades brasileiras, como também a preocupação com o 

conforto interno das residências, principalmente a partir da promulgação da Lei nº 

255, de 19 de abril de 192093. Esta lei estabelecia as condições para construção no 

perímetro da cidade, tratando desde a necessidade de licença da intendência para 

reformas, reconstruções e construções, até a preocupação clara com a segurança 

e habitabilidade94. 

Entre os anos 1911-1920 são implantados importantes serviços de 

infraestrutura urbana, estendendo-se por toda a década de 1920, considerada pela 

historiadora Naide Barboza (1992) o grande momento de modernização da cidade, 

cuja produção arquitetônica residencial diversifica-se e dissemina-se por entre as 

ruas da capital, através da remodelação de fachadas. O desejo do novo era 

essencialmente refletido em intervenções nos paramentos externos dos edifícios, 

com pouca repercussão em seu agenciamento interno. 

Houve, porém, diversificação das tipologias residenciais no tocante ao 

tratamento das fachadas, à implantação do lote e às alterações sutis nas 

articulações dos ambientes. Schuster (2000), em seu trabalho final de                 

graduação, destrincha as residências aracajuanas desenvolvidas nos bairros 

Centro e São José, enfatizando as produções a partir do final do século XIX, 

distinguindo-as em: casas a “rês-do-chão”, com porão alto; coberturas com 

cornijas, com platibandas “classicizantes” ou com platibandas compostas por 

“pastiches decorativos”, ao gosto eclético; edificações estreitas, geminadas, ao 

estilo chalé, com varandas laterais, alinhadas aos limites do lote, com recuos 

laterais e/ou frontais, escadarias laterais ou frontais etc. A seguir serão 

                                                        
93 Alguns artigos desta Lei foram transcritos no capítulo anterior. 
94 As palhoças são banidas do perímetro urbano, previsto em seu Art. 20, bem como as construções 
em estilo chalé, associadas à feição rural; as aberturas para o exterior são regulamentadas, 
atendendo a questões estéticas e preocupações com o conforto de seus usuários; são indicados 
materiais que devem ser empregados em paredes e guarnições; exige-se o uso de coletores e 
calhas nas fachadas principais; estabelecem-se dimensões para os porões, estes habitáveis ou 
semi-habitáveis; entre outras determinações, cujo conteúdo ratifica a preocupação da administração 
pública em manter a ordem, o controle, a uniformidade e atender as preocupações higienistas em 
voga nacional e internacionalmente desde o século XIX. 
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caracterizadas e apresentadas algumas tipologias, que compõem seu estudo, 

referentes até os anos 1920. 

As casas ao “rês-do-chão” ou, a posteriori, com porão alto, podendo 

apresentar cobertura com cornijas ou platibandas “classicizantes”, compunham a 

paisagem construída da cidade em seus primeiros anos. O uso de elementos que 

remetiam ao neoclassicismo fora impulsionado pelas exigências das Posturas 

Municipais na tentativa de uniformização das fachadas e da perspectiva das ruas95. 

Desprovidas de recuos laterais e frontais, as residências acompanhavam o rígido 

alinhamento da rua, proposto pelo plano “corretor” de Pirro. Ostentavam em suas 

fachadas envasaduras em arco pleno ou ogival com vergas pintadas de branco. O 

sistema de abertura das janelas era em guilhotina, em madeira com caixilho de 

vidro. Em alguns exemplares, as janelas apresentavam duas folhas, interna em 

madeira e externamente com caixilho de vidro. Na rua da frente, atual Avenida Ivo 

do Prado, havia alguns poucos sobrados com balcões de ferro fundido nas sacadas 

(SCHUSTER, 2000).  

Na década de 1920, ocorreu grande esforço administrativo para prover a 

capital com infraestrutura, equipamentos urbanísticos, ajardinamento dos espaços 

públicos e investimento na atualização das fachadas de edificações públicas de 

grande relevância, procedimentos que impulsionaram a diversificação das fachadas 

nos exemplares residenciais de porão alto e nos palacetes das famílias nobres. 

Elementos de feições ecléticas disseminaram-se na arquitetura residencial, 

projetada por integrantes da “missão italiana”96 que atuaram a partir de 1918, 

quando da programação dos festejos do Centenário da Emancipação Política de 

Sergipe, celebrado em 192097.  

Outro aspecto a ser considerado é a introdução de novas técnicas 

construtivas, podendo citar o uso de caixilhos de vidro simultaneamente com 

venezianas e a divisão de janelas em duas ou três porções, integrando-as com o 

arranjo decorativo do paramento principal, em geral feito de argamassa pintada 

(figuras 33 e 34). 

                                                        
95 Prática administrativa adotada no Brasil desde os setecentos pela coroa portuguesa. 
96 Apesar de alguns autores antigos de Sergipe se referirem ao grupo de italianos como missão 
italiana, atualmente, porém, é sabido que a vinda destes arquitetos, artistas e artífices não se 
configura como tal. Esse termo, portanto, é inadequado e usado sempre entre aspas. 
97 BARRETO, Luiz Antônio. As casas (modernas) de Altenesch. 2004. Disponível em 
<http://www.infonet.com.br/luisantoniobarreto/ler.asp?id=25727&titulo=LuisAntonioBarreto>. Acesso 
em: 10 mar. 2012. 
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Figura 33 – Residência situada na rua Laranjeiras 

 

 
Fonte: Schuster, 2000 

 

Figura 34 – Residência situada na rua Estância 

 

 
Fonte: Schuster, 2000 

 

A respeito dos exemplares anteriores, pode-se acrescentar a diferença 

de implantação no lote: um sem recuo lateral, com entrada frontal e, outro com um 

recuo lateral por onde se acessa a entrada da casa. Havendo, desta forma, uma 

circulação interna e outra externa. Em casas com porão alto e sem recuos laterais, 

a escada de acesso à sala de visita é projetada para o interior do edifício (figuras 

35 e 36). 
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Figura 35 – Residência situada na rua Laranjeiras, nº 820 

 

 
Fonte: Schuster, 2000 

 

Figura 36 – Residência situada na rua Laranjeiras, nº 820 (atualmente) 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Em lotes maiores, introduziu-se a vegetação com tratamentos 

paisagísticos, conforme o porte da residência, cujo acesso ao ambiente                    

interno poderia ser através de varandas em alvenaria de tijolo                                     

pintado, cobertas, descobertas ou com estrutura e cobertura de ferro.                         

Podem-se acrescentar gradis com motivos decorativos nos muros (figuras 37 a       

39). 
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Figura 37 – Palacete dos 20 anos, situado na rua Itabaiana 

 

 
Fonte: Schuster, 2000 

 

Figura 38 – Atual Museu do Homem Sergipano 

 

 
Fonte: Apresentação do Mapeamento 
Fotográfico dos imóveis tombados e/ou 
declarados de interesse cultural – PDDUS – 
Anexo X 

 

Figura 39 – Residência com entrada lateral e varanda na rua Riachuelo 
 

 
Fonte: Acervo Arq. Ana Libório 
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No agenciamento interno observa-se o grande corredor, ao                      

longo do qual se acessam os quartos. Em algumas residências, em lugar do 

corredor, existe a sala de jantar que comunica a sala de visita à cozinha,                    

servindo como ambiente de confluência dos quartos e elemento                           

centralizador da dinâmica familiar. Essa organização, portanto, pouco difere do que 

se produzia em Aracaju no final do século XIX, influenciada pela residência 

colonial. 

Nas edificações já equipadas com instalações hidráulicas permite-se a 

aproximação do sanitário com a cozinha. É pertinente lembrar que os                   

sanitários, até então, distanciavam-se do corpo da casa e eram reservados às 

necessidades fisiológicas, pois os dejetos eram mais facilmente descartados na 

natureza. O ato de banhar-se era realizado nos quartos. A disponibilidade e 

principalmente os altos custos das conveniências tecnológicas, produtos 

importados da construção civil - tubulações, registros, torneiras - “forçaram” a 

proximidade cozinha - sanitário, como também, por influência norte-americana, 

concentraram a latrina, a banheira, o semicúpio, o lavatório e o chuveiro no                       

mesmo recinto98 (LEMOS, 1989, p. 56-57).  As casas brasileiras dos grandes                           

centros, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, e posteriormente de cidades do 

porte de Aracaju, sofreram alterações na articulação e posicionamento dos 

cômodos. 

O arquiteto Frederico Gentile, um dos membros da equipe italiana mais 

atuante na arquitetura civil local da época, projetou inúmeras residências seguindo 

os pastiches decorativos, tardiamente manifestados na cidade, o que demonstra a 

defasagem entre o que ocorria nos grandes centros do país e na capital 

sergipana99. Dentre os seus projetos destaca-se a mansão dos Rollemberg100 

                                                        
98 “[...] Desse modo, a casa brasileira entrou no século XX ostentando esses cômodos 
necessariamente vinculados, grudados, inseparáveis, mesmo nas casas assobradadas, o banheiro 
era sempre no pavimento térreo, ao lado das panelas. Só com a popularização das lajes de 
concreto armado é que o banheiro passou a ficar justamente em cima da cozinha, garantindo a 
proximidade sempre econômica” (LEMOS, 1989). 
99 Nos anos 20, um grupo de intelectuais formado por escritores, artistas, arquitetos, músicos, entre 
outros reúne-se em São Paulo e promove a Semana de Arte Moderna, também conhecida como 
Semana de 22. Notabilizou-se como o marco do modernismo brasileiro, em que manifestações 
culturais, antenadas com as vanguardas europeias, e movidas por um enorme senso de 
autoafirmação e valorização do Brasil geram polêmica e desagrado do público e do meio cultural 
dominante, acentuando o isolacionismo da nova estética com “o estado de coisas vigente”, 
associado ainda ao passado e ao academicismo (BRITO, 1997). É válido mencionar que o arquiteto 
e urbanista Lúcio Costa, ligado ao neocolonial como expressão estética que melhor representa o 
país, opôs-se inicialmente a este movimento. 
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(figuras 40 a 42), pertencente a uma rica família do ramo açucareiro, localizada na 

atual Avenida Ivo do Prado, em uma região anteriormente denominada de 

“Fundição”101. Adolpho Rollemberg resolve em 1917 construir um palacete e 

contrata o citado arquiteto, que possuía uma fábrica de ladrilhos hidráulicos e 

artefatos de cimento, de onde possivelmente vieram os ladrilhos utilizados na obra 

dessa residência. O serviço de pintura artística ficou a cargo de Orestes Gatti, 

aplicado na decoração interna e em pormenores do paramento externo. Já 

projetada com iluminação elétrica e instalação hidráulica102, seu estilo exuberante, 

imponente, existência de recuos laterais e jardins, entre outros aspectos, 

simbolizavam a afirmação social e de riqueza da citada família no cenário 

aracajuano. 

Figura 40 – Solar dos Rollemberg  

 

 
Fonte: Acervo Arq. Ana Libório 

 
                                                                                                                                                                           
Nelson Werneck Sodré, no entanto, em seu texto intitulado “A verdade sobre o modernismo”, expõe 
o outro lado do movimento, em que algumas personalidades da época discutem, avaliam e criticam 
o real alcance da Semana de 22, cujos escândalos chamaram a atenção da sociedade da época 
para as novas manifestações, ocorrendo “[...] uma ruptura com as ideias vigentes, mas uma ruptura 
sobre proteção das representações mais consagradas do regime, as mais austeras, as mais 
conservadoras” (XAVIER, 2003, p. 32). 
Outro fato importante a ser mencionado é o projeto e construção da residência do arquiteto russo, 
naturalizado brasileiro, Gregori Warchavchick (1896-1972), entre 1927 e 1928 na capital paulista, 
considerada a primeira casa modernista brasileira e apoiada nos princípios do racionalismo técnico 
e construtivo.  
100 Atualmente sede da OAB/SE - Ordem de Advogados de Sergipe -, após uma intervenção 
arquitetônica que a requalificou para o novo uso. Edifício tombado como patrimônio histórico e 
cultural pelo Decreto nº 11.118, de 7 de setembro de 1989, inscrito no livro de tombo, 01 - geral - fl . 
14. 
101 Souza, Fontes e Graça (2010). 
102 Muitos dos produtos utilizados em sua construção e decoração foram adquiridos diretamente no 
Rio de Janeiro, chegaram de navio e atracaram no porto. 



89 
 

Figura 41 – Solar dos Rollemberg: fachada principal 

 

 
Fonte: Acervo Rui Almeida Arquiteto, 2009 

 

Figura 42 – Solar dos Rollemberg: fachada lateral 

 

 
Fonte: Acervo Rui Almeida Arquiteto, 2009 

 

Elementos ecléticos associados à decoração Art Nouveau dão a tônica 

no projeto do solar, construído para ser o veraneio, local de festas e encontros dos 

Rollemberg com a sociedade sergipana. A organização programática é clara: 

serviços e alojamento dos empregados no porão103, pavimento térreo, setor social 

e serviço de copa e cozinha no primeiro pavimento e setor privativo no segundo 

(figuras 43 a 45). O programa da edificação explicita a intenção de seu proprietário: 

a escada lateral104 (figuras 46 e 47) acessa a extensa varanda, que percorre 

aproximadamente todo o comprimento da edificação e permite a entrada no 

vestíbulo, conectado com duas salas, a primeira, voltada para a fachada principal, 

de onde se avista o rio Sergipe, e uma segunda, antecedente à generosa sala de 

                                                        
103 No porão há colunas e este serve também como solução para elevar a casa 
104 Escada curva, imponente, com degraus em mármore e corrimão adornado com folha de acanto e 
voluta, arrematado por guirlanda de flores. 
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jantar, onde há um pórtico105 convidativo no vão que as separa. O serviço de copa 

e cozinha localiza-se na parte posterior deste andar, comunicando-se com a 

edícula através de uma escada. O lavabo e o quarto de serviço convergem para 

um pequeno hall, vizinho à copa. 

Figuras 43, 44, 45 – Solar dos Rollemberg: Plantas baixas térreo, 1º e 2º 

pavimentos 

 

         

 
Fonte: Acervo Rui Almeida Arquiteto, 2009 

 

Figuras 46 e 47 – Solar dos Rollemberg: detalhe da escada lateral que 

acessa o 2º pavimento: antes e após intervenção 2006/2009 

 

                   
Fonte: Acervo pessoal de Samira Fagundes e André Nascimento. 
Disponível em: <http://www.unit.br/Publica/2010-
2/HS_CASA_DE_FUNDICAO.pdf>. Acesso em 07 mar. 2012. 

                                                        
105 Formado por duas colunas cujo capitel apresenta rica decoração com flores (SCHUSTER, 2000). 
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No hall interno, para onde convergem as três salas do segundo 

pavimento, existe uma escada em “U” que faz a comunicação com o setor privativo, 

caracterizado por quatro amplos quartos intercalados por duas salas, e todos se 

comunicam com um hall comprido. Duas varandas compõem este pavimento, 

permitindo maior conexão interior-exterior e um jogo volumétrico nas fachadas 

norte e leste - principal -. Observa-se que a fachada sul é plana, paralela ao muro, 

apresentando o mesmo arcabouço da alvenaria de todo o edifício, com repertório 

eclético e adornos apostos inspirados no Art Nouveau, estes em argamassa 

pintada. 

O repertório decorativo externo de azulejos (figura 48) e interno de 

pinturas artísticas (figuras 49 e 50) seguem a temática bucólica de paisagens 

europeias, com cenas campestres e figuras humanas, livremente inspirado na 

estética Art Nouveau. 

Figura 48 – Solar dos Rollemberg: detalhe da composição de azulejo Art 

Nouveau na fachada 

 

 
Fonte: Schuster (2000) 

 

Figuras 49 e 50 – Solar dos Rollemberg: detalhe da pintura interna 

 

             
 Fonte: Schuster (2000) 
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Outra manifestação da arquitetura residencial foi o chalé, inspirado                  

na arquitetura europeia vernacular106 e disseminado no Brasil no final                              

do século XIX e em Aracaju nas primeiras décadas do século XX. No interior                   

do país, onde houve o desenvolvimento ferroviário, surgiram os edifícios 

importados, construídos pela indústria, onde o ferro era muito empregado                           

bem como a madeira pinho de riga. A resistência ao uso da madeira nas               

vedações resultou na utilização do tijolo aparente, muito associado à influência 

inglesa.  

Em Aracaju, no entanto, a tipologia do chalé, acompanha a estética               

dos primeiros exemplares brasileiros do final do século XIX, com paredes            

pintadas. 

O telhado em duas águas retilíneas com grande inclinação, invertido em 

relação ao telhado colonial, permitia maior destaque à empena, espécie de frontão, 

cuja altura era encerrada com uma platibanda ou adornos elaborados a exemplo 

dos lambrequins em madeira107. Havia evidente preocupação plástica com a 

cobertura. Em muitas fachadas era comum a existência de óculos no alto da 

empena e o emprego de elementos em estuque, a exemplo da marcação do 

vigamento da alvenaria e de inscrições com a denominação da “vila” (SCHUSTER, 

2000).  

A implantação dos chalés, em geral, é afastada dos limites do lote, 

motivada pela existência do beiral de aproximadamente cinquenta centímetros. A 

presença dos estrangeiros integrantes da “missão italiana” promoveu, 

possivelmente, a entrada dessa tipologia em Aracaju. 

O programa dessas residências, em geral compostas por dois               

andares, caracterizava-se pela especialização dos ambientes, a exemplo das 

salas, e pela existência de alpendres ou varandas que serviam de                              

entrada ao interior da casa (figuras 51 e 52). Sacadas ou até bay-windows 

compunham a empena, permitindo enriquecer volumetricamente a fachada (figuras 

53 a 55). 

 
                                                        
106 Em seus primeiros projetos, Le Corbusier, ainda Charles-Edouard Jeanneret-Gris, desenvolveu 
residências para famílias suíças – Villa Fallet (1905-1906), Villas Stotzer e Jaquemet (1908) -, 
trabalhando a tradição vernácula do país, assemelhando-se à produção existente, porém, 
empregando princípios básicos que o acompanharão em sua trajetória profissional: localização, 
geometria, forma, superfícies, estrutura, tema e fachadas (BAKER, 1998).  
107 As calhas eram sempre camufladas.  
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Figuras 51 e 52 – Plantas baixas da residência na rua Estância, nº 87 

 

   
Fonte: Schuster, 2000 
 

Figuras 53 e 54 – Fachadas da Vila Carmem residência na Av. Ivo do 

Prado nº 646 

 

   
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figura 55 – Residência do Dr. Wenceslau Guimarães: imponente chalé 

com lambrequins 

 

 
Fonte: Álbum de Sergipe (1920, p. 146) 
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Em algumas vilas residenciais construídas em áreas próximas ao 

Centro, para atender à demanda populacional que não teria condições de comprar 

um lote e edificar uma residência ou mesmo alugar uma casa nesta região, foi 

adotada a estética do chalé (figura 56). 

Figura 56 – Vila residencial da rua Laranjeiras nº 1569/1591 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

3.2 Os anos 30 e 40: a busca da modenidade 

 

No capítulo anterior, foi mencionada a expressiva atuação profissional 

do engenheiro alemão H. O. H. Arendt Von Altenesch108 no decorrer dos anos 

1930, a quem se atribui a autoria de inúmeros projetos arquitetônicos públicos e 

civis, de reforma e de remodelação de fachadas, além de sua atuação como 

construtor, sendo o responsável pela introdução do cimento armado em Aracaju e 

do novo tipo de financiamento para as obras de sua diversificada cartela de 

clientes. 

Na reforma de edifícios públicos de que retirou os excessos decorativos 

das estéticas anteriores, notabilizou-se como o promotor da arquitetura                         

local durante os anos 1930, atuando profissionalmente para o poder                            

político e imprimindo a modernização ensejada. Primou pela limpeza e                  

introdução de elementos geométricos puros na composição das fachadas ao gosto 

Art Déco. 
                                                        
108 Na década seguinte estava em Aracaju, vindo da Alemanha, possivelmente com passagem pela 
Argentina, o engenheiro civil H. O. Arendt Von Altenesch, que em 1935 estava com seu escritório 
estabelecido na avenida Rio Branco, 72, sobrado. Oferecia “construções modernas em geral, obras 
industriais de cimento armado” e se dizia “especialista em construções de Bungalows (bangalôs)” 
para residências. Talvez seja Altenesch o engenheiro e construtor que tenha dado, individualmente, 
a maior contribuição à arquitetura de Aracaju, construindo dezenas de casas em várias ruas da 
cidade: Pacatuba, Estância, Itabaiana, Capela, Vila Cristina etc (BARRETO, 2004). 
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Houve uma corrida para a atualização das fachadas de edifícios públicos 

e de grande porte, cujos marcos foram o Palácio Serigy, na Praça General 

Valadão, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, na Rua Itabaianinha e a 

Sede da Associação Atlética de Sergipe, na Rua Vila Cristina, ação que repercutiu 

em edifícios comerciais e residenciais. Em pleno século XXI, ao percorrer as ruas 

do Centro de Aracaju, ainda é possível registrar exemplares que foram edificados 

e/ou remodelados, formando um curioso conjunto arquitetônico. Remodelações de 

fachadas residenciais foram muito recorrentes, com livre inspiração nas linhas 

geometrizantes do Art Déco109 (figuras 57 a 62), embora Schuster (2000) ratifique a 

pouca repercussão em novos projetos residenciais seguindo esta manifestação 

estilística. 

Figuras 57, 58, 59 – Residências na rua Itaporanga nos 29, 208 e 341 
 

           
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 
Figuras 60 e 61 – Residências na rua Maruim, nº 459 e rua São 

Cristóvão, nº 683  

     
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

                                                        
109 Inúmeras solicitações para construção e/ou reforma da época bem como projetos arquitetônicos 
estão disponíveis no Arquivo Geral do Município, localizado na Rua Acre, e no Arquivo Público da 
Cidade de Aracaju, localizado na Avenida Hermes Fontes. Observa-se a repetição de elementos 
geométricos e a riqueza nas composições das fachadas, certamente elaboradas por desenhistas e 
engenheiros. 
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Figura 62 – Residência Paulo Barreto. Marcações geométricas, 

planos horizontais e esquadrias estreitas e verticais 
 

 
Fonte: Schuster, 2000 

 
Uma das edificações mais significativas em Art Déco produzida por 

Altenesch, a residência de Flávio Prado ou Flávio “da Fortuna” (figuras 63 e 64), 

localizada na esquina das ruas Pacatuba e Boquim, na Praça Camerino, é 

imponente e expressa o arrojo das marquises em balanço, graças ao uso do 

concreto armado. Sua configuração em planta apresentava inúmeras pequenas 

salas, atualmente alterada, para adequar-se ao seu “novo”110 uso. Nos paramentos 

externos predomina a geometrização a partir de elementos primários: linhas e 

planos horizontais e circunferências em baixo-relevo, dispostas sequencialmente 

na platibanda, reforçando a horizontalidade. Anteriormente, no entanto, esses 

elementos circulares também estavam presentes ao longo do guarda-corpo, o que 

imprimia o predomínio do horizontal sobre o vertical111. Merece destaque o rico 

tratamento gráfico da caixilharia de portas e janelas, emoldurando vidros incolores 

e amarelos. 

Figura 63 – Residência de Flávio “da Fortuna” 

 
Fonte: Schuster, 2000 

                                                        
110 Grifo da autora por desconhecer a partir de quando deixou de ser residência e passou a ser sede 
de uma construtora (SCHUSTER, 2000), como também a atual empresa prestadora de serviços 
contábeis.  
111 A constatação da citada descaracterização obteve-se a partir da comparação do registro 
fotográfico realizado por Schuster (2000) com o produzido pela autora desta pesquisa em 2010. 
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Figura 64 – Residência de Flávio “da Fortuna” 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Altenesch destacou-se também pela arquitetura residencial voltada              

para a classe média e mais abastada, tipo bangalô, em estilo chalé, neocolonial               

ou Art Déco. Tais modelos residenciais foram bem recebidos pela clientela                 

local e disseminados nas fachadas de outras edificações, ocorrendo,                             

desta forma, reapropriações e releituras da estética por ele trazida para                              

a cidade. Todavia, sua atuação profissional não representou unanimidade                         

de crítica favorável, haja vista que suas casas eram incompatíveis                                   

com o clima quente e úmido local. As figuras 65 a 68 referem-se                                

a projetos reconhecidamente de Altensch, o mesmo não se pode afirmar da figura 

69. 

Figura 65 – Vista antiga dos bangalôs de Altenesch da rua Estância 

 

 
Fonte: Acervo Prof. Luiz Antônio Barreto – 
Instituto Tobias Barreto 
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Figura 66 – Vista dos bangalôs de Altenesch da rua Estância 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 
 

Figuras 67 e 68 – Vista frontal: bangalôs da rua Estância, nº 53, 65 e 87 

 

       
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figura 69 – Bangalô estilo chalé da rua Pacatuba, nº 333 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

O neocolonial manifestou-se em Aracaju concomitantemente ao Art 

Déco, trazendo elementos da arquitetura colonial, porém, com simplificações: 

frontões com curvas sinuosas, a exemplo de igrejas barrocas. Pode-se ter em 



99 
 

alguns exemplares a entrada através de varandas em forma de arco, com 

incrustações em pedra; telhados movimentados; beirais com guarda-pó estucado, 

às vezes com cachorros; janelas compostas por folhas internas em vidro e externas 

por venezianas; e pisos de madeira, parquet formando desenhos geométricos 

(figuras 70 a 73). Schuster (2000) aventa a possibilidade de a assimilação desses 

padrões estéticos ter ocorrido graças às publicações das revistas “Acrópole” e “A 

Casa”. É pertinente mencionar que Lúcio Costa, nos anos 1920, em suas viagens 

de estudo para as cidades mineiras, registrou o vocabulário da arquitetura 

encontrada para nutrir o seu repertório projetual nos anos posteriores, antes de se 

tornar a vanguarda do movimento moderno nacional na companhia de Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, 

Joaquim Cardoso, todos modernos e estudiosos do nosso passado112.  

Figuras 70 e 71 – Bangalôs estilo neocolonial da Av. Ivo do Prado, nº 

312 e 896 

 

   
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Figura 72 – Residencial neocolonial na Av. Pedro Calazans, nº 1146 

 

 
                               Fonte: Acervo particular, 2012 

                                                        
112 PESSÔA (2004). 
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Figura 73 – Residencial neocolonial na Av. Gonçalo Rollemberg 

 

 
Fonte: Schuster, 2000 

 

Alguns bangalôs acompanham a composição do Art Déco, a exemplo 

desta residência de classe média, que reproduz em menor escala a moradia 

burguesa (figura 74). 

Figura 74 – Residência na rua Estância 

 

 
Fonte: Acervo Schuster, 2000 

 

Aracaju na década de 1930, se comparada aos anos 20, teve um 

processo de crescimento lento, como se pode concluir a partir das determinações 

da Lei nº 19, de 17 de janeiro de 1936, que apresenta a nova delimitação do seu 

perímetro urbano: 

 
Art. 2º estas zonas limitar-se-ão pelos seguintes perímetros: 
zona central – do entroncamento da Av. 24 de Outubro com a Ivo do 
Prado, segue por esta avenida e pela Av. Rio Branco até a Av. Coelho e 
Campos, daí por essa avenida segue até o prolongamento da rua capela, 
daí por esta rua e pela rua de Aruá, segue até a rua Riachuelo, por esta 
rua segue até a rua Santa Luzia e por esta até a Av. 24 de Outubro, por 
onde segue até o ponto inicial. 
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Zona urbana – do entroncamento da Av. 24 de Outubro com a Ivo do 
Prado, segue por esta Av. até a rua Campo do Brito, por esta rua até a rua 
Arauá, por esta rua até a rua Socorro, por esta rua até a rua Lagarto, por 
esta até a rua de Riachuelo, por esta até a Avenida Pedro Calazans, por 
esta até a Coelho Campos, por esta segue até o prolongamento da rua 
Capela e daí pelos limites Oeste e Sul da Zona Central volta ao ponto de 
partida.113  

 

Com a promulgação do novo Código de Posturas em 1937, Aracaju é 

zoneada em áreas, conforme a sua utilização: Comercial (ZC), Industrial (ZI), 

Residencial (ZR) e Rural e Agrícola (ZA). A zona residencial é subdividida em três 

porções: ZR1, ZR2 e ZR3. De acordo com os artigos destacados a seguir, quanto 

maior o número da zona, maior a sua distância do Centro e da Zona Sul - áreas 

mais prestigiadas desde a implantação da cidade - e mais tolerantes são as suas 

regras quanto ao padrão construtivo: 

 
Art. 15°: As edificações em ZR1 devem ser preferentemente para fins 
residenciais ou para pequeno comércio local. 
$ 1°: A juízo da Seção Técnica poderão ser instaladas casas de diversões, 
postos de abastecimentos de automóveis, garagens, pequenas indústrias 
leves e laboratórios. 
[...] 
Art. 17°: As construções em ZR1 deverão ser todas em alvenaria e de 
acordo com as prescrições que este Código determinar, sendo 
terminantemente proibidas as construções de taipa. 
Art. 18°: As edificações na Avenida Barão de Maruim e Ivo do Prado serão 
exclusivamente residenciais, ficando proibida a construção ou adaptação 
de prédios para fins que não o consignado neste artigo. 
 Art. 19°: As edificações em ZR2, quanto ao uso, obedecerão às 
exigências do ZR1. 
$ 1°: São permitidas nessa zona construções de taipa sendo vedadas as 
coberturas de palha. 
$ 2°: Os edifícios cobertos de palha atualmente existentes nessa zona não 
serão reconstruídos nem acrescidos, nem poderão sofrer obra que 
concorra para aumentar sua duração normal. 
Art. 20°: As construções em ZR3, quanto ao seu uso, devem satisfazer as 
exigências de ZR2, sendo ainda permitidas as construções de grandes 
depósitos, cocheiras e estábulos. 
Parágrafo Único: Nesta zona e ZA será permitida a cobertura de palha ou 
colmo. 
[...] 
Art. 22°: Os prédios construídos de taipa em ZR2, ZR3 e ZA não poderão 
ter altura inferior a 3 metros medida na fachada. [...]114 

 

Devidamente limitadas, as zonas citadas anteriormente passam a ter 

tratamentos diferenciados, urbanística e arquitetonicamente. Planos de 

                                                        
113 SCHUSTER (2000) 
114 SERGIPE. Decreto Lei n. 37, de 26 de outubro de 1938. Diário Oficial. Aracaju, Seções I e II do 
Documento IV, 27 out. 1938. 
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arruamentos são estabelecidos, determinando condições projetuais e para 

obtenção de licença da Prefeitura.115 Condições gerais relativas às construções são 

definidas a exemplo de alinhamentos, nivelamentos116, recuos, servidões e lotes. 

Na década de 1930, a cidade avança, empresas são contratadas para arruar e 

lotear áreas. Em 1937, por exemplo, a fundação Rockefeller é contratada para 

aterrar a Rua Vila Cristina. A Construtora Odebrecht & Cia também atuou em 

Aracaju, sendo responsável por parte das construções de edifícios públicos locais e 

pela introdução de novas tecnologias à construção civil, ao utilizar, por exemplo, o 

concreto armado em suas obras. Porém, é pertinente lembrar que coube ao 

“engenheiro” Altenesch a primeira aplicação dessa técnica, embora seu uso tenha 

sido muito limitado até o ano de 1937 (SANTOS, 2010). 

A partir deste Código de Posturas, portanto, nas zonas residenciais onde 

as construções forem recuadas minimamente cinco metros em ambos os lados da 

rua “na extensão de ao menos um trecho”, a Prefeitura dispensa a construção de 

gradil ou outro elemento que divise o terreno com a via pública, ficando os jardins à 

frente das edificações, incorporados à rua117. Esse aspecto da integração privado-

público será ratificado quando as primeiras edificações da arquitetura modernista 

forem aqui executadas no final da década de 1940, na Rua Vila Cristina, e 

principalmente nos anos 50 e 60, nos bairros centrais e na Praia Formosa, atual 

Praia Treze de Julho. 

Os artigos nº 48 e 49 deste código determinam que para as novas 

edificações localizadas nas avenidas Barão de Maruim e Ivo do Prado118 são 

exigidos recuo mínimo de cinco metros - 5,0m - do alinhamento119, recuos laterais 

mínimos de um metro e meio - 1,50m - e ocupação máxima de um terço da área do 

terreno. Quando localizadas em lotes de esquina, caso de impossibilidade do recuo 

em ambas as ruas, a exigência recairá em relação à via pública de maior 

relevância. 

Em construções executadas nos novos arruamentos, a área máxima 

permitida será a terça parte do lote, similar ao proposto para as avenidas já citadas. 
                                                        
115 De acordo com as Seções I e II do Documento IV – Arruamentos (Decreto Lei nº 37, de 26 de 
outubro de 1938). 
116 A Prefeitura somente fornecerá alinhamento e nivelamento nas ruas oficiais (Art. 43, Seção I, 
Decreto Lei nº 37, de 26 de outubro de 1938). 
117 Art. 46, Seção I, Decreto Lei nº 37, de 26 de outubro de 1938. 
118 Logradouro onde estão localizadas as residências, objeto de estudo desta pesquisa. 
119 Segundo o Decreto Lei nº 37, de 26 de outubro de 1938, “alinhamento é a linha legal indicada 
pelas autoridades municipais, que limita o lote em relação à via pública”. 
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Deverão ter obrigatoriamente sete metros de recuo de fundo, onde serão 

implantadas as dependências das casas e, no caso das edificações existentes, 

permitem-se “obras de acréscimo, reforma e reparo se as obras projetadas não 

contribuírem para aumentar a duração normal do prédio em conjunto” (Art. 54, Lei 

n. 37, de 26 de outubro de 1937). 

Na ZR1 não serão permitidos desmembramentos de terrenos em lotes 

com largura inferior a sete metros, enquanto nas demais zonas será possível, caso 

o lote esteja encravado entre dois edifícios pertencentes a diferentes proprietários. 

Para aproveitamento de terrenos, grupos de casas ou “vilas”120 serão permitidos 

desmembramentos quando existir impossibilidade ou inconveniência de abertura 

de ruas. Estas se tornam uma opção de moradia para a mão de obra que trabalha 

nas regiões centrais e não dispõe de renda para edificar ou alugar um imóvel 

isolado. 

O Documento VII, que trata das condições gerais e particularidades das 

edificações, constante no Diário Oficial de Aracaju de 04 de novembro de 1938, 

estabelece como elementos essenciais: a altura do edifício; os pés-direitos; a 

insolação, a iluminação e a ventilação; a espessura e posição das paredes, as 

seções das vigas, pilares e colunas alicerces, pisos e vigamentos; as peças 

essenciais das edificações, as dimensões dos cômodos e dos pavimentos. 

A altura dos edifícios nas ZR passa a ser até no máximo a largura e 

meia da rua. Os pés direitos diferenciam-se conforme as zonas e o porte do 

edifício, sendo permitido nas ZC e ZR1 o mínimo de quatro metros e meio - 4m50 - 

e embasamento a partir de quarenta e cinco centímetros - 0,45m. Esses valores 

são reduzidos nas demais zonas como também sofrem gradativamente reduções 

em caso de mais pavimentos e a depender do uso e da função dos cômodos121. No 

que se refere à insolação, iluminação e ventilação, determina-se que todos os 

compartimentos devem receber luz direta do sol através de uma abertura para o 

exterior ou área, excetuando-se o compartimento da escada, que, segundo 

indicação do próprio texto, pode ser iluminado por clarabóia elevada, provida de 

veneziana. 

Nesse Código de Posturas são estabelecidos os compartimentos 

imprescindíveis para a habitação particular, situada no interior da zona abrangida 

                                                        
120 Grifo no próprio Art. 58. 
121 Verificar Art. 90 a 103, constante no Diário Oficial de Aracaju de 04 de novembro de 1938. 
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pelo plano de desenvolvimento da cidade: um aposento, uma cozinha, um 

ambiente para latrina e banheiro. Existem preocupações claras com o uso de 

materiais incombustíveis para a escada, a cobertura e a garagem122; os 

dimensionamentos dos vãos e suas respectivas aberturas para insolação e 

ventilação; o posicionamento da latrina em relação aos demais compartimentos da 

edificação, não sendo permitido em seu compartimento haver abertura direta para 

dormitórios, sala ou cozinha, entre outros. Um aspecto a ser ressaltado é a seção 

que trata da “estética da fachada”, pois nela consta a imposição do uso da 

platibanda alinhada à rua, tolerando-se os beirais apenas nas zonas ZR2 e ZR3 e 

ZI. As edificações das ZR1 e ZC com beirais ou tubulações que ainda direcionem 

as águas pluviais para os passeios não podem sofrer reparos, o que evita, 

portanto, o aumento da durabilidade e garante a sua alteração para adequação das 

novas resoluções. 

As regras mais claras e especificadas para as atuações urbanísticas e 

arquitetônicas, a exemplo de critérios de projetação de edifícios novos e reformas, 

demolições, apresentação de projetos, obtenção do habite-se etc., otimizaram o 

trabalho dos órgãos públicos e dos profissionais ligados à construção civil a partir 

da década de 1940. Nesse período, o mercado encontrava-se aquecido graças aos 

empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal e pelas Carteiras 

Imobiliárias de Autarquias, como também pela economia local e nacional em alta. 

Vale lembrar que a indústria têxtil brasileira forneceu tecido para a confecção do 

fardamento empregado na Segunda Guerra Mundial, o que repercutiu no aumento 

da produção algodoeira e na produção industrial de tecidos. 

Economia aquecida, critérios arquitetônicos mais bem especificados 

pelos códigos de postura desenvolvidos e retificados nos anos 30, expansão 

urbana123, Aracaju vivencia um período de renovação das fachadas residenciais, 

reformas e construções de edifícios voltados para uso comercial, especialmente 

nas zonas centrais, onde se amplia a verticalização. Surge o edifício vertical124, que 

                                                        
122 A garagem deve ter o recuo mínimo coincidindo com o edifício residencial e, caso esteja no seu 
alinhamento, é exigível que o gabarito coincida com o primeiro pavimento da habitação (Art. 133, 
Decreto Lei nº 37, de 26 de outubro de 1938). 
123 Conforme dito no capítulo anterior, Diniz (1963) concebe a década de 1940 como de transição e 
indefinição no tocante à direção do desenvolvimento da cidade, motivado pela “luta” entre a rodovia 
e a ferrovia e pelo início do processo de declínio da atividade portuária. 
124 O primeiro edifício vertical foi o Mayara, construído na década de 1940 e inaugurado em 1950. 
Localiza-se no Centro, na esquina das ruas Laranjeiras e João Pessoa, em lugar da antiga Sede do 
Café Central. Pertence ao comerciante João Hora, homem de família abastada, reconhecido e 
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simboliza o progresso e a modernidade do século XX e a inserção de Aracaju no 

processo já manifestado em outras cidades brasileiras no decorrer dos anos 30. 

Vale mencionar que, neste momento, em pleno ano de 1936, Gustavo Capanema, 

então ministro da Educação e Saúde do governo Vargas, desiste do projeto 

primeiro colocado no concurso para a nova sede do ministério, acatando a opinião 

dos modernistas, e contrata Lúcio Costa (1902-1998) e sua equipe - integrada por 

Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Carlos Leão (1906-1983), Jorge Moreira 

(1904-1992), Ernani Vasconcelos (1912-1988) e Oscar Niemeyer (1907) - 

assessorados por Le Corbusier (1887-1965), para executar um edifício que melhor 

expressasse “a ação ministerial voltada para o futuro”125. Perde prestígio o grupo 

vinculado ao academicismo e ao neocolonial e ganha força a corrente 

“modernista”.126 Um pouco antes, em 1930, na cidade de São Paulo, o arquiteto 

Gregori Warchavchick lança a “Casa Modernista”, obra de inspiração cubista e 

construída sem cliente específico, representou uma exposição127 da arquitetura, 

das artes plásticas e do mobiliário modernistas, numa clara demonstração da 

“pujança do movimento e da possibilidade de requinte e sofisticação em casas 

modernas” (CAVALCANTI, 2001). 

No final da década de 1940, com a economia favorável, vive-se                   

uma fase de melhorias na qualidade construtiva da habitação, inclusive                         

nos hábitos e atividades domésticas, através da intensificação da importação                   

de supérfluos, a exemplo de eletrodomésticos - geladeira, rádios etc. - e 

automóveis. As tipologias residenciais mais difundidas são o neocolonial e                             

o Art Déco e o suposto Art Déco (SANTOS, 2010)128. A próxima década 

presenciará a difusão do vocabulário modernista em sua arquitetura                           

                                                                                                                                                                           
respeitado nas rodas sociais. No térreo deste edifício funciona uma loja – A Moda – de propriedade 
do mesmo comerciante, e nos demais pavimentos há seis salas. Caracteriza-se arquitetonicamente 
pela releitura simplificada do racionalismo. Expressou inovação e arrojo no cenário urbano 
aracajuano como também suscitou polêmica pelo fato de sua construção dar-se no “impróprio” 
terreno alagadiço e arenoso típico de áreas que margeiam manguezais, fato anteriormente 
impensável aos construtores (SANTOS, 2010). 
125 CAVALCANTI, 2001, p. 366. 
126 Grifo do autor (CAVALCANTI, 2001). 
127 Exposição de grande repercussão, reunindo artistas e intelectuais modernistas a exemplo de 
Tarsila do Amaral (1886-1973), Anita Malfatti (1889-1964), Mário de Andrade (1893-1945), Oswald 
de Andrade (1890-1954), Flávio de Carvalho (1899-1973) e Di Cavalcanti (1897-1976). 
128 Em sua dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal da Bahia, intitulada “Arquitetura moderna na Aracaju dos anos 40 a 70: 
Bairros Centrais”, a arquiteta sergipana Isabella Aragão Melo Santos ao caracterizar a produção 
arquitetônica local utiliza frequentemente este termo referindo-se a produções híbridas, cuja base é 
a linguagem moderna introduzida pela estética Déco. 



106 
 

pública e civil, destacando-se as residências unifamiliares localizadas nos bairros 

centrais. 

 

3.3 Os anos 1950 – 1960 e as residências modernistas  

 

A venda de lotes no Bairro São José atraiu a classe abastada, em geral 

ricos comerciantes, banqueiros, profissionais liberais de prestígio, formada por 

jovens famílias que imprimiram uma forma moderna de morar. Nas proximidades 

da Associação Atlética, edifício Art Déco, projetado por Altenesch na década de 

1930, Aracaju expandiu-se e se desenvolveu com edificações residenciais que se 

diferenciavam das produções arquitetônicas anteriores: casas majoritariamente de 

dois pavimentos; implantadas soltas no lote; com acesso à garagem, símbolo de 

status; paisagismo nos recuos frontais e/ou laterais; acrescentando-se 

composições de fachadas vinculadas à produção modernista em desenvolvimento 

pela arquitetura pública local, sintonizada com o que vinha sendo proposto 

nacionalmente.  

No início dos anos 50, durante a gestão do governador Arnaldo 

Rollemberg Garcez (1951-1955), constrói-se o primeiro exemplar modernista 

público em Aracaju, a sede do D.E.R.-SE - Departamento Estadual de 

Infraestrutura Rodoviária de Sergipe -, localizado na Avenida São Paulo, Bairro 

José Conrado de Araújo, distante da zona central, mais prestigiada. Apresenta 

composição em monobloco de traços reguladores, suspenso parcialmente por 

pilotis e seus dois pavimentos superiores marcados por linhas horizontais bem 

definidas e reforçadas pelo discreto recuo de esquadrias em vidro. Seu 

pioneirismo, conforme Santos (2010), é contestado por pesquisadores e pelo  

senso comum, que associam o primeiro exemplar público modernista ao Edifício 

Walter Franco, obra com indiscutível qualidade compositiva e localização 

valorizada, na Praça Fausto Cardoso, em lugar do antigo prédio da Intendência 

Municipal. 

O Edifício Walter Franco, executado entre os anos 1955-1958, durante a 

gestão do governador Leandro Maynard Maciel (1955-1959), representou o grande 

marco da arquitetura pública modernista local. Imponente no alto dos seus sete 

pavimentos, apresenta um volume cúbico em cujas fachadas há tratamento 

diferenciado, conforme a vista para o rio Sergipe e as orientações favoráveis ou 



107 
 

desfavoráveis, quanto à ventilação e insolação. Na fachada oeste, existem grandes 

panos quadrados e intercalados, formados por brise-soleil verticais, enquanto o 

paramento voltado para a praça compõe-se de pano de vidro e pastilhas (figura 

75); no pavimento térreo, em pé-direito duplo, há circulação externa com pilotis e 

um painel em azulejaria cujo tema é “a economia sergipana”, de autoria do artista 

plástico sergipano, radicado na Bahia, Jenner Augusto (1924-2003)129, aplicado no 

paramento curvo de grande visibilidade para pedestres e pessoas motorizadas 

(figura 76). 

Figura 75 – Edifício Walter Franco 

 

 
Fonte: Acervo A. Gentil 

 
                                                        
129 Jenner Augusto realizou outros painéis em edifícios públicos e civis a exemplo dos Murais do 
Cacique Chá – tombado através do Decreto nº 9.990, de 26 de outubro de 1988 -; o painel no Hotel 
Palace, transferido para o foyer do Teatro Atheneu, o painel no interior da Reitoria da Universidade 
Federal de Sergipe em 1980 e o painel no aeroporto de Aracaju. 
Autodidata, o aracajuano Jenner Augusto viveu em várias cidades do interior de Sergipe. Órfão de 
pai, começou a trabalhar desde pequeno em atividades diversas - engraxate, pintor de paredes e de 
letreiros de propaganda para filmes, empregado de lojas, condutor de asnos, vendedor de lenha, 
oficial de alfaiate, cantor de cabaré, revisor do Jornal Correio de Aracaju, entre outras atuações, o 
que demonstra os problemas financeiros enfrentados pela família. Enquanto viveu em Laranjeiras, 
conheceu Horácio Hora (1853-1890), o seu primeiro ídolo e grande fonte de inspiração. Em 1949, 
sob influência do modernista Cândido Portinari, seu segundo mestre, realiza a decoração em murais 
nas paredes do Cacique Chá em Aracaju e no mesmo ano fixa residência em Salvador, onde 
participa do “polêmico núcleo renovador da arte baiana” formado por Mário Cravo Júnior, Carlos 
Bastos, Genaro de Carvalho, Rubem Valentim e Mirabeau Sampaio, além de Carybé, Raimundo 
Oliveira e Pancetti. Em 1950, com os ecos tardios da Semana de 22, a Bahia vivencia um período 
de transformações paradigmáticas em vários campos: artes plásticas, arquitetura, literatura, entre 
outras manifestações artísticas, resultando na Mostra Novos Artistas Baianos, de que Jenner fez 
parte. Amigo de grandes artistas e expressões do mundo cultural, como Jorge Amado e Dorival 
Caymmi, participava de encontros descontraídos e culturais no Rio Vermelho, bairro boêmio de 
Salvador onde passou a residir. Recebeu prêmios nacionais e internacionais, representou o Brasil 
em diversos países e notabilizou-se por temáticas voltadas para o seu povo, o sertanejo, o cotidiano 
das pessoas simples, as cores e os hábitos locais de Sergipe e Bahia, cujo tema “Alagados” tornou-
se um dos mais constantes de sua carreira (BRITTO; FERNANDES, 2011). 
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Figura 76 – Edifício Walter Franco 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

Em 1957, foi inaugurado o Edifício Aliança, de uso residencial e 

comercial, representando uma novidade para a época. Localizado na esquina das 

ruas Laranjeiras e Itabaianinha, foi realizado pela iniciativa privada e tornou-se um 

endereço muito concorrido da sociedade aracajuana. Sua arquitetura caracteriza-

se pelas referências ao racionalismo das formas em que volumes são trabalhados 

em subtração e adição ao bloco ortogonal de sua caixa volumétrica, dinamizando 

as duas fachadas principais. Marquises e o ritmo das esquadrias tipo guilhotina 

marcam os quatro pavimentos e enriquecem seu repertório compositivo externo.  

Ainda na gestão do governador Leandro Maciel (1897-1984), inúmeros 

feitos modernizantes foram realizados, especialmente as construções de edifícios e 

obras estruturantes para a expansão da cidade. O desmonte do Morro do Bonfim 

em 1955, para interesse particular deste capítulo, permitiu o avanço e melhor 

agenciamento do Centro, gerando terrenos para a instalação de edifícios privados 

e públicos, a exemplo do antigo INAMPS/IAPC e da Estação Rodoviária, construída 

na década de 1960, durante o governo do seu sucessor, Luiz Garcia (1959-1962) 

(SANTOS, 2010). 

O Edifício Atalaia também marcou a paisagem urbana de Aracaju e 

destacou-se por imprimir o “morar moderno” na cidade. Construído entre 1957-

1958 pelo engenheiro civil José Machado Rollemberg e projetado pelo engenheiro 

civil baiano Rafael Grimaldi, evidenciou-se pelos seus dez pavimentos em 

monobloco ortogonal, disposto ao longo da Avenida Ivo do Prado, de frente para o 

rio Sergipe, sustentado parcialmente por colunas em “V”, elemento que constitui o 
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vocabulário modernista nos exemplares nacionais, amplamente divulgados em 

publicações impressas130 (figuras 77 e 78). 

Figura 77 – Edifício Atalaia 

 

 
Fonte: Acervo Arq. Ana Libório 

 

Figura 78 – Edifício Atalaia: coluna em “V” 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

Santos (2010) constata, após o inventário da arquitetura pública e civil 

moderna aracajuana, pluralidade arquitetônica refletida na linguagem adotada, 

advinda de influências corbusianas, da escola carioca, especialmente de remissões 

                                                        
130 Segundo Santos (2010), em Aracaju existiam grupos de profissionais ligados ao ramo da 
construção civil que participavam de debates ideológicos acerca da arquitetura de seu tempo. 
Acredita-se que um dos cenários era o Escritório Técnico de Engenharia e Arquitetura Ltda – 
ETEAL. Supõe-se que periódicos nacionais e talvez internacionais tenham circulado nessas rodas 
de conversação. 
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da arquitetura de Oscar Niemeyer, além de recortes e apropriações da escola 

paulista e do regionalismo nordestino, típicos de grandes centros. A diversidade de 

linguagens nos edifícios públicos deve-se à contratação de engenheiros e 

projetistas de outros estados, a exemplo do baiano Rafael Grimaldi, responsável 

pelos projetos do Edifício Atalaia, Hotel Palace e do Aeroporto Santa Maria, e à 

ânsia dos políticos locais de proporcionar e financiar obras públicas com 

expressões modernas, sintonizadas com as cidades de maior porte. Vale lembrar 

que o Rio de Janeiro, como capital federal, influenciou muito a estética, a moda e 

os usos locais pelo fácil trânsito dos políticos e das classes mais abastadas. Era 

comum que filhos da elite econômica e política sergipana fossem estudar em 

colégios internos tanto do Rio de Janeiro como de Salvador. Na arquitetura privada 

observa-se o interesse e anseio de seus proprietários exprimirem a modernidade 

nos edifícios, como também ocorre na produção residencial unifamiliar                  

modernista em que os projetistas, as influências das obras públicas locais e 

nacionais, a divulgação em revistas e o intercâmbio de ideias131 permitiram o 

desenvolvimento de uma produção inserida no contexto modernista nacional                     

sem a rigidez de cânones ou escolas, simbolizada pela heterogeneidade, 

pluralidade, repetições, colagens e livres apropriações de seus autores e 

proprietários. 

As residências modernistas produzidas nos bairros São José e Centro, 

na circunvizinhança das ruas Vila Cristina, Senador Rollemberg, Riachuelo, Duque 

de Caxias, ao longo da Avenida Ivo do Prado e na Praia Formosa, atual Praia 

Treze de Julho, irão ratificar esse sentimento do querer ser moderno através de 

linguagem arquitetônica que imprimia a novidade. E a novidade era incorporar 

elementos estéticos do que se produzia nos grandes centros e exprimi-los na 

fachada ou parcialmente no agenciamento interno das plantas arquitetônicas. 

Antes de abordar as residências modernistas locais, é válido contextualizar esta 

arquitetura em seu tempo e espaço de produção, tratando dos artefatos projetados 

e/ou construídos e de seus atores, o que possibilitará a compreensão dos aspectos 

conceituais desta. 

                                                        
131 Ideias eram debatidas no escritório ETEAL, ponto de encontro de técnicos, desenhistas, 
engenheiros etc. interessados na nova estética. Um aspecto importante a ser apontado é a 
necessidade de pesquisa acerca da mão de obra que compôs este cenário modernista - origem, 
formação e influências - para se formar uma posição mais concreta dos aspectos influenciadores da 
produção modernista local.  
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3.3.1 Breve constextualização conceitual do modernismo nacional 

 

Os lotes do Bairro São José, adquiridos pelas famílias mais abastadas, 

receberam as primeiras edificações com nova linguagem, cujo repertório 

compositivo já vinha sendo difundido em outras capitais brasileiras por arquitetos 

internacionalmente conhecidos, a exemplo de Lúcio Costa (1902-1998) e Oscar 

Niemeyer (1907), entre outros que compunham equipes para elaboração de 

projetos públicos de grande visibilidade, bem como inúmeros projetos para 

particulares. Cabe aqui mencionar a grande repercussão da Sede do Ministério da 

Educação e Saúde132, projetada e executada entre os anos de 1937-1943 pelos 

dois profissionais mencionados e pelos seguintes alunos egressos da ENBA - 

Escola Nacional de Belas-Artes -: Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Jorge 

Machado Moreira (1904-1992), Carlos Leão (1906-1983), Ernani Vasconcelos 

(1912-1988), que, sob a consultoria do arquiteto franco-suíço Le Corbusier (1887-

1965), representou um marco da arquitetura moderna brasileira, projetando-a 

nacional133 e internacionalmente. 

O modernismo como movimento arquitetônico manifestou-se com a 

necessidade de autoafirmação da realidade nacional, valorização das artes locais e 

limpeza dos excessos decorativos perpetuados pelos historicistas e academicistas. 

Os modernos preconizavam a ruptura com o passado. A mimese não era mais 

aceita, a inspiração e a criação do novo direcionavam-se para o pensamento linear 

voltado para o futuro134. Formas e volumes puros criavam um cenário para uma 

produção arquitetônica e urbanística com enfoque no social, na paisagem, na 

preocupação com sua implantação e seu entorno; não é à toa a concepção dos 

pilotis, soltando o edifício do solo e permitindo a continuidade visual. Amplos vãos 

livres, grandes panos de vidro desvinculam a estrutura das paredes de vedação e 

permitem uma organização espacial fluida, sem excessos de compartimentação. 

Características possíveis de adoção graças aos avanços científicos e tecnológicos 

que, consequentemente, proporcionaram não só a modernização das estruturas, 

                                                        
132 Mencionada na seção 2.2 deste trabalho. 
133 Era o governo Vargas imprimindo a imagem da renovação e projeção para o futuro, além da 
preocupação social, enfocando os pilares educação e saúde (construir melhor a ideia e referenciá-
la). Arquitetonicamente, simbolizou a vitória das novas ideias modernistas em contraposição aos 
ideais academicistas e neocoloniais coexistentes na época e fervorosamente defendidos pelos seus 
adeptos, especialmente na capital federal, Rio de Janeiro. 
134 Em conformidade com o pensamento positivista desenvolvido a partir da Idade Moderna. 
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mas também a diversidade de materiais da construção civil, tudo orquestrado pelos 

ideais racionalistas técnico-construtivos e funcionalistas desenvolvidos a partir dos 

séculos XVIII e XIX e amplamente aplicados no século seguinte. O cenário no 

século XX era favorável, tanto na Europa entre as duas grandes Guerras Mundiais, 

quando a necessidade de produzir habitação social era real, a produção de 

artefatos acessível para mais pessoas, vide a escola de vanguarda alemã Bauhaus 

e a preocupação com a difusão da arte e do design, motivados pela produção em 

série das fábricas; como na América, território novo, “sem passado” e receptivo a 

uma arquitetura moderna, arrojada e tecnologicamente avançada. Nos anos 1950, 

os E.U.A., fortalecidos após a derrota alemã, influenciaram sobremaneira a 

estética, a cultura e o pensar mundial.  

No Brasil, a produção modernista está associada à industrialização 

tardia, ao apoio governamental iniciado pelo Estado Novo, em vigor até a 

deposição de Getúlio Vargas em 1945, e posteriormente com a figura do político 

Juscelino Kubtischek (1902-1976), não só como prefeito de Belo Horizonte (1940-

1945) e governador de Minas Gerais (1950-1954), mas também como presidente 

da república federativa (1955-1960). Outro aspecto a ser considerado é a 

inventividade dos projetistas locais que se apropriaram do concreto armado135 para 

conceber a arquitetura e a engenharia de sua época. A racionalidade técnico-

construtiva, defendida pelo movimento moderno desde o século anterior, deparou-

se com o anseio pela modernização do país e, contrariamente, com a                     

carência social do povo brasileiro, refletida principalmente na necessidade de 

empregos. A excelência no uso do concreto, estrutural e esteticamente, deve-se, 

portanto, à criatividade dos técnicos locais aliada à necessidade da existência de 

canteiros para manutenção da mão de obra desqualificada; retrocedendo 

tecnicamente em relação ao preconizado nos finais do século XIX com o avanço 

tecnológico expresso através da descoberta de novos materiais e soluções técnico-

estruturais, o que permitia a pré-fabricação e modulação de elementos da 

arquitetura.  

O Brasil, assim como os demais países do terceiro mundo, com as 

Guerras Mundiais e a consequente dificuldade de importação de aço e ferro, 

                                                        
135 O amplo uso do concreto armado deve-se também à dificuldade de importação de aço, material 
amplamente produzido e necessário para a indústria armamentista nas grandes guerras mundiais 
do século XX. 
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acrescidos da adequação da tecnologia importada com fatores econômicos e 

sociais do país, teve de buscar soluções próprias para o desenvolvimento desta 

arquitetura.  

Vale mencionar que os axiomas racionais adotados por Le Corbusier 

como o uso de pilotis correspondendo à estrutura de apoio e liberando o térreo 

para tratamento paisagístico de integração dos espaços externos e internos - numa 

clara preocupação com o entorno da edificação -; utilização de quebra-sóis ou 

brise-soleil nas fachadas com maior incidência solar; uso de ventilação e 

iluminação naturais; cortinas de vidro, planta livre e terraços-jardim foram recebidos 

e plenamente aceitos pelos seus discípulos, liderados por Lúcio Costa, Oscar 

Niemeyer e demais alunos da ENBA. Entretanto, ganharam cores locais reveladas 

na disseminação da gramática modernista, acrescida da tradição136, importante 

elemento da produção arquitetônica moderna, com soluções comprometidas com o 

clima tropical brasileiro e com a integração das artes, permitindo a união da técnica 

construtiva à estética das artes plásticas e paisagismo, apropriando-se da flora 

local. Os arquitetos brasileiros produziram uma arquitetura que se projetou 

internacionalmente, desenvolvendo ideias a partir de influências externas, a 

exemplo de Gregori Warchavschik, Frank Lloyd Wright (1867-1959), Le Corbusier, 

Mies van der Rohe (1886-1969) e Walter Gropius (1883-1969), mas conseguiram 

projetar uma arquitetura inventiva, com soluções que impressionavam críticos 

internacionais, atraindo o olhar estrangeiro137 que reconheceu uma arquitetura 

moderna brasileira. 

 
                                                        
136 “Uma clara noção do vínculo específico que a imaginação estabelece entre a criação 
arquitetônica e a realidade concreta circundante é essencial para se perceber, em toda a sua 
profundidade, as raízes culturais locais da verdadeira arquitetura. Essa noção é básica para se 
enfrentar corretamente a ideologia tecnicista em voga. 
[...] 
“A história da arquitetura brasileira é uma história da transformação de modelos cosmopolitas em 
afirmações originais de uma cultura genuína. Tal aconteceu com o barroco na fase colonial, com o 
neoclássico na época imperial e, neste século, com a inspiração do racionalismo arquitetônico 
europeu” (RIBEIRO, Demétrio. Criatividade arquitetônica e subdesenvolvimento in: XAVIER, Alberto 
(Org.). Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. Rev. e amp. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2003, p. 265). 
137 Verificar em Tinem (2006). Esta autora faz uma revisão historiográfica da arquitetura moderna 
brasileira em relação ao Movimento Moderno a partir da análise de três tipos de documentos 
produzidos que criaram uma versão dos acontecimentos em torno da produção nacional entre os 
anos 1936 e 1955: os ensaios monográficos de Goodwin (1943), Costa (1951), Mindlin (1956), 
Ferraz (1965), Bruand (1971) e Lemos (1979); os manuais de história da arquitetura moderna: Zevi 
(1950), Dorfles (1956), Pevsner (1942/1957), Hitchcock (1958), Benévolo (1960), Giedion 
(1941/1963), Argan (1971), Tafuri (1976) e Frampton (1980); e as revistas de arquitetura de difusão 
internacional: L’Architecture d’Aujourd’hui, Architectural Review, Architectural Fórum e Casabella. 
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3.3.2 Alguns exemplares relevantes que antecederam a produção modenista 

nacional dos anos 50 e 60 

 

O edifício do Ministério de Educação e Saúde (figura 79) é considerado 

pela literatura especializada a obra-chave do modernismo brasileiro, mas outros 

edifícios merecem menção tanto pelo seu alcance internacional como pela 

disseminação do repertório modernista nas edificações públicas das demais 

capitais brasileiras e, em se tratando de Aracaju, neste capítulo, sua recepção na 

arquitetura residencial emergente. O Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova 

York (figura 80), projetado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer entre 1938-1939 e 

demolido em 1941, ao término da feira, representou a vontade de realizar uma 

arquitetura modernista brasileira, trilhando os primeiros passos para a direção de 

uma “linguagem autônoma e original” (CAVALCANTI, 2001). A planta livre, a 

integração e fluidez dos acessos interior - exterior, o tratamento diferenciado das 

fachadas e suas empenas, o rico e diversificado repertório de texturas, o uso do 

brise-soleil fixo composto por blocos vazados, jardins com espécimes da fauna e 

flora brasileiras, a extensa e convidativa rampa sinuosa, entre outros elementos138, 

caracterizaram este exemplar referencial da arquitetura nacional, e, pode-se dizer, 

imprimiram o tom da produção modernista, alternativa às premissas corbusianas, 

futura, pública e privada no Brasil. 

Figura 79 – Ministério da Educação e Saúde 

 

 
                              Fonte: Cavalcanti (2001, p. 374) 

                                                        
138 “[...] A fachada sul apresentava uma das mais belas composições do modernismo brasileiro, 
combinando os seguintes elementos: a colmeia de tijolos vazados, a fina moldura da laje que 
integrava os volumes, o balanço sobre o pavimento térreo, o vazio do pórtico, a curva da marquise 
do balcão superior, o eco da curva do auditório e um pequeno volume cilíndrico, correspondente à 
caixa d’água na cobertura, acima da superfície de cobogós.” (CAVALCANTI, 2001, p. 381-383). 
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Figura 80 – Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York 

 

 
Fonte: Cavalcanti (2001, p. 382) 

 

O Castelo d’Água em Olinda, projetado por Luís Carlos Nunes (1909-

1937) em 1937; a sede da ONU em Nova York; o conjunto da Pampulha (1942-

1943) - Casa de Baile, Cassino, Iate Clube, Igreja de São Francisco - todos 

exemplares projetados por Oscar Niemeyer na gestão do prefeito de Belo 

Horizonte, Juscelino Kubtischek, e posteriormente a produção arquitetônica deste 

mesmo profissional em Brasília (1956-1960), durante o governo de JK, agora 

presidente da república. Também se destaca o Hotel da Bahia (1948-1952), na 

Praça Dois de Julho, Salvador, de autoria do carioca Paulo Antunes Ribeiro (1905-

1973) e do baiano Diógenes Rebouças (1914-1994), que abriga um expressivo 

painel do artista plástico baiano Genaro de Carvalho (1926-1971)139 no salão 

projetado para funcionar o restaurante e o bar da piscina; entre tantos outros 

exemplares de relevo da arquitetura pública e privada brasileira que serviram de 

inspiração para as arquiteturas “menores”140. No entanto, é pertinente lembrar as 

residências que seguiram a nova estética e traduziam a modernidade no morar, 

iniciando-se pela Casa Modernista (1930) do arquiteto russo, naturalizado 

brasileiro, Gregori Warchavchick, de inspiração cubista, onde foram trabalhados 

volumes puros, assimétricos, marquises e janela em fita de vidro, cuja continuidade 

                                                        
139 Importante artista plástico baiano cuja atuação extrapolou a pintura em tela, exprimindo a sua 
arte na tapeçaria mural graças à sua viagem a estudo para Paris. Pela arte mural a têmpera, 
intitulada “Festejos regionais baianos” e desenvolvida no Hotel da Bahia, ganhou notoriedade e 
recebeu uma crítica favorável no catálogo Brazilian Architecture de Henrique Mindlin (SILVA, 
Simone Vicente da. Genaro de Carvalho: o artista tapeceiro. Disponível em: 
<http://www.revistaohun.ufba.br/pdf/Genaro de Carvalho O Artista Tapeceiro Simone Trindade.pdf>. 
Acesso em 09 maio 2012. 
140 Referente à produção da iniciativa privada para fins comerciais, prestação de serviços e 
residenciais de menos destaque e publicidade, com escalas inferiores aos exemplos citados neste 
parágrafo. 
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em ângulo de 90º foi prejudicada pela utilização da incipiente tecnologia do 

concreto (figura 81). Historiograficamente atribui-se a essa exposição, em que se 

divulgou a arquitetura, mobiliário, escultura e pintura como parte do movimento 

modernista de 1922 e evento divulgador do modernismo na arquitetura, 

repercutindo com sucesso nas altas classes sociais paulistanas. 

Figura 81 – Casa modernista 

 

 
Fonte: Cavalcanti (2001, p. 116) 

 

Entre 1933-1938, o arquiteto carioca Flávio de Carvalho projeta um 

conjunto de casas no Jardim Paulista, São Paulo, guardando semelhança com os 

apartamentos proletários da Gamboa, Rio de Janeiro, de autoria de Lúcio Costa e 

Warchavchick no tocante a alguns elementos Art-Déco e à aproximação com a 

linguagem modernista pré-corbusiana. O que se deve ressaltar neste momento, 

sobretudo, é a divulgação e indicação por meio de folhetos do “modo de usar” a 

casa, chegando à minúcia de recomendar móveis compactos para valorizar o 

espaço livre “responsável por 80% de beleza arquitetônica”141; indicar como se 

deve usar as cortinas para refletir e condensar o calor; explicar o modo de 

utilização dos tapa-sóis nos terraços-jardins e a repercussão na clientela formada 

por artistas, intelectuais, enfim, formadores de opinião. 

Lúcio Costa, em 1942, projeta a residência do Dr. Argemiro Hungria 

Machado no Bairro do Leblon, Rio de Janeiro. Embora o projeto represente uma 

expressão do movimento modernista brasileiro, trabalha neste exemplar elementos 

claros do neocolonial com a linguagem modernista, sintetizando-os: planta 

introspectiva, organizada em torno do pátio, janelas simetricamente dispostas, 

utilização de muxarabis para proteger os quartos, uso de telha cerâmica em lugar 

                                                        
141 CAVALCANTI, 2001, p. 94 (Grifo do autor) 
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da laje plana, justificada pelo clima quente e úmido local (figura 82). Essas 

características aliam-se a certa continuidade interior - exterior; à planta assimétrica, 

enfocando a funcionalidade modernista; ao uso de estruturas em concreto; às 

janelas contínuas no pavimento superior, aproximando-se da estética das fitas de 

vidro; à associação das treliças ao brise-soleil, entre outras (CAVALCANTI, 2001, 

p. 191-192). 

Figura 82 – Residência de Hungria Machado 

 

 
Fonte: Cavalcanti (2001, p. 191) 

 

O arquiteto soteropolitano José Bina Fonyat142 (1918-1977) projeta a 

casa de João de Carvalho em Petrópolis, no ano de 1954 (figura 83). Em um 

terreno acidentado, ele implanta a edificação em blocos separados, quartos e sala 

de estar no volume maior e cozinha e setor de serviços em um volume menor, 

ligados por um hall com escada. Ambos os volumes autônomos apresentam uma 

solução que privilegia o geometrismo trapezoidal, a cobertura em borboleta e o 

diversificado tratamento das superfícies externas: tijolos, brise-soleils,                   

esquadrias de madeira, vidro e marcação dos frisos em concreto com caiação 

branca. O repertório utilizado é comumente visto em edificações modernistas                 

nas cidades brasileiras, assim como o tratamento do volume suspenso e 

sustentado por finos pilotis elaborados por Lina Bo Bardi (1914-1992) em sua                   

casa (1949-1950) do Morumbi, na capital paulista. Tirando partido da vista                      

e da declividade do terreno, a arquiteta posicionou o ambiente de estar, um               

grande vão livre com um pátio quadrado, disposto excentricamente, no volume 

superior com paredes externas envidraçadas, desnudando a paisagem local   
                                                        
142 Responsável pelos projetos do Teatro Castro Alves (1961) e da Escola Politécnica da 
Universidade Federal da Bahia, esta em parceria com o renomado e atuante arquiteto baiano 
Diógenes Rebouças. 
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(figura 84). Outro grande pátio separa os dois setores, íntimo e de serviço, ambos 

localizados no volume maciço. Segundo Cavalcanti (2001), a escada escultural 

alude à mesma elaborada na Casa Kaufmann (1934-1936) por Frank Lloyd            

Wright. 

Figura 83 – Residencia de João de Carvalho (1954) 

 

 
                    Fonte: Cavalcanti (2001, p. 164) 
 

Figura 84 – Residencia de Lina e Pietro Bardi 

 

 
                    Fonte: Cavalcanti (2001, p. 168) 
 

Sérgio Bernardes (1919-2002), carioca diplomado pela Faculdade 

Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil em 1948, realizou inúmeros 

projetos urbanísticos, edificações para feiras e exposições, hotéis - a exemplo do 

Hotel Tambaú em João Pessoa (1967) -, projeto de mobiliários para órgãos 

governamentais e para residências. Notabilizou-se, no entanto, pelos seus projetos 

residenciais: a Casa de Lotta Macedo Soares (1951-1953), em Petrópolis, foi 

premiada na II Bienal de São Paulo na categoria para arquitetos abaixo dos 

quarenta anos de idade. Caracteriza-se pela “racionalidade industrial do seu 
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tratamento”143, formado por cobertura em telha de alumínio sustentada por vigas 

metálicas treliçadas. Longa rampa liga os setores estar e íntimo, formados por 

sucessão de planos. A vista a partir da casa é desnudada pela disposição de 

elementos de sua arquitetura, extensas e elevadas paredes de pedra, intercaladas 

por paredes em alvenaria com janela ou amplos panos de vidro.  

Datadas de 1952, duas casas planejadas por Bernardes merecem breve 

apresentação: primeiramente, a casa de veraneio de Guilherme Brandi (1952), 

também em Petrópolis, cujo grande trunfo é a pureza e a clareza da composição 

geométrica, tanto em planta quanto nas fachadas, um grande e esbelto prisma 

disposto entre as montanhas, tendo um dos seus lados apoiado por pilotis e outro 

pelo próprio relevo do terreno. Toda a fachada é emoldurada por uma marcação de 

vigas e pilares, porém, na caixa da escada ela se solta da superfície, assumindo a 

tridimensionalidade. Nas vistas laterais é possível perceber a opção pelo perfil em 

paralelogramo em substituição ao recorrente trapézio das soluções modernistas 

(figura 85). A segunda, uma residência no Bairro do Leblon, Rio de Janeiro, 

pertencente ao Sr. Jadir de Souza, mantém a clareza formal do arquiteto em que 

de uma planta retangular surgem dois volumes trapezoidais de dimensões muito 

diferentes (figura 86), o que repercute na solução e na estética do “telhado 

borboleta”, percebido a partir das vistas laterais, tratadas ricamente com materiais 

variados. Em termos de agenciamento interno, os setores social e serviço estão no 

pavimento térreo e o íntimo, no pavimento superior, cuja projeção na fachada 

principal destaca o prisma horizontal onde está o terraço coberto que atende aos 

quartos e ao estar. Um dos diferenciais deste projeto é a delicada sinuosidade da 

marcação das águas do telhado, que minimiza a aresta por elas gerada 

(CAVALCANTI, 2001, p. 347). 

Figura 85 – Casa de Guilherme Brandi (1952) 

 
Fonte: Cavalcanti (2001, p. 344) 

                                                        
143 CAVALCANTI, 2001, p. 337. 
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Figura 86 – Casa de Jadir de Souza (1952) 

 

 
Fonte: Cavalcanti (2001, p. 348) 

 

Nomes como Rino Levi (1901-1965), Oswaldo Bratke (1907-1997) e 

João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) destacaram-se na arquitetura residencial 

produzida em São Paulo nos anos 40 e 50. Segundo Ficher e Acayaba (1982, p. 

30), o que caracterizou Rino Levi foi o “rigor construtivo, o uso criterioso de 

materiais e a análise dos aspectos funcionais”. No entanto, nas residências buscou 

as “soluções informais” e enfatizou a presença de pátios internos como ponto de 

convergência dos projetos, além de utilizar fachadas cegas, direcionando a 

dinâmica da casa para seu interior - jardins e pátios - por meio de generosas 

aberturas. Contrariamente, Oswaldo Bratke, arquiteto formado pela Escola de 

Engenharia Mackenzie, em sua residência (1953) no Morumbi primou pela 

integração da obra aos jardins externos, criando, através de elementos estruturais 

e de vedação, os efeitos de cheios e vazios, de “espaços semiabrigados”144 (figura 

87). Vilanova Artigas, influenciado inicialmente pelo organicismo de Frank Lloyd 

Wright, no início dos anos 40, desenvolveu o projeto da Residência Paranhos 

(1942-1944), marcada pela distribuição programática em volumes independentes, 

sobrepostos e em balanço, acompanhando a declividade do terreno. Os materiais 

naturais empregados são expostos, a exemplo de tijolos, telhas de cerâmica 

simples e madeira, esta, em sua aplicação no interior da edificação, permite 

integração dos ambientes.  

Segundo Ficher e Acayaba (1982, p. 35) aproximadamente em 1945, 

Artigas adere ao racionalismo que já vinha sendo desenvolvido pela arquitetura 

produzida no Rio de Janeiro. 

                                                        
144 FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene. Arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Projeto 
Editores Associados Ltda., 1982, p. 33. 
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Figura 87 – Residência Oswaldo Bratke (1953) 
 

 
Fonte: Ficher e Acayaba (1982, p. 33) 

 

Regionalmente, no entanto, a difusão da arquitetura modernista ocorreu 

a partir da década de 1940 com a migração de arquitetos brasileiros para cidades 

como Salvador e Recife e também pela influência de alguns estrangeiros. Na 

primeira cidade, ocorreu considerável revolução na produção arquitetônica com a 

parceria entre o arquiteto baiano Diógenes Rebouças e os arquitetos cariocas 

Paulo Antunes Ribeiro e Hélio Duarte, cujas obras “[...] evidenciaram a influência 

corbusiana filtrada pelo olhar carioca, particularmente pela plasticidade e pelos 

sistemas de proteção solar. [...]” (MOREIRA, 2007, p. 7).  

Na segunda, a produção arquitetônica modernista desenvolvida 

apresentou autonomia de linguagem a partir das escolas cariocas e paulistas com 

fortes características regionais e de respeitável valor estético, em que houve a 

apropriação das especificidades do litoral nordestino. Quatro nomes destacam-se 

na profícua produção pernambucana: o italiano Mario Russo, graduado na Escola 

Superior de Arquitetura de Nápoles, fixou-se em Recife entre 1948 e 1956, atuou 

como professor de arquitetura na antiga Escola de Belas Artes e projetou poucas e 

significativas obras que expressavam “a maneira pragmática de projetar”145, 

preocupando-se com o projeto na sua totalidade e plenitude, dentro das condições 

de ventilação e insolação locais. Apresentava discurso técnico, acompanhado de 

metodologia de trabalho, ensinada inclusive em sala de aula, através da qual 

pretendia demonstrar visão integral da arquitetura. Nas residências, porém, 

estendeu seu discurso para a preocupação com o ambiente natural local, 

integração do homem com a natureza, muita além das preocupações iniciais 

voltadas para os fatores climáticos e localização geográfica da cidade.  
                                                        
145 CABRAL, 2007. 
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Arquiteto formado pela Escola Nacional de Belas Artes - ENBA -, Luís 

Carlos Nunes146 (1908-1937) foi introdutor das primeiras manifestações 

modernistas na região Nordeste do Brasil. Em sua breve passagem pela Diretoria 

de Arquitetura e Construção de Pernambuco, utilizou novos materiais de 

construção e renovou os métodos de trabalho. Outro arquiteto atuante em 

Pernambuco foi o carioca Acácio Gil Borsoi (1924-2009). Mudou-se para Recife em 

1951, após dois anos de formado, atuou profissionalmente como professor e 

desenvolveu projetos públicos e privados. Inicialmente influenciado por Oscar 

Niemeyer, buscou incessantemente a conquista do estilo próprio através de 

soluções adaptadas ao clima quente, úmido e ventilado da costa nordestina 

brasileira147. Entre 1962 e 1964, elaborou projeto modelo de habitação popular em 

que fez uso de taipa pré-moldada, aprimorando técnicas e materiais já amplamente 

difundidos pela população menos favorecida. 

Delfim Fernandes Amorim (1917-1972), arquiteto português pertencente 

ao grupo de vanguarda do Porto, realizou muitos projetos residenciais148, 

exposições e conferências em que defendia e divulgava os postulados modernos. 

Em 1951, chega a Recife e conhece Acácio Gil Borsoi, com quem começa a 

trabalhar na elaboração de projetos. Atuou profissionalmente como arquiteto e 

conceituado educador, além de integrar-se à vida cultural da cidade, proferindo 

palestras e publicando artigos em jornais locais. Preocupou-se em desenvolver 

moderno sistema construtivo que atendesse às necessidades climáticas 

nordestinas, resultando em soluções originais, com destaque para: lajes 

concretadas na obra ou pré-moldadas, planas ou levemente inclinadas - de acordo 

com a sua intenção plástica e funcional - acompanhadas com telhas cerâmicas, o 

que proporciona a existência de camada de ar entre ambas e atenua o calor 

                                                        
146 Integrante da primeira geração de arquitetos modernistas, deu apoio, quando estudante, à 
renovação do ensino proposto pelo então diretor da instituição Lúcio Costa. 
147 Em seu projeto para a casa de José Macedo (1957) na cidade de Fortaleza, adotou um partido 
que dialoga ortogonalidade com a sinuosidade da piscina, numa clara preocupação com a 
ventilação e o sombreamento da área de estar e no espaço aberto dos pilotis, em que pátios e 
terraços cobertos alternam-se, integrando interior com exterior (CAVALCANTI, 2001). Esta solução 
muito se assemelha ao sombreamento promovido pelo volume suspenso e apoiado por pilotis na 
entrada da casa dos Souza Freire em Aracaju, apresentado no capítulo seguinte. 
148 Ainda em Portugal, na cidade de Porto, incorpora os princípios funcionalistas de Le Corbusier, 
sem ignorar a tradição construtiva e estética portuguesa, expressa no uso da pedra e do azulejo. 
Projetou edificações diversas, notabilizando-se com as residências, nas quais pode expressar suas 
diversas fases e ideias desenvolvidas na faculdade como docente (INSTITUTO DE ARQUITETOS 
DO BRASIL, Departamento de Pernambuco. Delfim Amorim: Arquiteto. 2 ed. Recife: Gráfica Editora 
Apipucos, 1991). 
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proveniente da incidência solar; utilização de azulejos - alguns de sua autoria - em 

grandes e pequenas superfícies externas e internas pelo seu valor histórico, 

plástico e prático; uso de cobogós; emprego de peitoris ventilados para intensificar 

a aeração interna; entre outras. Adotou alguns partidos arquitetônicos que 

demonstram sua busca por soluções plásticas e construtivamente bem elaboradas, 

a exemplo da preocupação com os “arremates”149 dos edifícios, apreendendo-os 

com uma obra acabada; tratamento dos pavimentos vazados dos edifícios - com 

pilotis - como espaços comuns  e diferenciados por revestimentos nobres; 

composição de materiais e texturas diversas, podendo coexistir azulejos, pedra, 

reboco, concreto aparente e tijolo à vista; tendência de libertar a casa de seus 

elementos estruturais150 etc. 

Após a breve explanação de alguns exemplares públicos e particulares 

da arquitetura modernista dos grandes centros e da região Nordeste, pode-se 

enfocar a produção residencial modernista da capital sergipana, cuja maior 

incidência ocorreu nas décadas de 1950 e 1960. 

 

3.3.3 Residências modernistas de Aracaju 

 

Os projetos residenciais apresentados servem para situar a produção 

local que se valeu de interpretações e reinterpretações, colagens, hibridismo e da 

criatividade de engenheiros, desenhistas e mestres de obras151. As residências 

produzidas a partir do final dos anos 40 e nas décadas de 1950 e 1960, no Centro 

e nas áreas de expansão ao sul da cidade, trazem o frescor, a ideia do novo, 

motivadas certamente por publicações de arquitetura; pelo intercâmbio de ideias 

entre profissionais locais e de outras cidades; por viagens da elite aos grandes 

centros, aumentando o seu repertório e aguçando seu senso crítico; e pelas 
                                                        
149 INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Departamento de Pernambuco, 1991, p. 63.( Grifo 
do autor). 
150 “[...] As lajes se apoiam em curtos perfis maciços de ferro que, por sua vez, estão engastados na 
alvenaria de tijolos. A parte superior desta alvenaria não toca a laje e acompanha a sua inclinação 
criando-se um rasgo que nunca ultrapassa a trinta centímetros. Até mesmo nas varandas, quando 
há necessidade de lançar colunas, essas são delgadas, em ferro, como se sua presença fosse 
indesejável plasticamente.” (INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Departamento de 
Pernambuco, 1991, p. 61). 
151 Os autores dos projetos, os políticos locais, os proprietários de edifícios privados e a instalação 
da Petrobrás em Aracaju são considerados por Santos (2010) os agentes na conformação da 
arquitetura moderna local, cujas características arquitetônicas remetem à produção nacional de 
maneira plural e híbrida. Neste trabalho, no entanto, trata-se do contexto modernista, especialmente 
nas décadas de 1950 e 1960.  
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propagandas governamentais através das quais se pretendia lançar o país para o 

futuro utilizando a arquitetura produzida como grande símbolo do desejo moderno. 

Vide a publicidade na gestão do prefeito Juscelino Kubtischek para lançamento do 

Conjunto da Pampulha, na capital mineira, e posteriormente a promoção de Brasília 

como a nova capital para o país do futuro. Pode-se acrescentar a publicidade do 

novo “jeito de viver”, encontrada em revistas de moda, nos lançamentos de 

produtos, sonhos de consumo, a exemplo dos eletrodomésticos e dos carros. 

Santos (2010, p. 188) destaca quatro agrupamentos de tipologias 

residenciais que traduzem a diversificada e híbrida produção modernista 

aracajuana:  
 
[...] A. As soluções em dois pavimentos a partir de uma composição 
ortogonal e uma caixa estrutural, com destaque para a contraposição de 
cheios e vazios; B. As residências de um pavimento que possuem na sua 
cobertura um coroamento que extrapola o limite das paredes e que são 
interceptadas ainda por finas lajes que são sustentadas por pilares; C. As 
casas solucionadas a partir de uma caixa estrutural suspensa 
parcialmente por pilotis; D. As residências de um pavimento definidas a 
partir dos traços e planos ortogonais e E. Edifícios residenciais 
unifamiliares que apresentam outras vertentes moderna. [...] 

 

Estes exemplares modernistas encontram-se, em sua maioria, nos 

bairros São José e Centro (figura 88). No primeiro, é possível constatar, através de 

um breve passeio in loco, a presença das residências em trechos inteiros de ruas, 

a exemplo da Rua Vila Cristina, entre as ruas Riachuelo e Senador Rollemberg 

(figuras 89 a 92). 

Figuras 88 e 89 – Localização de algumas casas modenistas 
 

   
Fonte: Acervo pessoal152 

                                                        
152 Imagem desenvolvida para este trabalho por Monique Nascimento Oliveira, técnica em 
edificações e estudante de arquitetura e urbanismo da UFS (Universidade Federal de Sergipe). 
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Figura 90 – Vista das casas a partir da esquina das ruas Vila Cristina 

com Riachuelo 
 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

Figuras 91 e 92 – Vista das casas a partir da esquina das ruas Vila 

Cristina com Senador Rollemberg 

 

    
     Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

A residência do banqueiro153 José Gonçalves Santana154 é apontada por 

Santos (2010) como o primeiro exemplar residencial modernista e está localizada 

                                                        
153 Segundo a Sra. Nelma Santana de Andrade, em entrevista concedida em 10 de outubro de 2010, 
seu pai era sócio minoritário da Casa Bancária Freire Silveira. 
154 Existem duas discordâncias entre as informações de Santos (2010) e as obtidas pela autora 
deste trabalho. Santos (2010) afirma que o nome do proprietário é Francisco da Rocha, porém, em 
entrevista com a filha e descendente direta dos primeiros moradores e contratantes do projeto 
arquitetônico, a autora desta pesquisa obteve a informação de se tratar do Sr. José Gonçalves 
Santana.  Informação ratificada através do carimbo do projeto arquitetônico original encontrado no 
Arquivo Público Municipal. Outro dado que contradiz o que Nery (2009) e Santos (2010) afirmam é a 
data do projeto e da construção, segundo ambas, em 1947. No projeto original, no entanto, existe 
um carimbo de aprovação da Diretoria de Obras da Prefeitura Municipal de Aracaju, datado a mão, 
de novembro de 1955 (NERY, Juliana. As Residências Modernistas em Aracaju nas Décadas de 50 
e 60. In: Anais... 5º Seminário DOCOMOMO Brasil. Disponível em: 
www.docomomo.org.br/seminário 5pdfs/079R.pdf Acesso em: 2 jul. 2009). 
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em terreno de esquina, na Rua Vila Cristina, nº 194. A equipe técnica responsável 

é formada por: Walter Freire Barros, na elaboração do desenho; projeto de Hernan 

Centurión, que acatou as opiniões e esboços do proprietário; assistência técnica de 

Clóvis Souza e construção de João Alves Construtora Ltda. (figuras 93 e 94). Sua 

arquitetura destaca-se pelo volume fechado de um prisma retangular encimado 

pelo telhado em borboleta - este não previsto no projeto aprovado pela Diretoria de 

Obras -; pela implantação central no lote, com recuos laterais previstos na 

legislação; pela utilização de elementos vazados, formando um grafismo e textura 

no tratamento de superfície da fachada principal; além do desenho sinuoso dos 

cobogós em louça amarela (figura 95). Esse elemento proporciona conforto térmico 

ao ambiente da sala de jantar, além de marcar a escada. Sua organização espacial 

original era a tradicional, com setores social e de serviço no térreo e privativo no 

pavimento superior. A edícula ao fundo do lote prestava para as dependências de 

serviço - incluindo uma segunda cozinha -, para a instalação dos equipamentos de 

rádio amador do proprietário e para o acesso à garagem, que se dava pela Rua 

Senador Rollemberg, na lateral da casa. Uma curiosidade no uso dos espaços 

internos do setor de serviço é a colocação do quarto de costura, vizinho às salas de 

estar e de jantar, porém com acesso apenas a partir do hall interno que faz 

comunicação com o sanitário e a cozinha.  

Atualmente o edifício está alugado para a Prefeitura Municipal de 

Aracaju e nele funciona o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às 

Pessoas Portadoras de Deficiência Visual – CAP -, cuja necessidade para a 

realização de atividades e exercícios de direcionamento, locomoção e autonomia 

exigiu a desobstrução de toda a área livre, canteiros, fontes e espelho d’água dos 

recuos frontais e laterais. Outra descaracterização é a elevação do muro, a 

mudança do acesso à casa, que era originalmente no chanfro, exatamente na 

esquina das ruas, mas atualmente se dá apenas pela Rua Senador Rollemberg. 

Algumas alterações internas foram elencadas pela filha do Sr. José Gonçalves 

Santana, ainda realizadas pelos proprietários, enquanto o uso do edifício era o 

residencial: instalação de outra cozinha ao fundo, próxima às áreas da lavanderia, 

quarador e dependências de empregada; substituição das janelas em escamas de 

madeira com vidro pelos modelos de alumínio; fechamento da varanda do fundo no 

pavimento superior para criação de mais um sanitário; entre outras mudanças 

relativas aos acabamentos e atualizações. 
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Figuras 93 e 94 – Residência José Gonçalves Santana: plantas baixas 

de cobertura e situação 

 

  
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Aracaju 

 

Figura 95 – Residência José Gonçalves Santana 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Na Rua Vila Cristina, nº 222, localiza-se a antiga casa do Sr. Augusto 

Barreto, proprietário do Café Império e grande patrocinador da cultura em Aracaju, 

responsável pela vinda de misses e de artistas nacionalmente conhecidos. Em seu 

projeto com o carimbo do Escritório Técnico de Engenharia e Arquitetura Ltda. – 

ETEAL – constam os nomes de Walter Freire Barros como responsável pelo 

desenho, e supostamente pela sua autoria, e do engenheiro Jorge de Oliveira 

Netto, como responsável pela assistência técnica. Sua aprovação na Diretoria de 

Obras é datada de novembro de 1955, um mês após a aprovação da edificação de 

nº 194, apresentada nos parágrafos anteriores. Caracteriza-se pela solução 

ortogonal simples da fachada, marcada horizontalmente pela platibanda e pelo 

guarda-corpo da varanda no pavimento superior, reforçados por elementos 

circulares nessas superfícies, como também pela janela superior em fita de vidro. 

Outras duas importantes características projetuais são: a existência de uma coluna 
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fina em “V” que atravessa os dois pavimentos155 e o telhado em borboleta (figura 

96). Similar à residência anterior, previu-se um quarto de costura, sendo este 

voltado para a copa, ligada diretamente às salas de jantar e de estar. Para atender 

ao novo uso, algumas modificações foram realizadas: divisórias e panos de vidros 

foram acrescentados nos ambientes internos, prejudicando a leitura espacial das 

salas; brises horizontais foram aplicados sobre a janela; o muro foi demolido e 

substituído por gradil para controlar o estacionamento de veículos; e os possíveis 

jardins existentes foram pavimentados (figuras 97 e 98). Em julho de 2001, o 

imóvel foi adquirido pelo Sindiprev/se - Sindicato dos trabalhadores em Saúde, 

Trabalho e Previdência no estado de Sergipe, onde funciona a administração, o 

Espaço Cultural Luiz Cláudio e o Auditório Maria.156 

Figuras 96 – Residência Augusto Barreto: fachadas no projeto original 

 

 
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Aracaju 

 

Figura 97 – Residência Augusto Barreto. Fachada 

 

 
Fonte: Acervo Schuster, 2000 

                                                        
155 Pode-se observar nas figuras 96 a 98 o fechamento em vidro da varanda superior, a coluna em 
“V” executada com um diâmetro maior do que o definido no projeto e a descaracterização da 
fachada na atualidade. 
156 SINDIPREV. Disponível em: <http://www.sindiprev-se.com.br/historia.htm>. Acesso em: 25 mar. 
2012. 
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Figura 98 – Residência Augusto Barreto. Fachada 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

A residência de Manoel Barbosa de Oliveira e Julieta Prata de Oliveira, 

de nº 254, na Rua Vila Cristina, caracteriza-se pela caixa volumétrica superior estar 

superposta e em suave balanço em relação ao pavimento térreo; pela composição 

de fachada formada por um prisma horizontal onde se localiza a varanda e um dos 

quartos, cujo apoio deve-se a dois pilares; pela presença de um pátio interno 

integrado ao ambiente externo (figura 99); pelo jogo de cheios e vazios devido à 

abertura para o pátio; e pelos amplos e generosos ambientes de estar e de jantar e 

quartos no pavimento superior. Atualmente, reside um dos descendentes, mas seu 

estado de conservação é precário, especialmente os quartos localizados no 

segundo andar, cuja incidência de umidade na parede e ataque de térmitas no piso 

tornou-os inutilizáveis. 

Figura 99 – Residência Manoel Barbosa de Oliveira 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 
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Repetindo a proposta do exemplar anterior, a residência de Carlos Faro, 

situada na Rua Vila Cristina, nº 288, caracteriza-se pela expressiva marcação da 

caixa volumétrica superior, em suave balanço em relação ao pavimento térreo, 

apenas nas fachadas principais, voltadas para as ruas Riachuelo e Vila Cristina. A 

interrupção na fachada voltada para a Rua Vila Cristina gera um efeito surpresa, 

enriquecendo-a (figura 100). Os pilares de sustentação são duplos e há uma rica 

composição de cheios e vazios formada a partir de adições e subtrações de planos 

e volumes do segundo andar. Segundo Santos (2010), seu projeto coube ao 

desenhista Walter Freire Barros, a obra e a inauguração ocorreram em 1960. Sua 

arquitetura destaca-se pelo jardim em “L” - em harmonia com o edifício – e pela 

existência no projeto original de espelho d’água, vão livre da sala de estar, jogo 

volumétrico dos paramentos externos e contraste dos materiais no tratamento das 

superfícies: tijolo e concreto. A organização espacial foi alterada para atender ao 

uso de uma clínica médica, transferida para outro endereço em 2010. Neste 

momento a edificação encontra-se desocupada, disponível para venda, mas em 

posse dos descendentes diretos dos primeiros proprietários e contratantes do 

projeto. 

Figura 100 – Residência Carlos Faro 
 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Na Rua Senador Rollemberg, duas residências modernistas merecem 

destaque, as de nº 217 e 205. A primeira pertenceu à família do Sr. José Gomes de 

Miranda, foi projetada pelo engenheiro Gentil Tavares em 1962 e caracteriza-se 

pela limpeza da fachada norte (figura 101), cujo volume superior em formato 

trapezoidal desliza para frente, sendo apoiado por dois esguios pilotis. Na fachada 

oeste (figura 102), numa predominância de cheios sobre vazios, utilizou-se o brise 

soleil para minimizar os efeitos do sol poente. O terraço superior, arrematado com 

uma curva, suaviza as linhas retas que marcam sua fachada norte. A laje fina da 
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cobertura, sobressaindo em relação às superfícies das paredes, cria elegante 

solução compositiva e reforça o perfil trapezoidal dos dois paramentos externos 

principais. Pertencente aos descendentes diretos dos primeiros proprietários, a 

casa está locada para uma empresa prestadora de serviços, responsável pela 

descaracterização de suas fachadas, o que prejudica a leitura de sua composição 

(figura 103). 

Figura 101 – Residência José Gomes de Miranda. Fachadas Norte 
 

 
Fonte: Acervo Schuster, 2000 

 
Figura 102 – Residência José Gomes de Miranda. Fachadas Oeste 
 

 
Fonte: Acervo Schuster, 2000 

 
Figura 103 – Residência José Gomes de Miranda. Fachadas Oeste. 

Esquina ruas Senador Rollemberg com Vila Cristina 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 
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A segunda edificação, no número 205 desta mesma rua, constitui-se de 

uma caixa prismática simples com tratamento diferenciado em sua fachada 

principal, composta por lajes, conferindo-lhe movimento. A composição é formada 

por duas lajes planas horizontais – de cobertura e de piso da varanda – e uma 

vertical, unindo-as. A laje mais espessa da varanda do pavimento superior avança 

na fachada, convertendo-se em um pergolado reticulado que marca o acesso à 

garagem e ao setor de serviço. Seus pilotis de sustentação são inclinados, 

enriquecendo a solução deste paramento através da quebra do ritmo das                    

linhas ortogonais (figuras 104 e 105). Atualmente é sede de um escritório de 

advocacia. 

Figura 104 – Residência n. 205. Fachada Norte e detalhe do pergolado 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Figura 105 – Residência n. 205. Detalhe do pergolado e das colunas 

 

 
Fonte: Acervo Schuster, 2000 

 

Nas proximidades da Rua Vila Cristina, esquina da Travessa Juca 

Barreto com a Rua Riachuelo, está situada a antiga residência dos Alves Sobrinho 

(figura 106), família ligada ao comércio de tecidos, com loja no Centro da cidade. 

Projetada em 1964 pelo desenhista Walter Freire Barros, teve sua construção 
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concluída em 1966, sob a responsabilidade do engenheiro Fernando Porto157. 

Apresenta implantação com recuos frontal, lateral e posterior, um jardim bem 

equilibrado com a composição arquitetônica e posicionamento acima do nível da 

rua, conferindo-lhe maior destaque. Edificação em dois níveis, sendo um 

semienterrado, caracteriza-se pela horizontalidade do seu conjunto, marcado por 

lajes alargadas pela platibanda, e finos pilares que a sustentam parcialmente 

(figura 107). A fachada lateral é plana, com a contraposição do uso do vidro e da 

alvenaria pintada e na fachada principal há o jogo volumétrico da varanda, marcada 

em seu paramento externo pelo uso da litocerâmica, o que lhe confere cor e 

textura, enriquecendo-a (figura 108). O acesso à garagem é lateral, marcado por 

um pequeno pórtico. A planta retangular, compacta, contempla jardins de inverno e 

varandas frontal e lateral como recursos para ventilação e iluminação naturais. A 

articulação interna é caracterizada pelo setor social e parcialmente pelo setor 

íntimo, adjacentes ao jardim de inverno; os demais quartos são interligados por um 

pequeno corredor, e as dependências, dispostas ao longo do muro que divisa com 

o lote vizinho. Desde 1992 funciona uma loja de tecidos e artigos de decoração, 

pertencente aos descendentes diretos dos primeiros proprietários. Com o objetivo 

de ampliar a vitrine, outro pano de vidro foi acrescido à fachada lateral, voltada 

para a Rua Riachuelo. 

Figura 106 – Residência Alves Sobrinho: esquina Rua Monsenhor 

Silveira com Travessa Juca Barreto 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 
                                                        
157 Santos (2010). 
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Figura 107 – Residência Alves Sobrinho: fachada oeste 

 

  
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Figura 108 – Residência Alves Sobrinho: fachada sul 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Na Avenida Ivo do Prado estão os exemplares de nº 282 e 296, ambos 

objetos de estudo desta pesquisa, que serão analisados criteriosamente no 

capítulo seguinte. Ao longo desta mesma avenida, que margeia o rio Sergipe e é 

um dos endereços mais prestigiosos, localiza-se a residência dos Calumby Barreto, 

de nº 942 (figura 109). Projetada em 1960 pelo desenhista Walter Freire Barros e 

inaugurada em 1962, constitui um dos edifícios modernistas que se encontra em 

melhor estado de conservação, ainda local de residência da Sra. Natália Calumby 

Barreto, viúva do banqueiro José Calumby Barreto, casal contratante do projeto. 

Sua composição volumétrica consiste em um prisma de base retangular, marcado 

horizontalmente pelos planos formados pela laje, engrossada pela platibanda, e 

pelo guarda-corpo da varanda do pavimento superior. A grande laje que atravessa 

a fachada, ora parcialmente em balanço, ora apoiada em um estreito plano vertical, 

transforma-se em um expressivo pergolado, permitindo a entrada de luz no recuo 

lateral, o que confere uma solução plástica interessante pela escala e pelo pé-
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direito duplo, reduzido na presença da varanda. Esta composição permite a 

visualização em planos distintos, enriquecendo a contraposição dos cheios e dos 

vazios localizados no térreo, que são preenchidos pelo rico e bem cuidado 

paisagismo. Dois elementos importantes são os panos de vidro e o tratamento dos 

paramentos externos, incrementado com texturas do “fulget”, vazados, pastilhas 

cerâmicas e alvenaria pintada em um tom bege-cru, resultando em um todo 

elegante (figura 110). 

Figura 109 – Residência Calumby Barreto: Av. Ivo do Prado próximo a 

Travessa Juca Barreto 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figura 110 – Residência Calumby Barreto: Fachada Leste 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Sua organização espacial assemelha-se à setorização recorrente em 

outros exemplares modernistas: social e serviço no pavimento térreo e setor íntimo 

no pavimento superior. Nessa residência, no entanto, existem alguns ambientes e 

soluções que traduzem maior sofisticação por parte de seus proprietários, como 
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por exemplo, as duas amplas varandas que ladeiam a sala de estar; a sala íntima 

no térreo, na parte posterior da casa que dá acesso a outro pergolado158; a área 

das dependências, ampla, arejada, bem compartimentada e acrescida de um 

quintal que acompanha toda a largura do lote (figura 111). No pavimento superior 

(figura 112), em termos de solução, merecem destaque as varandas voltadas para 

os quartos e para a suíte e, principalmente, a inclusão de uma sala íntima, espécie 

de sala para refeições, caso algum membro da família não quisesse ou não 

pudesse descer a escada. Seu desenho em leque e degraus em mármore permite 

maior destaque ao se adentrar nas salas (figura 113). 

Figura 111 – Residência Calumby Barreto. Planta baixa do térreo 
 

 
           Fonte: Acervo particular, 2011159 

 

Figura 112 – Residência Calumby Barreto. Planta baixa do pavimento 

superior 

 
             Fonte: Acervo particular, 2011 

                                                        
158 Espécie de caramanchão, em escala menor, interligado a um pequeno recinto com bancos e 
mesas para reuniões familiares externas. 
159 Documentação gráfica obtida a partir do levantamento cadastral da edificação, utilizando a 
ferramenta do AutoCAD. Realizado pela empresa prestadora de serviços relacionados à arquitetura 
e engenharia, CADGraffic’s, em agosto de 2011 e supervisionado pela autora deste trabalho. 
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Figura 113 – Residência Calumby Barreto. Escada em leque 
 

 
Fonte: Acervo particular, 2009 

 
Outros exemplares locais, produzidos entre as décadas de 1950 e 1960, 

podem ser mencionados, os quais estão inseridos no contexto dos ares de 

modernidade advindos das propagandas do governo federal, projetando a ideia do 

Brasil do futuro, os novos valores culturais, novos ritmos musicais, a 

americanização dos costumes, o olhar diferente para o papel da mulher na 

sociedade etc. Podendo acrescentar localmente o impacto socioeconômico e 

técnico, entre outros, gerado pela implantação da Petrobrás em Sergipe na década 

de 1960, repercutindo no aumento da renda, na imigração de técnicos e suas 

famílias que aqui fixaram residências e na necessidade de ampliação e 

diversificação dos serviços e comércio locais; bem como a conveniência de 

melhorar o nível educacional, técnico e científico da população.  

Schuster (2000) e Santos (2010) exemplificaram algumas outras 

residências que estão distribuídas nos bairros Centro e São José, inclusive na 

Praia Formosa, atual Praia Treze de Julho. Podem ser citadas, portanto: a 

residência da Srª Maria Melo, projetada supostamente pelo desenhista Walter 

Freire Barros em 1952, foi a primeira casa a ter piscina em Aracaju e foi demolida 

há menos de dez anos para construção de um edifício de apartamentos, localizava-

se na área mais valorizada do mercado imobiliário da atualidade. A residência do 

Sr. Elpídio Teixeira, na Rua Vila Cristina, nº 236, projetada e construída pelo 

engenheiro Moacyr Batista dos Santos160, teve seu projeto aprovado pela Diretoria 

                                                        
160 Na planta de situação encontrada no Arquivo Público Municipal, constam, no carimbo da 
prancha, os nomes dos arquitetos Emmanuel Berbet e J. Álvaro Peixoto escritos a mão, porém, 
menciona-se o nome do engenheiro civil Moacyr Batista dos Santos. 
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de Obras do Município em 1958. A residência Dórea Sobral, também localizada na 

Rua Vila Cristina, nº 270, foi projetada supostamente pelo desenhista Walter Freire 

Barros entre os anos de 1958 e 1959. A residência dos Vasconcelos, localizada na 

Rua Campos, nº 178, teve como autor do projeto o desenhista Murilo Barreto em 

1960. Outro exemplar residencial, na Rua Campos, nº 389, a casa dos Oliveira 

Figueiredo, de autoria do engenheiro Silvio Sobral Santos em 1963 e construída 

por Manoel Marx entre 1963 e 1964. Na Travessa Juca Barreto, nº 100, próxima à 

residência dos Alves Sobrinho, apresentada anteriormente, situa-se a casa da Srª 

Selma Campos, projetada por Walter Freire Barros em 1960, teve o Sr. Florivaldo 

como responsável pela obra, finalizada em 1966. E por fim, sabendo que outros 

exemplares podem ser inseridos, mencionam-se as residências do Sr. Flávio 

Prado, localizada na Ivo do Prado, nº 734, finalizada em 1968, e a casa do Dr. 

Dalmo Melo, na Rua Duque de Caxias, nº 341, projetada por Anna Maria Niemeyer 

(1930-2012), filha do arquiteto Oscar Niemeyer.161 

Esta explanação permite constatar que Aracaju dispõe de exemplares 

individuais e de um conjunto de residências situados ao longo de ruas, ou mesmo 

de quarteirões com a estética da paisagem dos anos 1950 e 1960. Algumas 

receberam tratamento diferenciado pelos órgãos que lidam com o patrimônio 

cultural do município, outras tantas estão à mercê dos interesses de particulares, 

descendentes ou novos proprietários. Diferentemente de algumas cidades 

brasileiras, que vêm presenciando substituições ou mesmo perderam na quase 

totalidade seus exemplares modernistas residenciais unifamiliares, Aracaju os 

mantém, individualmente ou em conjunto, sendo capaz, portanto, de reconstituir o 

passado, a memória da cidade a partir da estética adotada em suas residências, 

num enredo que extrapola aspectos formais da arquitetura e técnicos de sua 

construção.  

As residências da Rua Vila Cristina de números 194, 222, 254, 288; da 

Rua Senador Rollemberg de números 217 e 205 e as localizadas na Avenida Ivo 

do Prado de numeração 282, 296 e 942 gozam de preservação parcial pelo fato de 

figurarem na Lista de Bens de Patrimônio Cultural proposta pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Aracaju e são consideradas edificações de interesse 

                                                        
161 Segundo a arquiteta Ana Libório em apresentação elaborada para a Prefeitura Municipal de 
Aracaju, referente à revisão e à ampliação da lista do patrimônio cultural do município, constante no 
Anexo XI do PDDU-2000. 
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cultural162. O que implica a proibição de alteração das características essenciais de 

fachada e volumetria, fato que lamentavelmente não é respeitado na prática, a 

exemplo de: colocação de brises horizontais sobre janelas em fita de vidro; banners 

fechando os paramentos externos, impossibilitando a leitura de elementos 

seguindo a estética modernista; aumento na altura dos muros; mudança de acesso 

à casa; pavimentação da área externa, parcial ou total; demolição dos muros, 

espelhos d’água, chafarizes, canteiros; fechamento com alvenaria de janelas e 

portas; colocação de painéis e portas de vidro nas varandas etc. 

Das nove residências citadas, sete estão localizadas na Área de 

Interesse Urbanístico 3 - A.I.U.3163 -, trata-se dos exemplares das ruas Vila Cristina 

e Senador Rollemberg e da Av. Ivo do Prado, nº 942, todas pertencentes ao Bairro 

São José (figura 114). As A.I.U’s no PDDU-2000 são a garantia da qualidade dos 

espaços urbanos e incentivo às vocações diferenciadas do caráter e da paisagem 

edificada; o exemplo abordado reporta-se a uma área cuja singularidade e função 

constituem marcos de referência para a memória e a dinâmica da cidade, como 

paisagem da década de 50. 

Figura 114 – Planta de localização da A.I.U.3 com indicação dos 

exemplares 

 
Fonte: Anexo VI, PDDU-2000 

                                                        
162 A arquiteta e urbanista Ana Libório, em apresentação para a Prefeitura Municipal de Aracaju, 
sugere a inclusão da residência da Rua Duque de Caxias, nº 341 no Plano Diretor que está em fase 
de revisão e audiências públicas. 
163 Constante no Anexo VI, as diretrizes gerais para esta área são: “evitar a dissolução de sua 
representação sócio-cultural como paisagem da década de 50, com predomínio de edificações 
sofisticadas, em 02 pavimentos, lotes grandes e ótimas condições ambientais e considerar a 
formação de um polo de serviços e comércio com atividades mais especializadas” (ARACAJU. Lei 
Complementar n. 042, de 6 de outubro de 2000). 
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As duas residências localizadas na Avenida Ivo do Prado de números 

282 e 296, que pertencem respectivamente ao comerciante João Hora Oliveira e ao 

banqueiro Ernani Freire, ambas no Bairro Centro, compreendem a Área de 

Interesse Urbanístico 2 - A.I.U.2164 - o que pressupõe uma preocupação mais 

ampla e não direcionada à sua tipologia arquitetônica, conforme o interesse desta 

pesquisa. O estudo criterioso desses dois exemplares será apresentado no 

próximo capítulo, em que serão contemplados aspectos da sua materialidade, 

abordando o máximo possível de informações para compô-los como documento e 

artefato construído, inserido em um contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
164 Constante no Anexo VI, as diretrizes gerais para esta área são: “incentivar a resolução da 
carência de espaços comunitários de lazer, convívio e animação, de forma a garantir o seu usufruto 
pela população que trabalha no Centro e adjacências, nos intervalos dos expedientes comerciais.” 
(ARACAJU. Lei Complementar n. 042, de 6 de outubro de 2000).  
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4 DECIFRANDO A MATERIALIDADE DOS DOIS EXEMPLARES RESIDENCIAIS 

MODERNISTAS DO CENTRO 

 

Neste capítulo serão analisadas arquitetonicamente as duas residências 

modernistas do Bairro Centro, declaradas como bens de interesse cultural: 

primeiramente, a de nº 296, pertencente ao banqueiro Ernani de Souza Freire e, 

em seguida, a de nº 282, propriedade do comerciante João Hora Oliveira, ambos, 

amigos e vizinhos a partir da segunda metade da década de 1950 na prestigiada 

Avenida Ivo do Prado. A análise arquitetônica - formal, estética e construtiva - 

permitirá entender a materialidade dos dois edifícios, como artefato construído e 

inserido no contexto urbano da atualidade, através do olhar para as legislações 

pertinentes à preservação desses bens. Pretende-se a aproximação do projeto, da 

obra e de suas nuances imateriais para investigar a eficácia da preservação deles, 

iniciando a discussão acerca da suficiência dos dispositivos legais do município de 

Aracaju para a salvaguarda dos dois exemplares modernistas em estudo.  

Localizadas em terrenos vizinhos, ao longo da Avenida Ivo do Prado 

(figuras 115 e 116), destacada via pública que desde a instalação da nova capital 

destinou-se a uma população diferenciada, de posses165, que continuamente se 

deslocava ao sul do núcleo central e inicial de Aracaju. Foi cenário, nas primeiras 

décadas do século XX, do processo de embelezamento do rio Sergipe através da 

construção do cais de proteção (figura 117) e da arborização urbana (figura 118), 

período em que a capital estava sendo preparada para as comemorações do 

Centenário de Emancipação Política de Sergipe.  

Figura 115 – Planta de localização das residências 

 
Fonte: Acervo Ana Libório & Gândara Jr. Arquitetos Associados, modificado para este trabalho 

                                                        
165 A população de menor poder aquisitivo foi sendo paulatinamente expulsa das áreas nobres da 
nova capital e passou a ocupar as regiões norte e oeste, conforme abordado no Capítulo 1. 
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Figura 116 – Rua da frente anterior ao embelezamento e arborização 

 

 
Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

Figura 117 – Av. Ivo do Prado: cais de proteção  
 

 
Fonte: Acervo Naide Barboza 

 

Figura 118 – Av. Ivo do Prado: arborização e linha do bonde elétrico 
 

  
Acervo Augusto Gentil 

 

Às margens do rio Sergipe, de contorno sinuoso, diferentemente do 

traçado reticulado proposto por Sebastião Basílio Pirro, a Avenida Ivo do Prado 

sempre se destacou por ser um endereço elegante, local belo e cenário de 

contemplação dos aracajuanos, onde assistiam à chegada e à partida dos barcos, 

saveiros e navios, às disputas de regatas entre os clubes Aracaju, Brasil, 
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Cotinguiba e Sergipe; namoravam nos bancos à noite; passeavam de bonde; entre 

tantas outras rotinas bucólicas aracajuanas, enaltecidas nos versos de Avany 

Torres: 

 
E a balaustrada margeia a enseada 
Ao gosto das águas da Rua da Frente 
de manso, o remanso querendo chegar. 
É um cheiro, é um gosto, é a terra da gente. 
Vaivém, maré morta, é o rio, é o mar. 
 
E as ostras coladas na viga da ponte 
Agora navegam nas latas ferventes. 
É a trempe, é o vento, é o fogo incontido, 
As ostras estalam o tempo não passa, 
Crianças se aquecem tremendo de frio. 
 
As redes de arrasto, sem força se arrastam. 
É quarto minguante e o pouco não basta. 
É muito menino para pouco pescado 
É a fome, é o gesto, é o passo indeciso. 
Mas todos se apressam, comer é preciso. 
De manso, o remanso, querendo voltar. 
É o sopro da brisa, é a terra da gente, 
Vaivém maré cheia, é o rio, é o mar166. 

 

Sua importância deve-se, inclusive, por ser uma das vias de acesso à 

zona de expansão sul, desde o tempo dos bondes até a atualidade, transformada 

em um dos principais eixos de comunicação norte - sul, fazendo a ligação do 

Centro ao Bairro Treze de Julho e a todos na sequência. Nela se instalou o Colégio 

Atheneu, que nas décadas de 1940-1950 tinha o maior número de alunos 

matriculados do estado, atual sede do Museu da Gente Sergipana; o Colégio do 

Salvador (1935), uma das instituições de ensino particular mais conceituadas de 

Aracaju, instalado na antiga residência dos seus fundadores, pertencentes à família 

Galrão Leite167, vinda da Bahia, mas, em 2004, foi transferido para sua nova sede 

no Bairro Jardins; palacetes de famílias endinheiradas e reconhecidas socialmente, 

a exemplo do Solar eclético dos Rollemberg; o primeiro edifício residencial com 

estética modernista, o Edifício Atalaia; a sede do Iate Clube de Sergipe etc. 

No ano de 2000, aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

do Município de Aracaju, a porção da Avenida Ivo do Prado onde estão localizadas 

as duas residências modernistas mencionadas anteriormente passou a integrar a 

                                                        
166 MELINS, 2011, p. 94-95. 
167 Informação fornecida pela Sra. Maria Laís de Melo Costa Maciel em 27 mar. 2012. 
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Área de Interesse Urbanístico 2 - A.I.U. 2 (figura 119). As A.I.U’s são “[...] áreas do 

território municipal de diretrizes especiais com destinação específica e normas 

próprias de uso e ocupação do solo [...]”168, cujas determinações se sobrepõem às 

do Macrozoneamento, respeitando-as. Objetivam a garantia da qualidade do 

espaço urbano e o incentivo das vocações diferenciadas do caráter e da paisagem 

edificada existente. 

Figura 119 – Planta com localização da A.I.U.2 com indicação das 

residências  

 
 Fonte: Anexo VI, PDDU-2000 

 

O esvaziamento após o horário comercial de trabalho da A.I.U.2, que 

engloba algumas quadras marginais ao rio Sergipe, desde o canal do Bairro 

Industrial até a Av. Barão de Maruim, no Centro, possivelmente motivou as 

diretrizes de incentivo à resolução da carência de espaços comunitários voltados 

para o lazer e convívio, permitindo o seu usufruto pela população que frequenta o 

Centro e trabalha neste bairro e em suas adjacências, além do expediente laboral. 

Dessa forma, propõe-se a criação de terraços169 nos novos edifícios para atender a 

esses fins mencionados, Todavia, as residências em estudo não se adéquam 

plenamente a essa diretriz, excetuando-se o caso em que esses imóveis passem 

por uma requalificação que não comprometa a integridade desses bens protegidos, 
                                                        
168 ARACAJU. Lei Complementar n. 042, de 6 de outubro de 2000, art.137. 
169 Trata-se de terraços suspensos sobre o embasamento, para os novos edifícios, com acesso 
público e manutenção sob a responsabilidade do condomínio. São permitidos usos voltados para 
serviços pessoais, de alimentação e de diversão, construídos em até 25% da sua área, não se 
admitindo edificar na porção mediana com vista para o Rio Sergipe. A área restante, equivalente a 
75%, deve ter agenciamento e paisagismo voltados para o lazer contemplativo (ARACAJU. Lei 
Complementar n. 042, de 6 de outubro de 2000, Anexo VI). 
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haja vista que ambas são edificações declaradas de interesse cultural·que figuram 

na lista de Patrimônio Cultural do Município no Anexo XI, item 52, do PDDU-2000. 

A seguir serão apresentadas individualmente as duas residências 

modernistas definidas pela política do patrimônio cultural de Aracaju como 

edificações de interesse cultural e situadas na Avenida Ivo do Prado, no Bairro 

Centro. Pretende-se enxergá-las como artefato produzido em determinado período 

da história aracajuana, conforme visto no capítulo anterior, contemplando aspectos 

da sua materialidade, extrapolando a análise formal e as circunstâncias que os 

alimentam. A análise projetual não seguirá uma ficha ou lista preestabelecida por 

entender que cada edificação apresenta especificidades distintas, mas 

concomitantemente inseridas em um contexto temporal e estético identificáveis 

local e nacionalmente. Iniaciar-se-á pela análise do exemplar de número 296, por 

ter sido produzido cronologicamente primeiro e, sucedendo-o, o de número 282. 

 

4.1 Residencia Ernani de Souza Freire 

 

Exemplar modernista de nº 296, da Avenida Ivo do Prado, foi edificado 

no local do antigo Trapiche Aurora, após a sua demolição170. Seu projeto, datado 

de 1953, é atribuído ao atuante desenhista Walter Freire Barros, sua construção 

teve como mestre de obras e empreiteiro o Sr. Florival Santos e os interiores 

ficaram a cargo da Casa Nunes, localizada no Rio de Janeiro171. Segundo o Sr. 

João de Souza Ávila, esposo de uma das descendentes do Sr. Ernani Freire, a 

mudança para a casa ocorreu em 1º de maio de 1956. Curiosamente, só em 24 de 

abril de 1958 foi dado o HABITE-SE residencial pelo Serviço de Polícia Sanitária do 

Departamento de Saúde Pública de Sergipe, em conformidade com o Decreto nº 

77 de 24 de maio de 1937.  

A família era formada por quatro integrantes: Sr. Ernani de Souza Freire 

(1910-2000), o patriarca, caçula de onze filhos, banqueiro e proprietário da Casa 

                                                        
170 O citado trapiche foi adquirido pelo Sr. Ernani de Souza Freire que mandou demoli-lo . Parte dos 
resíduos da demolição serviu de material de construção para o mestre de obras e empreiteiro 
Florival Santos edificar uma vila residencial em bairro periférico, porém, pedras e madeiras foram 
utilizadas na obra da casa estudada. Possuidor de um grande terreno, Sr. Ernani vendeu uma 
porção deste para o Sr. João Hora de Oliveira (Informações obtidas em entrevista concedida pelo 
Sr. João de Souza Ávila, em 29 de março de 2012, Aracaju). 
171 Dados obtidos a partir de uma entrevista concedida pelo Sr. João Ávila, esposo da descendente 
direta do Sr. Ernani Freire, concedida em 2009 e complementada em 28 de março de 2012, Aracaju. 
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Bancária Freire Silveira172, chegou a ser Secretário de Estado da Fazenda na 

gestão do governador Lourival Batista; sua esposa, Sra. Maria Eugênia Andrade 

Freire (1915-2002), apreciadora de livros de literatura e revistas de decoração, 

tinha muito acesso ao Rio de Janeiro, haja vista que um dos seus irmãos                   

residia nesta cidade e frequentava as rodas sociais cariocas; seu casal de filhos: 

Ernani de Souza Freire Filho, arquiteto residente no Rio de Janeiro, e Diana Maria 

Andrade Freire, proprietária de uma agência de turismo e residente em Aracaju. O 

casal Souza Freire costumava recepcionar e hospedar personalidades importantes 

e influentes de alcance nacional, a exemplo do político Adhemar Pereira de Barros, 

quando candidato à presidência da república, no final da década de 50.   

Os Souza Freire residiram na casa modernista até 1992, quando 

decidiram se mudar para um apartamento. Pode-se, brevemente, afirmar que a 

concepção programática partiu da necessidade de abrigar uma família com dois 

filhos de sexo diferentes, com espaços de estar amplos e cuidadosamente 

pensados para a rotina de um homem ativo, influente e articulado, e de sua 

esposa, exímia dona-de-casa e atenta às novidades estéticas de sua época. 

A análise arquitetônica do bem iniciará a partir do exterior, da relação do 

edifício com o lugar, seu entorno imediato, da edificação com o lote e como essas 

relações ocorrem; em seguida será analisada a composição arquitetônica a partir 

das suas partes e do todo, não necessariamente nesta ordem. A volumetria total do 

edifício, com suas subtrações e adições existentes, ou seja, a decomposição dos 

volumes e planos será necessária para compreender o todo arquitetônico, 

buscando decifrar se o resultado obtido foi intencional por parte do projetista ou se 

foi obra do acaso. A setorização interna, a articulação espacial, a presença de 

elementos arquitetônicos marcantes, associados aos recursos de arquitetura 

voltados para o conforto térmico e ao repertório de materiais arrematarão a análise, 

acrescida da estética adotada no projeto dos ambientes internos e do mobiliário. 

Para subsidiar o estudo, foi utilizada primeiramente a documentação gráfica do 

edifício, redesenhada a partir do projeto original, existente em posse dos 

descendentes diretos; em seguida, foram analisados registros fotográficos 

realizados pela autora desta pesquisa ou pertencentes ao acervo familiar e, enfim, 

                                                        
172 Trabalhou desde muito jovem numa casa bancária francesa, após seu fechamento fundou a 
Casa Bancária Dantas Freire em parceria com outros sócios. Após o rompimento, criou a Freire 
Silveira. 
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fez-se uma análise comparativa entre o que foi projetado, o que foi construído e as 

mudanças ocorridas posteriormente. Na sequência está a documentação gráfica, 

conforme o projeto original (figuras 120 a 129). Os elementos e soluções que 

sofreram modificações ou não foram realizados serão explicitados no transcorrer 

da análise a seguir. 

Figura 120 – Planta baixa do pavimento térreo 

 
     Fonte: Acervo pessoal173 

 
Figura 121 – Planta baixa do pavimento superior 

 
     Fonte: Acervo pessoal 

                                                        
173 Documentação gráfica obtida a partir do redesenho do projeto original, que está em posses da 
Srª Diana Maria Andrade Freire Ávila, utilizando a ferramenta do AutoCAD. Realizado pela empresa 
prestadora de serviços relacionados à arquitetura e engenharia, CADGraffic’s, em agosto de 2011 e 
supervisionado por esta autora. 
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Figura 122 – Corte AA 

 

 
     Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 123 – Corte BB 

 

 
      Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 124 – Corte CC 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 125 – Corte DD 
 

 
Fonte: Acervo pessoal 
 

Figura 126 – Corte EE 
 

 
                     Fonte: Acervo pessoal 
 

Figura 127 – Fachada leste – principal 

 
                     Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 128 – Fachada sul 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 129 – Fachada da edícula 

 

 
  Fonte: Acervo pessoal 

 

4.1.1 Forças do lugar 

 

O lote trapezoidal, onde está implantado o imóvel, apresenta as 

seguintes dimensões aproximadas: 17,50m x 38,0m (dezessete metros e cinquenta 

centímetros x trinta e oito metros), totalizando 665m² (seiscentos e cinquenta 

metros quadrados), com a sua menor face paralela à Avenida Ivo do Prado; esta e 

a presença do rio Segipe foram determinantes na concepção do projeto residencial 

(figura 130). A primeira, larga, imponente, com um canteiro arborizado separando 

as vias de sentido Centro - Zona Sul e Zona Sul - Centro, proporciona uma 

perspectiva favorável do lote, o que levou à busca de soluções arquitetônicas que 

agregassem valor àquela paisagem, principalmente para quem caminha pelas 

calçadas do canteiro central ou da que margeia a balaustrada do rio. O rio Sergipe 

também vai exercer um papel importante na concepção do projeto, sua prestigiada 
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vista é valorizada em vários ângulos de visão do lote, através dos recuos laterais 

(figuras 131 e 132), acrescidos da varanda no térreo174 (figura 133) e no pavimento 

superior através do pano de vidro (figura 134). O volume suspenso, paralelo ao 

eixo da avenida, enfatiza a aproximação da casa com esta via e com o rio, fazendo 

com que a edificação estabeleça um diálogo próximo com seus elementos de 

entorno, interagindo com eles e se aproximando deles, trazendo-os para o seu 

interior, a paisagem invade a casa, tudo é um só ambiente. 

Figura 130 – Perspectiva da caixa arquitetônica e as forças do lugar 

 

 
Fonte: Acervo pessoal175 

 

Figura 131 – Vista a partir dos recuos laterais 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

                                                        
174 Trata-se do extenso espaço frontal gerado pela projeção do volume superior, suspenso por 
pilotis. 
175 Imagem elaborada pela própria autora e desenvolvida para este trabalho por Monique 
Nascimento Oliveira, técnica em edificações e estudante de arquitetura e urbanismo da UFS 
(Universidade Federal de Sergipe). 
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Figura 132 – Vista a partir dos recuos laterais 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figura 133 – Vista a partir da entrada principal 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

Figura 134 – Vista a partir da varanda no pavimento superior 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

As construções que avizinham a residência dos Freire exibem o mesmo 

gabarito, não quebram o ritmo visual da silhueta dos edifícios, além de não               
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exercer uma força que possa ter interferido no ato projetual nem na observação               

de sua inserção do contexto urbano da atualidade. À sua direita já existia                 

uma residência de estética neocolonial e à sua esquerda, terreno livre. Vale 

lembrar que a casa de numeração anterior, nº 282, foi construída posteriormente 

(figura 135). 

Figura 135 – Perspectiva da caixa arquitetônica e da circunvizinhança 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

4.1.2 Implante no lote 

 

A caixa arquitetônica que constitui a casa situa-se recuada da linha do 

lote em todas as suas faces, conforme estabelecia a postura municipal vigente à 

época176 (figura 136). Os recuos laterais são variáveis: à direita, acesso direto à 

edícula, criou-se um recuo de três metros; à esquerda, no entanto, este valor é 

inconstante, acompanhando a inclinação do lote trapezoidal, iniciado a partir de 

2,57m (dois metros e cinquenta e sete centímetros), na extremidade do volume 

suspenso, até 3,23m (três metros e cinquenta e sete centímetros), limite posterior 

da caixa principal. Nesse espaço existe uma preocupação paisagística, dando 

sequência ao jardim frontal. Contrariamente, porém, o projetista posicionou a 

garagem neste lado, havendo um claro conflito de uso. Neste momento é válido 

mencionar uma importante alteração entre o proposto no projeto e o construído: 

houve uma inversão do posicionamento da garagem, afirmação ratificada através 

de uma foto tirada à época de inauguração da residência, onde é possível, 

inclusive, atestar a inexistência da construção vizinha, pertencente ao Sr. João 

Hora de Oliveira (figura 137). À frente recuou-se 6,50m (seis metros e cinquenta 

                                                        
176 Verificar explicação no capítulo anterior. 
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centímetros) e no fundo o recuo consiste em 8,61m (oito metros e sessenta e um 

centímetros), incluindo-se a edícula. 

Figura 136 – Planta de situação 

 

 
         Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 137 – Residência em 1956: acesso à garagem diferente do 

projeto original. 

 

 
Fonte: Acervo da família 

 

O recuo frontal é ampliado visualmente pela implantação suspensa da 

casa e pelo volume frontal em forma de “L”, apoiado por finos pilotis. A entrada 

principal da residência dista, pois, aproximadamente 14,25m (catorze metros e 

vinte e cinco centímetros) da face frontal do lote. Vale mencionar que, após a 

demolição do muro e pavimentação da área frontal, a percepção de amplidão 
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aumentou, mas a perda estética é flagrante177 (figura 138). A demolição deveu-se à 

necessidade de criação de vagas de estacionamento quando do aluguel do imóvel 

para uma empresa prestadora de serviço. 

Figura 138 – Recuo frontal anterior à demolição do muro e à 

pavimentação do jardim 

 

 
Fonte: Acervo Schuster (2000) 

 

A edificação disposta centralmente no lote, com uma leve 

excentricidade, apresenta a residência propriamente dita, implantada na sua parte 

frontal e a edícula ao fundo, ocupando toda a largura do terreno sendo recuada 

parcialmente da sua face posterior, onde era possível ter uma espécie de quintal 

cuja utilização espacial associa-se à ruralidade e à tipologia residencial tradicional 

à época178. 

Segundo familiares, o Sr. Ernani Freire arrependeu-se de fracionar179 o 

seu lote para que o amigo e vizinho, Sr. João Hora, o adquirisse e construísse a 

sua casa.  

O amplo terreno permitiria maior amplidão e liberdade ao seu edifício. 

Dos exemplares modernistas locais, no entanto, este é um dos que a implantação 

da residência no lote permitiu mais liberdade visual e espacial, não se restringindo 

apenas ao recuo lateral de 1,50m (um metro e meio) imposto pela postura 

municipal. 

                                                        
177 Esta abordagem será destrinchada em outra seção deste capítulo. 
178 Segundo João de Souza Ávila, havia um galinheiro e um quarador no espaço destinado ao 
quintal. 
179 Com o dinheiro adquirido na venda do lote, pode cobrir razoavelmente as despesas com a 
construção de sua casa. 



156 
 

4.1.3 Área externa 

 

Antes de partir para a análise da edificação em si, é necessário 

mencionar a preocupação projetual com o tratamento da área externa, a iniciar pelo 

muro baixo em pedra aparente (figura 139), oriunda de uma pedreira de Itaporanga 

D´Ajuda, município próximo a Aracaju. A pedra arestada, assentada 

ortogonalmente, confere um aspecto natural, com certa rusticidade, proveniente de 

sua textura e cor escura, em contraste com a superfície branca dos paramentos 

externos da casa. Esse muro é arrematado com um gradil em ferro pintado, 

retilíneo, verticalmente aplicado em sequência, cujos perfis apresentavam-se 

paralelos entre si e enquadrados por um de bitola superior. O paisagismo da 

residência integra a projeção do prisma suspenso aos jardins frontal e lateral 

esquerdo através de canteiros, espelhos d’água e percursos sinuosos em pedra 

que se cruzavam e se complementavam, formando um conjunto harmonioso (figura 

140). Pode-se concluir que esta integração das áreas verdes interna e 

externamente estendia-se para a arborização existente no canteiro central da 

Avenida Ivo do Prado e, complementando, amenizava o geometrismo e a 

angulação das formas das fachadas leste e norte da edificação (figura 141). Na 

fachada sul, o elemento verde está representado através de um estreito canteiro 

em pedra, similar ao muro, ao longo de todo o comprimento do terreno. 

Figura 139 – Vista do muro em pedra com gradil do projeto original 
 

 
Fonte: Acervo da família 

 
Figura 140 – Planta baixa original com paisagismo 
 

 
                       Fonte: Acervo da família 
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Figura 141 – Paisagismo integrado a arborização urbana 

 

 
Fonte: Acervo Schuster, 2000 

 

Um banco curvo, numa composição que se aproxima de um 

caramanchão (figuras 142 e 143), foi projetado e executado no recuo lateral 

esquerdo, encerrando o percurso em pedra margeado por área verde. Localizando-

se em frente à varanda, servia como extensão visual do ambiente para a área 

externa, proporcionando um canto de contemplação, encontros e conversas, haja 

vista a proximidade com a sala de jantar e seu ambiente contíguo: o quarto de 

costura.180 

Figura 142 – Perspectiva original do banco curvo 

 

 
Fonte: Acervo familiar 

                                                        
180 Ambiente onde Sra. Eugênia recebia modistas para costurar em sua residência às quintas-feiras, 
hábito comum entre as senhoras da sociedade, recentemente abandonado, devido à ampliação de 
opções de lojas de vestuário e à queda de preços e facilidades em adquirir roupas através de 
viagens. 
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Figura 143 – Banco curvo 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

A solução do partido adotada por Walter Freire Barros traz a ideia da 

comunicação do privado com o público, traduzido no percurso do jardim, elemento 

de extrema expressividade na composição do conjunto. A sinuosidade deste 

funciona como elo entre a rua, espaço público, e a casa, espaço privado da família, 

sendo através do seu setor social - sala de estar e da varanda lateral norte – de 

onde acessa visualmente as salas de jantar e de costura. O movimento sinuoso 

presente na entrada principal é mais visível no projeto pelos dois degraus e pela 

ampla plataforma que direciona e convida ao ambiente interno. O desnível real, no 

entanto, é menor, havendo apenas o grande patamar181 (figuras 144 e 145) para a 

Sala de Estar. 

Figura 144 – Detalhe do patamar com os degraus na planta baixa 
 

 
Fonte: Acervo pessoal a 
partir do projeto original 

                                                        
181 Recentemente, para atender às determinações de acessibilidade, foi acrescido um arremedo de 
rampa no mesmo material em pedra do piso. 
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Figura 145 – Patamar executado sem os degraus anteriores 

 

 
     Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

4.1.4 Composição volumétrica 

 

A residência dos Souza Freire compõe-se de dois edifícios distintos e 

separados entre si, um à frente, destinado à morada da família propriamente                 

dita, e outro ao fundo, reservado à edícula de serviço e abrigo para o carro. A 

edícula foi projetada como um prisma de base trapezoidal simples, ocupando a 

largura total do terreno. Em 2004, oito anos após a transferência do casal para um 

edifício de apartamentos, a família optou por ampliá-la e acrescentou-lhe um 

segundo andar. Deste fato resultou um impacto negativo na volumetria do                

edifício principal, tanto pelo aumento do gabarito da edícula quanto pelo 

estreitamento visual do espaço entre as duas edificações, convertendo-se em um 

corredor.  

A residência, no entanto, é composta por dois volumes distintos, que, se 

observados por pavimento, permitem uma visualização mais clara. No térreo, todos 

os compartimentos estão circunscritos em um retângulo. No pavimento superior, 

além do mesmo retângulo superposto ao do térreo, acrescenta-se um módulo em 

“L” que, posicionado à frente da caixa volumétrica simples, confere um resultado 

final imponente e de grande expressividade. Na figura 146, a seguir, foi acrescido o 

prisma da edícula. 
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Figura 146 – Arranjo volumétrico primário 
 

 
           Fonte: Acervo pessoal 
 

A subtração promovida pelo recorte vertical das varandas nos dois 

pavimentos da fachada norte não desestabiliza o volume formado pelo prisma de 

base retangular. Esta fornece uma quebra na monotonia retilínea através da 

criação de planos distintos, incrementando-o. Enquanto na subtração ocorrida a 

oeste, no pavimento superior, resultante do vazio promovido pela varanda do 

fundo, há redução da massa dos paramentos voltados a norte e sul, escalonando-

os, efeito sugerido pela descontinuidade da platibanda no perímetro da citada 

varanda (figuras 147 e 148). O fechamento posterior dessa varanda com alvenaria 

e colocação de janelas (figura 149), ocorrido a partir de 1992, dificultou a leitura 

comparativa entre o que foi projetado e o que foi realmente executado no tocante 

ao seu telhado ser aparente ou acompanhar o gabarito da platibanda da 

edificação.182 

Figura 147 – Arranjo volumétrico primário com as subtrações das 

varandas 

 
Fonte: Acervo pessoal 

                                                        
182 Um registro fotográfico das fachadas norte ou sul entre os anos 1950 e 1990 dirimiria esta 
incerteza. 
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Figura 148 – Fachada norte com as subtrações das varandas norte e 

oeste, conforme projeto original 

 

 
      Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 149 – Fachada oeste com fechamento da varanda 
 

 
Fonte: Acervo pessoal 
2012 

 

O módulo formado por uma volumetria, a partir de uma base em “L”, 

como mencionado anteriormente, destaca-se na fachada e permite interpretações 

distintas e complementares entre si. A adição da sua forma em planta, 

complementando o retângulo do módulo posterior fornece movimento à 

composição, projetando-a para frente; o retângulo comprido, horizontalmente 

disposto na vista principal da casa, proporciona uma imagem de grande base para 

contemplação da vista externa, respeitando o sentido do eixo da rua; além de 

resultar numa elegante proporção a partir da simplicidade oriunda da opção pela 
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solução ortogonal (figura 150). A caixa em formato de “L” insinua a delimitação de 

um pátio interno, completamente integrado ao ambiente externo, haja vista que, 

estando toda a sua volumetria suspensa, apoiada apenas por finos pilotis183, não 

existe barreira visual no térreo (figura 151). Solução rica, evidenciada, em especial 

quando for estudado o tratamento das superfícies e os recursos arquitetônicos para 

captação de luz e ventilação naturais. 

Figura 150 – Módulo em “L” e o destaque do retângulo horizontal na 

fachada leste 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 151 – Módulo em “L” suspenso e a integração visual entre o pátio 

interno e o exterior 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 
 

                                                        
183 A solução estrutural do volume em “L”, caracterizada pela sustentação da laje plana em concreto 
armado através de finos pilotis, pode ser interpretada, aqui, como uma expressão da novidade e do 
moderno trazida pela rica e influente família Souza Freire.  
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O resultado obtido pelo tratamento diferenciado da cobertura e do seu 

acabamento, entre os dois módulos, reforça a distinção entre ambos no todo 

volumétrico da residência propriamente dita. Ideia mais bem percebida na fachada 

norte, onde há uma clara separação: o módulo frontal com telhado tipo “borboleta” 

e o posterior, que apresenta platibanda plana (figuras 152 a 156). 

Figuras 152 e 153 – Fachada norte e sul 

 

  
Fonte: Acervo pessoal 
 

Figuras 154, 155 e 156 – Fachadas norte e sul 
 

   
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

4.1.5 Organização e articulação interna dos espaços 

 

A proposta para a residência dos Souza Freire atende a uma 

necessidade programática de três quartos, sendo um para o casal e os outros dois 

para cada um dos filhos; amplo ambiente de estar e setor de serviço dividido entre 

o corpo da casa e a edícula. A distribuição dos cômodos, desse modo, respeita a 

seguinte setorização básica: ambientes sociais e de serviço no térreo e o setor 

privativo, incluindo o gabinete do Sr. Ernani, no pavimento superior. 

Ao adentrar na sala de estar, tem-se ampla visão do ambiente social da 

casa184, parcialmente prejudicada pelo painel de parede em alvenaria existente no 

meio do vão que a comunica com a sala de jantar. A divisão em dois vãos, prevista 
                                                        
184 Na seção que tratará de ambientação de interiores será abordada a preocupação com a 
articulação e integração dos espaços, em especial as salas, cartão de visitas da residência. 
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no projeto arquitetônico, não bifurca a circulação pelo fato de ser dado um 

tratamento decorativo no espaço livre mais à direita, conforme será abordado na 

seção sobre arquitetura de interiores e decoração deste capítulo. Observa-se uma 

continuidade visual entre ambas as salas, havendo privacidade parcial da sala de 

jantar. A partir desta sala, é possível acessar o quarto de costura, a varanda lateral, 

voltada para a fachada norte, ou a copa, direcionando-se, desta forma, para o setor 

de serviço, via cozinha ou diretamente, através de uma porta na lateral sul.185 A 

articulação espacial dos ambientes do térreo é caracterizada pela fluidez, 

prevalecendo o sentido do eixo da planta, que acompanha o eixo do terreno, 

bifurcado apenas na sala de jantar que funciona como o ambiente de convergência 

deste pavimento. Os ambientes não são apresentados numa sequência linear, mas 

os espaços manifestam a adjacência no decorrer do eixo longitudinal (figuras 157 e 

158). 

Figura 157 – Ambientes do térreo 
 

  
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 158 – Setorização e circulação do térreo 

 

  
                      Fonte: Acervo pessoal 

                                                        
185 Atualmente fechada com alvenaria. 
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A circulação para o pavimento superior, setor íntimo da residência, dá-se 

unicamente através de uma escada em leque localizada à esquerda de quem entra 

na sala de estar, primeiro ambiente interno. Seu posicionamento em planta, 

cercada por paredes, formando um “U” para acolhê-la, não compromete o fluxo da 

circulação para os demais espaços do térreo. Representa um elemento livre, 

escultórico, de destaque pelo seu desenho e acabamento, porém, sutilmente 

convidativo para acessar o pavimento superior. Outro meio de comunicação entre 

os andares seria a escada na parte posterior da casa, projetada, mas não 

executada. 

No segundo pavimento, a clareza projetual quanto à preocupação                

com a privacidade é flagrante.186 Diferentemente do térreo com seus                    

generosos jardins, recuos e pátio integrados à rua, no setor privativo da                   

casa, os quartos dos filhos estão voltados para o fundo e para a lateral sul,                            

e no quarto do casal há abertura apenas para o pátio interno. Um longo                   

corredor faz a comunicação interna entre os ambientes, finalizados em cada 

extremidade leste e oeste por duas varandas (figura 159). Outro aspecto                      

que denota a preocupação com a privacidade familiar neste pavimento são as 

aberturas do gabinete do Sr. Ernani, que, mesmo estando disposto na                      

fachada principal, são voltadas para a lateral sul e para a varanda frontal, a qual, 

inclusive, ao contrário da varanda oeste, tem as suas envasaduras fechadas por 

esquadrias de madeira e vidro, enquadradas por uma esbelta estrutura em 

alvenaria, dividindo o vão em partes fixas superior, inferior e central, formado pela 

janela em fita. A solução inicial, proposta por Walter Freire Barros, era a de um 

pano único em vidro e um material esteticamente mais leve, possivelmente o 

alumínio. 

A escada escultural, posicionada no hall íntimo, e central do retângulo 

maior da planta do segundo andar, divide a circulação retilínea ao longo da qual 

estão dispostos os ambientes - três quartos, gabinete, sanitário e varandas (figura 

160). A distribuição dos espaços, portanto, dá-se linearmente, seguindo o eixo 

longitudinal da planta e este, o eixo do terreno. 

 
                                                        
186 Os amplos vãos formados por blocos vazados na circulação e na varanda frontal remontam à 
tradição colonial do uso dos muxarabis, importante recurso arquitetônico para obtenção de conforto 
térmico e um elemento que permite ratificar o costume da privacidade das famílias, através do qual 
se pode observar a rua, sem ser visto.  
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Figura 159 – Ambientes do pavimento superior 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 160 – Setorização e circulação do pavimento superior 

 

 
     Fonte: Acervo pessoal 
 

4.1.6 Sistema e técnica construtiva 

 

Após a demolição do Trapiche Aurora, de propriedade do Sr. Ernani 

Freire, muito do resíduo da construção foi aproveitado. As pedras, por exemplo, 

serviram para o alicerce da nova casa e a madeira, para escoramento da obra. As 

paredes são em alvenaria de bloco e a estrutura, em concreto armado. O destaque 

estrutural cabe à enorme laje que sustenta o módulo anterior, em “L”, suspenso e 

apoiado por pilotis. Na cobertura, usaram-se telhas de fibrocimento, duas águas 

invertidas no módulo anterior e uma água no posterior, com armação em madeira e 

laje de cobertura. Há um sistema de circulação de ar através de orifícios 

posicionados entre o telhado e a laje, o que minora os efeitos do calor tropical. As 

águas invertidas da cobertura do módulo anterior são acompanhadas pela 

platibanda, o que reforça a estética do telhado “em borboleta”, um dos elementos 

do repertório modernista, muito difundido nacionalmente desde os anos 40. 
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O grande vão envidraçado no paramento principal da casa é dividido 

longitudinalmente em três porções separadas por duas vigas, reduzindo a 

superfície de vidro. A bandeira e o peitoril recebem subdivisões verticais em 

alvenaria e cada uma delas resulta em cinco retângulos envidraçados e fixos 

(figuras 161 e 162). No pavimento térreo, a porta (figura 163) e a janela são largas 

e compostas por gradil detalhado pelo próprio autor do projeto arquitetônico. Nas 

janelas dos quartos (figura 164) há o mesmo detalhe em gradil para acompanhar o 

térreo, porém, apresenta uma divisão vertical em alvenaria que reduz o pano da 

esquadria e gera duas porções. Possivelmente esta solução de compartimentagem 

dos vãos deve-se à falta do domínio da técnica do concreto armado para vencer 

grandes envasaduras. 

Figura 161 – Janela na fachada principal leste 

 

 
Fonte: Acervo da família, final da década de 1950 

 

Figura 162 – Janela na fachada principal leste: vista interna 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2009 



168 
 

Figura 163 – Porta principal 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

   

Figura 164 – Janelas da sala e do quarto do casal 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 
 

Amplos vãos internos do setor privativo são preenchidos por                      

blocos vazados que representam importante recurso arquitetônico para                   

obtenção de conforto nos ambientes da varanda frontal (figura 165), da               

circulação existente na parcela do módulo em “L” (figuras 166 e 167), suspenso, e 

na parede externa, sul, que abriga a escada (figura 168), todos no pavimento 

superior. 
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Figura 165 – Varanda frontal. Vão com bloco vazado 

  

 
Fonte: Acervo particular, 2012 
 

Figuras 166 e 167 – Vãos com blocos vazados no módulo em “L”: 

externa e internamente 

 

    
Fonte: Acervo particular, 2012 
      

Figura 168 – Blocos vazados na parede sul da escada 

 

 
                               Fonte: Acervo particular, 2012 
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Os paramentos externos da varanda oeste eram completamente 

abertos, sem nenhuma vedação acima do guarda corpo em alvenaria, e 

fracionados por pilares esbeltos que faziam e ainda fazem a sustentação da viga 

da cobertura. Atualmente, no entanto, o ambiente encontra-se fechado com 

alvenaria para atender ao seu novo uso, espécie de miniauditório ou sala de 

treinamento (figura 169). Quatro janelas foram assentadas neste paramento 

externo oeste. 

Figura 169 – Fechamento da antiga varanda posterior 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

4.1.7 Recursos arquitetônicos para conforto térmico 

 

Walter Freire Barros preocupou-se em suprir a residência com luz e 

ventilação naturais ao implantar a edificação com recuos significantes, paisagismo 

e recursos projetuais eficazes para a aclimatação local, especialmente em relação 

à insolação e circulação do ar.187 

As varandas com grandes profundidades, localizadas nas fachadas leste 

e oeste, permitem sombreamento e redução da incidência solar direta em 

ambientes como quartos e gabinete (figura 170). O recuo da sala de jantar e do 

quarto da filha, resultando em duas pequenas varandas, voltadas para fachada 

norte, promove proteção parcial à incidência solar direta188 (figura 171). Paredes 

                                                        
187 Aracaju está localizada entre as coordenadas geográficas de 10º 55’ 56’’ de latitude sul e 37º 04’ 
23’’ de longitude oeste, caracterizando-se pelo clima quente e úmido com temperaturas médias 
anuais altas, especialmente entre os meses de dezembro e março, podendo alcançar 39ºC. As 
chuvas concentram-se nas estações de outono e inverno. Seus ventos dominantes são SE e NE. 
188 Atualmente não é possível visualizá-las devido ao fechamento em alvenaria para criação de uma 
antessala e espaço para colocação de equipamentos de ar condicionado. 
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cegas são estrategicamente posicionadas para evitar entrada de luz solar direta e 

consequente radiação em ambientes como a sala de estar, o quarto de costura e o 

gabinete. 

O posicionamento estratégico das aberturas dos vãos e os elementos 

utilizados nas envasaduras promovem a circulação do ar ao longo da casa, 

destacando-se o uso dos blocos vazados em argamassa pintada na varanda da 

fachada principal (figuras 165 e 166), em uma porção da circulação (figura 172) e 

no paramento externo da escada (figura 168). Cobogós de louça na parede entre o 

gabinete e a varanda da fachada principal permitem a ventilação, sem o contato 

direto com a Avenida Ivo do Prado (figura 173). No tocante ao desenho das 

esquadrias, foram projetadas folhas e bandeiras com venezianas, alternadas com 

modelos em vidro, solução certamente pensada pelo projetista para incrementar a 

ventilação passiva e a iluminação natural; no entanto todas as janelas e portas 

foram executadas em armação de madeira e vidro, excluindo-se as venezianas 

(figura 174). 

Figuras 170  e 171 – Varandas nos pavimentos superior e térreo 
 

   
 Fonte: Acervo particular, 2012 
 

Figura 172  - Blocos vazados na circulação do pavimento superior 
 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 
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Figura 173  – Cobogós em louça entre o gabinete e a varanda 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Figura 174  – Esquadrias executadas 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Na platibanda são vistos pequenos orifícios, linear e longitudinalmente 

dispostos na altura entre as telhas de fibrocimento e a laje, com o objetivo                        

de minimizar o calor gerado pela incidência solar constante na                                

cobertura e sua consequente transmissão para os ambientes internos do segundo 

andar. 

 

4.1.8 Tratamento das superfícies e material empregado 

 

As superfícies externas da caixa arquitetônica são majoritariamente 

rebocadas, lisas, com pintura branca. A marcação da caixa retangular frontal, 

expressivamente emoldurada por alvenaria, em conformidade com o acabamento 

do todo arquitetônico, sobressai em relação à superfície da parede e realça a 



173 
 

riqueza de textura e cor entre o branco, a litocerâmica, em tonalidade terracota e 

ocre e o vidro. Este último propicia um efeito de vazio e transparência que revela a 

textura do bloco vazado da parede posterior da varanda frontal. Destaca-se na 

composição da fachada principal o uso de cores e texturas expressas no                  

motivo decorativo do painel de azulejos - localizado no paramento da porta 

principal de acesso a casa - numa possível alusão à azulejaria do período                 

colonial, no grafismo em circunferências do gradil das esquadrias e nos pilotis 

pintados de vermelho intenso, resultando em um elegante contraste (figuras 175 a 

177). 

Figura 175  – Composição da fachada principal 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Figura 176  – Detalhe do painel de azulejos 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 
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Figura 177 – Detalhe do gradil presente em portas e janelas 

 

 
          Fonte: Acervo particular, 2012 

 

A utilização dos blocos vazados em formato hexagonal, com recorte em 

elipse delgada e horizontal (figura 178), confere textura ao paramento sul, bem 

como ao recorte em “L” do módulo suspenso (figura 166). A pedra natural, 

argamassada e arestada, oriunda de uma pedreira do município sergipano de 

Itaporanga D´Ajuda e aplicada no muro frontal e lateral da residência189 (figura 

179), neutraliza o entorno para destacar seu edifício principal. É desconhecida a 

intenção do projetista ao pintar de branco a argamassa da pedra, fato                   

perceptível em registros fotográficos do ano da inauguração, apresentados 

anteriormente. O patamar que acessa a entrada principal em mármore branco 

destaca-se do piso em pedra natural e dos espelhos d’água e canteiros sinuosos, 

revestidos em azulejo azul claro liso; fazendo alusão aos degraus de convite tão 

usados na arquitetura colonial. O arranjo dos elementos é simples,                             

alternando materiais locais, tradicionais com o repertório de acabamentos 

encontrado em exemplares modernistas contemporâneos de outras capitais 

(figuras 180 e 181). 

 
                                                        
189 O muro frontal foi demolido e construiu-se posteriormente uma mureta de proteção delimitando o 
estacionamento. Nessa, as pedras estão pintadas em preto e branco, impossibilitando afirmar se 
são similares às originais ainda existentes. 
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Figura 178 – Blocos vazados na fachada sul 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Figura 179 – Pedra arestada e argamassada dos muros 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Figuras 180 e 181 – Arranjo dos elementos da fachada principal 

 

   
          Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Interiormente há uma heterogeneidade de materiais em pisos e paredes 

no decorrer dos ambientes. Nas salas, a paginação do piso em mármore branco 

40x40 cm e perfis de 5cm de largura em granito preto - formando uma malha 
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reticulada - produz unidade e continuidade no setor social, ratificando a articulação 

entre ambas (figura 182). Na escada em leque, escultórica, de alvenaria pintada, 

há degraus - pisos e espelhos - em mármore branco, guarda-corpo em ferro 

delgado e sinuoso pintado de branco e corrimão em madeira encerada ou pintada 

de preta. Atualmente, porém, ambos os elementos citados estão pintados de 

esmalte sintético marfim (figura 183). Existe clara setorização e escolha do piso 

conforme a hierarquia e o uso do ambiente. Na copa e na cozinha, a                   

paginação reticulada é mantida com placas de 30x30cm em granilite formado por 

mármore e argamassa preta. A harmonia presente entre os ambientes está na 

opção pelo preto e branco nos pisos das salas, da copa e da cozinha (figuras 184 e 

185). 

Figura 182 – Piso reticulado: continuidade e articulação entre as salas  

 

 
Fonte: Acervo da família 

 

Figura 183 – Escada em leque 

 

 
  Fonte: Acervo particular, 2012 
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Figuras 184 e 185 – Harmonia de cores: piso das salas (esquerda) e da 

copa e cozinha  (direita) 

 

   
          Fonte: Acervo particular, 2012 

 

As paredes internas do setor social receberam tratamentos diferentes: 

ao adentrar na sala, à direita, foi elaborado um painel de pintura artística com a 

temática da fauna e flora brasileira; à sua frente, no paramento com os blocos 

vazados, logo, à esquerda da porta principal, foi aplicada uma pintura de cor 

escura, possivelmente azul royal; na parede divisória entre as salas usou-se pedra 

natural argamassada, em filetes (figuras 186 e 187); as demais paredes são 

rebocadas e pintadas de branco gelo, acompanhando os paramentos externos. Os 

paramentos da cozinha são revestidos de azulejo branco com uma faixa decorativa 

verde água. No sanitário, empregaram-se louças em tom azul violáceo. A área de 

serviço, na parte posterior da edificação principal, é revestida atualmente de 

azulejo decorativo, possível intervenção sofrida após a saída do casal Souza Freire 

em 1992. 

Figura 186 – Parede à esquerda em pedra e painel de pintura ao fundo 

 

 
Fonte: Acervo da família 
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Figura 187 – Detalhe do revestimento em pedra na parede divisória 

entre as salas 
 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

O setor íntimo, compreendendo hall, circulação, gabinete e quartos, é 

constituído de assoalho tipo taco de madeira clara, aparentemente pau marfim, 

disposto em retículas três a três (figura 188). A textura, proporcionada pelos vãos 

formados por blocos vazados e realçada pela entrada de luz natural difusa, 

enriquece o tratamento das paredes no pavimento superior, em especial na 

varanda frontal, na circulação existente no módulo em “L” e no paramento sul da 

escada (figuras 189 a 191). A luz natural que penetra na caixa onde está inserida a 

escada define o espaço, modelando-o e diferenciando-o dos demais. Tanto na 

circulação, quanto na escada, onde há um vão composto por blocos vazados, 

foram projetadas floreiras com orifícios para a colocação de pequenos vasos de 

plantas. O vão entre o gabinete e a varanda leste, além de oferecer luz e circulação 

de ar aos dois ambientes em questão, inclui um toque amarelo enriquecido com a 

trama resultante do cobogó em louça (figura 192). 

Figura 188 – Piso de madeira do setor íntimo da residência 
 

 
Fonte: Acervo da família 
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Figuras 189, 190 e 191 – Textura, luz natural difusa e floreiras na 

circulação e escada 

 

     
  Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Figura 192 - Cobogós entre a varanda leste e o gabinete: textura, 

colorido e luz natural difusa 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2009 

 

Nas duas varandas, o piso é em ladrilho São Caetano, hexagonal na 

tonalidade terracota e retangular em terracota e preto (figura 193). Para atender ao 

novo uso, foi aplicado um carpete cinza sobre o piso da varanda oeste.  

Figura 193 – Paginação do piso das varandas superiores 
 

 
Fonte: Acervo particular, 2009 
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De acordo com a Sra. Diana Ávila, cada quarto foi trabalhado com dois 

tons de cores, contrastando a parede da cabeceira das camas com as demais: no 

quarto dela, usou-se rosa claro e escuro; no quarto do seu irmão, dois tons de 

verde; e no dormitório do casal, dois tons de azul. No único sanitário projetado do 

pavimento superior foram utilizadas cores no piso e na parede, esta com azulejos 

em um tom expressivo de amarelo e no piso placas de 30x30cm em granilite, 

formado por mármores diversos e argamassa amarela. As louças empregadas 

eram pretas. Atualmente o citado ambiente foi desmembrado em dois, um sanitário 

para funcionários da empresa locatária e uma pequena copa. O piso foi 

parcialmente alterado para um composto por fragmentos de granito preto 

assentado em argamassa da mesma cor (figuras 194 e 195). 

Figuras 194 e 195 – Piso original do sanitário (esquerda) e após a 

intervenção parcial (direita) 

 

   
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

4.1.9 A arquitetura de interiores e elementos de decoração 

 

O que se pode avaliar da ambientação pensada para o interior da 

residência dos Souza Freire é que houve respeito à concepção arquitetônica 

proposta por Walter Freire Barros, podendo-se aventar um trabalho conjunto entre 

ele e a Casa Nunes, loja localizada na cidade do Rio de Janeiro; excetuando-se, no 

entanto, a quebra da fluidez dos vãos entre as salas, que o partido adotado pela 

loja citada interrompeu. 

O esquema de cores proposto prima pelo uso predominante do branco 

gelo, preto, azul e vermelho, presentes na paginação dos pisos, acabamento do 

mobiliário, estofamento e em elementos que compõem a arquitetura, a exemplo do 
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corrimão e guarda-corpo. Esta cartela de cores associa-se à textura e a cores de 

materiais naturais, como madeira e pedra. Através de registros fotográficos dos 

familiares, é possível concluir acerca do cuidado na elaboração dos projetos de 

interiores, do mobiliário e na aquisição de peças, estrategicamente posicionadas a 

partir da sugestão da Casa Nunes. Os acabamentos dos móveis são em madeira 

natural encerada, madeira pintada ou laqueada, ferro pintado ou aço inox. Os pés 

palitos são comuns em diversas peças, a exemplo de poltronas, cadeiras, 

banquetas, mesa da sala de jantar, entre outras. O uso de formas geométricas 

simples e puras, móveis utilitários e funcionais, que articulam ambientes e 

setorizam usos é constante, particularmente nas salas. A seguir estão alguns 

registros fotográficos de imagens originais dos ambientes na época da inauguração 

da casa e de perspectivas elaboradas pela Casa Nunes, exclusivamente para a 

residência em estudo, correspondentes às figuras 196 a 206. 

Figuras 196 e 197 – Ambientação da sala de estar 

 

   
Fonte: Acervo da família 
 

Figuras 198 e 199 – Ambientação da sala de jantar 

 

   
Fonte: Acervo da família 
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Figura 200 – Ambientação da copa 

 

 
Fonte: Acervo da família 

 

Figuras 201, 202 e 203 – Ambientação dos quartos 

 

    
Fonte: Acervo da família 

 

Figuras 204 e 205 – Móveis avulsos da sala 

 

  
            Fonte: Acervo da família 
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Figura 206 – Ambientação da varanda leste 

 

 
          Fonte: Acervo da família 
 

Para os sanitários foi utilizada uma cartela de cores mais variada, 

inserindo a tonalidade preta e azul violácea das louças, um amarelo                    

expressivo do revestimento e um discreto colorido proporcionado pelos                      

fragmentos de mármore do piso. A banqueta e o mobiliário, no entanto,                      

ratificam a predominância do branco, vermelho e preto, este fazendo a marcação 

dos armários e reforçando a geometrização do partido adotado (figuras 207 e            

208). 

Figuras 207 e 208 – Ambientação dos sanitários 

 

    
Fonte: Acervo da família 

 

A escada era complementada por um expressivo tapete vermelho que 

incrementava o seu desenho escultural em leque, realçando-o sobre o mármore 

branco dos degraus (figuras 209 e 210). 
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Figura 209 – Escada: vista a partir da sala de jantar 
 

 
                                         Fonte: Acervo da família 

 

Figura 210 – Escada: vista a partir do hall no pavimento superior 
 

 
                    Fonte: Acervo da família 
 

Atualmente algumas peças encontram-se nas residências dos dois 

filhos, em Aracaju e no Rio de Janeiro. Em seguida, há um pequeno mostruário dos 

móveis e itens de decoração dispostos na residência aracajuana da Sra. Diana 

Freire Ávila e do seu esposo, o Sr. João de Souza Ávila (figuras 211 a 216): 

Figura 211 – Movel em “L” do quarto do filho Ernani 
 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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Figuras 212 e 213 – Conjunto da sala de jantar. Tampo da mesa em 

opalina inglesa 

 

   
             Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figuras 214 – Cabeceira da cama casal 

 

 
          Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

Figuras 215 e 216 – Peça de decoração e uma imagem estilizada de 

Nossa Senhora em cerâmica 

 

        
        Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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As luminárias demonstram o cuidado e a meticulosidade do projeto, 

inserindo peças com estética arrojada para os exemplares residenciais   

aracajuanos e um repertório diversificado de modelos de teto, de parede e de mesa 

em cada ambiente, expressando o novo no morar. A sanca em gesso, na sala de 

estar, introduz iluminação indireta logo na entrada do recinto. Em seguida (figuras 

217 a 220), estão algumas soluções encontradas para a sala de estar: luminária      

de teto com diversos pontos focais; luminárias de mesa, que fornecem                             

luz aconchegante; a arandela, incrementando a iluminação ambiente e                

realçando a textura do revestimento em pedra da parede; e a sanca com 

iluminação indireta, ao longo da viga da caixa da escada, produzindo iluminação 

geral e difusa. 

Figura 217 – Soluções diversas para iluminação da sala de estar 

 

 
Fonte: Acervo familiar 

 

Figuras 218, 219 e 220 – Abajur, arandela e sanca com iluminação 

indireta 

 

     
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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4.1.10 Alterações em relação ao projeto e advindas de novos usos 

 

Nesta seção, serão listadas as alterações ocorridas no edifício desde a 

obra, divergindo da ideia proposta pelo projetista, e as modificações realizadas não 

só após a mudança do casal para um edifício de apartamentos, mas também as 

posteriores ao falecimento de ambos, quando seus descendentes diretos 

resolveram alugar o imóvel para empresas, realizando, desta maneira, algumas 

adequações. Não será possível precisar as datas de cada alteração por terem 

ocorrido para atender a determinadas empresas locatárias e por não existirem 

registros e documentos que as comprovem, restringindo-se, portanto, à memória 

dos atuais responsáveis pelo imóvel, Sr. João de Souza Ávila, esposo da Sra. 

Diana Maria Andrade Freire Ávila, filha do casal Souza Freire e, atualmente, única 

proprietária da edificação. No próximo item serão apresentadas as modificações 

sofridas primeiramente a partir do projeto e observadas por esta autora através da 

confrontação das pranchas originais com: as observações “in loco”; os registros 

fotográficos do acervo da família e pessoal de 2009, 2011 e 2012; e os dados 

obtidos em conversa com o casal mencionado. Em seguida, serão listadas as 

modificações a partir dos novos usos do edifício, compreendendo o módulo 

residencial e a edícula, destacando-se: sede da Secretaria de Estado da              

Educação –SEED - a partir de 1996, sede do comitê de campanha do ex-

governador João Alves Filho na eleição de 1999; escritório da Imobiliária FGI desde 

2007 até este momento; além de empresas dos proprietários, Ditur e Arte Trava, 

entre outras. 

Alterações encontradas pela autora em relação ao projeto: 

Redução da altura da base da casa, repercutindo na omissão dos 

degraus de acesso ao grande patamar frontal e da escada localizada na fachada 

sul; 

Transferência do acesso à garagem do lado direito do muro para o lado 

esquerdo, invertendo, desta forma, a disposição interna da edícula; 

Inexistência da marcação horizontal das esquadrias, certamente 

elaborada para enriquecer o tratamento do extenso pano de parede do paramento 

externo sul; 

Inexistência do grafismo, proposto sem detalhamento, abaixo do vão 

preenchido por blocos vazados na fachada sul; 
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Modelo das janelas misto - enquadramento de madeira com vidro e 

veneziana - foi simplificado para folhas com armação em madeira e vidro, formando 

quadros retangulares; 

Não colocação do guarda-corpo da varanda lateral norte do pavimento 

térreo - indicado na vista, porém omitido em planta; 

Omissão da escada externa da fachada oeste que comunicava o setor 

de serviço com a varanda (figura 221); 

Figura 221 – Inexistência da escada projetada na fachada oeste 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2012 

 

Cobertura da varanda posterior com platibanda, acompanhando os 

paramentos externos norte e sul. 

Alterações advindas dos novos usos: 

Demolição do muro e pavimentação do jardim da fachada principal, em 

2000, para atender a exigência da prefeitura no tocante ao número de vagas de 

estacionamento (figura 222);  

Em seguida, construção de uma mureta de proteção, delimitando a área 

de estacionamento e visando manter o estilo da casa e sua estética, segundo a 

sugestão do descendente e arquiteto Ernani Freire (figura 222); 

Esvaziamento do espelho d’água localizado na projeção do módulo em 

“L” suspenso, justificado pela campanha da vigilância sanitária para o combate ao 

mosquito aedes aegypt. Seu desuso perde o sentido de sua existência no tempo 

presente, vulnerabilizando-o (figura 222);  
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Figura 222 – Vagas de estacionamento. Mureta de proteção no centro e    

espelho d’água esvaziado 

 

 
               Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Colocação, em 2000, de uma rampa de acesso ao patamar em mármore 

da entrada principal do edifício para atender à legislação pertinente à 

acessibilidade; 

Instalação de gradis nos recuos laterais da edificação; 

Fechamento com alvenaria da varanda voltada para a fachada norte, 

resultando na criação de uma antessala para a pequena sala independente, antigo 

quarto de costura, e de um espaço para equipamentos e estação de ar 

condicionado; 

Fechamento com alvenaria da porta da copa que fazia a comunicação 

com a lateral sul (figura 223); 

Figura 223 – Fechamento da porta da copa  para a lateral sul 

 

 
Fonte: Acervo particular, 
2012 
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Criação de um novo agenciamento interno no setor social através de 

painéis divisórios em gesso. A configuração espacial ficou substancialmente 

alterada, compartimentada, interferindo na leitura original do setor mencionado; 

Construção de um novo pavimento para a edícula em 2004 e mudança 

no agenciamento do pavimento térreo da casa principal para acolher salas ou 

escritórios independentes (figuras 224 e 225); 

Figuras 224 e 225 – Edícula com novo pavimento 

 

    
Fonte: Acervo particular, 2009 

 

Fechamento com alvenaria dos vãos da varanda posterior, voltada para 

oeste, e colocação de quatro esquadrias de alumínio para funcionar uma sala de 

treinamento ou miniauditório. Nesta mesma sala foi aplicado sobre o ladrilho 

original um carpete;  

Colocação de banners promocionais da empresa locatária no pano de 

vidro da fachada principal, inutilizando a esquadria da varanda frontal e alterando a 

leitura das características modernistas deste exemplar; 

Fechamento do vão composto por cobogós de louça amarela através da 

colocação de um painel, similar a PVC, devidamente emassado e pintado, aplicado 

na parede da varanda frontal, sem alteração dos cobogós (figura 226); 

Figura 226 – Painel visto do gabinete e aplicado pela varanda frontal 

 

 
          Fonte: Acervo particular, 2012 
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Colocação de uma porta no vão entre a circulação e a varanda frontal, 

quebrando a fluidez dos ambientes envolvidos e fragmentando a estética de luz e 

sombra promovida pelos blocos vazados em argamassa no “L” do módulo 

suspenso; 

Colocação de aparelhos de ar condicionado em esquadrias e em 

paredes cegas da edificação; 

Divisão do sanitário do pavimento superior em um sanitário para 

funcionários e uma pequena copa. No novo sanitário, utilizou-se material diferente 

para o piso, fragmentos de granito preto com argamassa na mesma cor. 

 

4.1.11 Atual estado de conservação e manutenção 

 

A edificação sofreu alterações pontuais, mas algumas muito 

significativas para a leitura e identificação da estética modernista. Como se trata de 

um bem em uso, que precisou passar por adequações de layout, especialmente no 

pavimento térreo, houve perda considerável na leitura da fluidez dos                       

espaços internos devido à colocação de paredes em gesso (figura 227),                        

que, apesar de facilmente removíveis, poderão gerar danos ao piso em                   

mármore e granito do setor social, cuja conservação merece maiores cuidados. O 

mármore branco encontra-se excessivamente poroso e com resíduo de sujeira 

impregnado devido à fuligem do asfalto, ao monóxido de carbono, ao entra e sai de 

pessoas e à falta de polimento e aplicação de resina protetora específica (figura 

228). 

Figura 227 – Vista dos painéis divisórios a partir da entrada principal 

 

 
     Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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Figura 228 – Estado de conservação do piso no setor social 

 

 
                       Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

As fachadas, em geral, encontram-se em bom estado de conservação, 

observando-se, porém, alguns equívocos na repintura dos pilotis. Segundo o Sr. 

João Ávila, não houve o cuidado devido na aplicação da técnica e do material 

adequado - pintura com pistola, com o emprego de tinta automotiva para dar o 

vermelho intenso e com leve brilho. Deve-se atentar para os suportes de fixação 

dos banners no pano de vidro do pavimento superior, dos aparelhos de ar 

condicionado de janela e das unidades de condensação dos aparelhos de ar 

condicionado tipo split, cujos perfis metálicos vulnerabilizam os paramentos devido 

à oxidação do material. Incluem-se nesta lista os dois gradis laterais instalados 

entre o muro e os paramentos externos, orientados para o norte e para o sul do 

edifício principal (figuras 229 a 231). 

Figura 229 – Caixas de ar-condicionado e perfis de sustentação dos 

banners 

 

 
          Fonte: Acervo pessoal, 2009 
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Figuras 230 e 231 – Perfis de sustentação do condensador do split, 

gradil do recuo lateral norte (esquerda) e oxidação do perfil do ar-condicionado de 

janela (direita) 
 

   
          Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Os paramentos externos e internos estão em estado de conservação 

satisfatório, com alguns sinais de umidade nas paredes voltadas para a orientação 

de maior incidência de vento e chuva: nordeste e sudeste, respectivamente. Estes 

apresentam fissuras que merecem ser mais bem avaliadas, não deixando claro, em 

breve análise visual, se estão neste estado por questões estruturais, intervenções 

desastrosas, oxidação de metais, acomodação do terreno, entre outras. Em 

registro fotográfico de 2009 é possível detectar duas trincas na janela do quarto 

casal. Todavia, em um registro realizado em março deste ano, constata-se que elas 

desapareceram (figuras 232 e 233). Reparo adequado ou repintura recente para 

camuflar a rachadura? 

Figura 232 – Trincas vertical e diagonal a partir do peitoril da janela do 

quarto casal 
 

 
                                   Fonte: Acervo pessoal, 
                                   2009 
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Figura 233 – Inexistência de trincas 

 

 
                              Fonte: Acervo pessoal, 2012 
                                    

O desuso da esquadria, por detrás do banner, possivelmente interfere 

em sua conservação, pois sabe-se que a manutenção ocorre apenas em sua face 

interna. Não ficou claro para esta autora se a janela é aberta no horário de 

funcionamento da empresa. 

O assoalho de madeira do pavimento superior apresenta bom aspecto, 

mas merece manutenção mais adequada e aplicação de resina protetora para 

evitar desgaste da madeira e sua descaracterização, preservando, desse modo, a 

sua integridade. A manutenção do ladrilho da varanda voltada para o leste está 

inadequada, pois, em uma rápida análise visual, percebe-se o acúmulo de 

camadas de produtos sobrepostas, acrescidas de resíduo de sujeira (figura 234). 

Figura 234 – Estado atual do ladrilho da varanda frontal 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

A intervenção nos dois sanitários para readequação dos espaços ao 

novo uso ocasiona danos à integridade física dos materiais originais, destacando-

se o revestimento da pequena copa localizada no pavimento superior.  
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No espelho d’água, o revestimento em azulejo exibe algumas fissuras e 

bordas quebradas. Na atualidade, sem o uso para o qual foi projetado, os 

responsáveis optaram por proteger a saída de água cobrindo-a com pedras (figuras 

235 e 236). A conservação e a manutenção diária do amplo vão frontal estão 

diretamente ligadas a dirimir os danos ocasionados pelo tempo, pelo mau uso e 

pelas questões de civilidade. Por não haver mais barreira física com a rua, o 

espaço citado acaba sendo um atrativo para moradores de rua e profissionais do 

sexo que trabalham na vizinhança próxima. 

Figuras 235 e 236 – Estado do espelho d’água 

 

    
Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Encerrada a análise da residência do Sr. Ernani de Souza Freire, será 

examinada em seguida a residência vizinha, pertencente ao Sr. João de Oliveira 

Hora, cuja construção ocorreu logo após a entrega da edificação estudada, ainda 

na década de 1950. 

 

4.2 Residência de João Hora Oliveira 

 

João Hora Oliveira, sergipano nascido em Riachão do Dantas, em 22 de 

dezembro de 1906, estudou em Aracaju. Posteriormente voltou para sua cidade 

natal e, em seguida, fixou-se novamente na capital sergipana, trabalhando na loja 

do Sr. Gervásio Souza, pai do conceituado pediatra Dr. José Machado de Souza. 

Residiu com o tios Alcino Hora e Marieta Prata Hora. No ano de 1932, fundou sua 

loja “A Moda” e em 1948 iniciou a construção do Edifício Mayara, na esquina das 

ruas Laranjeiras e João Pessoa, inaugurando-o em 1º de abril de 1951. No primeiro 

andar do prestigiado edifício, devidamente apresentado no capítulo dois, instalou a 

citada loja, cujo funcionamento deu-se até 1976.  
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Foi benemérito do Clube Esportivo Sergipe e seu grande benfeitor, 

influenciando na compra do terreno, localizado no popular Bairro Siqueira Campos, 

para a construção do estádio que leva o seu nome. Faleceu em 9 de agosto de 

1977. Figura pública, reconhecidamente respeitável na sociedade sergipana, 

casou-se com a Sra. Risolina Andrade Hora (96 anos), com quem teve cinco filhos: 

Martha Hora Oliveira, Yara Hora Oliveira, Sérgio Hora Oliveira, João Hora Oliveira 

Filho e Maria Clara Hora Oliveira. A família mudou-se para a Avenida Ivo do Prado 

após a aquisição do lote de nº 282, pertencente ao Sr. Ernani de Souza Freire, 

tornando-se vizinhos. 

A residência teve como autor do projeto e responsável técnico pela obra 

o engenheiro Cândido Machado Tavares (figuras 237 e 238), cuja atuação 

profissional foi muito significativa no período. A ambientação de interiores coube ao 

arquiteto Calheiros do Rio de Janeiro190. Segundo Santos (2010), a obra foi iniciada 

em 1957, concluída em 1958 e o projeto é datado de 1956. O casal viveu juntos até 

o falecimento do Sr. João Hora, e a viúva, Srª Risolina, ainda reside neste 

endereço, o que permite concluir, portanto, que o caráter da edificação permanece 

residencial.  

Figuras 237 e 238 – Prancha com a representação da fachada Leste e 

detalhe do seu carimbo 

 

   
     Fonte: Arquivo Público da Cidade de Aracaju 

 

A análise projetual, diferentemente da residência anterior, partirá do 

levantamento cadastral realizado em agosto de 2011 e de registros fotográficos 

mais recentes, haja vista que a família não dispõe deles de forma organizada. Para 

entender a concepção programática, é necessária uma breve apresentação da 
                                                        
190 Segundo Santos (2010) informação ratificada pela assinatura do profissional em uma porta de 
correr da sala de jantar da residência. 
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dinâmica familiar: João Hora foi um profissional muito atuante, homem de        

negócios, uma espécie de visionário na sociedade aracajuana, mas pouco                

adepto a recepções em sua casa e a vida social muito ativa, encontrando na 

esposa, uma mulher pouco simpatizante com “extravagâncias”191. A prole,                  

apesar de numerosa, não habitou a casa simultaneamente. A filha mais velha, 

Martha, foi criada pela Sra. Marieta Prata Hora, esta já viúva, e posteriormente 

mudou-se para Salvador a fim de estudar no Colégio das Sacramentinas; a 

segunda, Yara, estudou no Sacré-Coeur de Marie na cidade do Rio de Janeiro. A 

quantidade de quartos, separando os filhos de sexos diferentes, e os amplos 

espaços internos refletem a preocupação com o conforto e a privacidade da 

numerosa família. 

A análise arquitetônica do bem, tal como ocorreu no exemplar anterior, 

será iniciada a partir do exterior, da relação do edifício com o lugar, seu entorno 

imediato, deste com o lote e como essas relações ocorrem; em seguida, será 

analisada a composição arquitetônica a partir de suas partes e do todo, não 

necessariamente nesta ordem. A volumetria total do edifício, com suas subtrações 

e adições existentes, ou seja, a decomposição dos volumes e planos será 

necessária para compreender o todo arquitetônico, buscando decifrar se o 

resultado obtido quanto à privacidade foi intencional por parte do projetista, para 

atender à demanda familiar, ou criação de elementos suportes para incrementar 

sua estética. 

A setorização interna, a articulação espacial, a presença de elementos 

arquitetônicos marcantes, associados aos recursos de arquitetura voltados                      

para o conforto térmico e para o repertório de materiais arrematarão a análise, 

acrescida da estética adotada no projeto dos ambientes internos e do                  

mobiliário.  Para subsidiar o estudo, foi utilizada primeiramente a documentação 

gráfica do edifício, obtida a partir do levantamento cadastral; em seguida,                  

foram analisados registros fotográficos realizados pela autora desta pesquisa -               

nos anos de 2009, 2011 e 2012 - e pela equipe técnica que executou o                     

serviço citado. A seguir está a documentação gráfica, resultado do levantamento 

cadastral executado em 2011 (figuras 239 a 243). As fotografias externas auxiliarão 

na análise, sendo confrontadas no decorrer dos anos, atentando-se para os 

elementos que sofreram modificações, a exemplo do muro e do gradil                       
                                                        
191 Segundo depoimento do filho, Sr. Sérgio Hora Oliveira, em 20 de abril 2012. 
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frontal. Internamente, as observações serão pontuadas a partir do uso previsto             

pelo projetista e pelo uso atual; residência da viúva, Sra. Risolina Andrade                  

Hora, acompanhada por uma equipe de funcionários, uma parte responsável                  

pela assistência direta à proprietária e a outra pela sua manutenção e               

segurança. 

Figura 239 – Planta baixa do pavimento térreo 

 
               Fonte: Acervo pessoal192  

 

Figura 240 – Planta baixa do pavimento superior 

 
           Fonte: Acervo pessoal 

 

                                                        
192 Documentação gráfica obtida a partir do levantamento cadastral da edificação, utilizando a 
ferramenta do AutoCAD. Realizado pela empresa prestadora de serviços relacionados à arquitetura 
e engenharia, CADGraffic’s, em agosto de 2011 e supervisionado pela autora deste trabalho. 
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Figura 241 – Corte AA 

 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 242 – Corte BB 

 

 
                               Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 243 – Fachada lateral – norte  

 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

4.2.1 Forças do lugar 

 

O lote retangular, com um recorte frontal onde está implantado o imóvel, 

apresenta as seguintes dimensões aproximadas: 15,84m x 38,0m (quinze metros e 

oitenta e quatro centímetros x trinta e oito metros) no muro que avizinha a 
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residência de nº 296, e 39,66m (trinta e nove metros e sessenta e seis centímetros) 

de comprimento na face vizinha ao terreno vazio a norte, totalizando 622,0m² 

(seiscentos e vinte e dois metros quadrados) de área, com a sua menor face 

paralela à Avenida Ivo do Prado. 

A citada avenida foi um fator determinante na concepção do projeto 

residencial. Larga, imponente, com um canteiro arborizado separando as vias de 

sentido Centro - Zona Sul e Zona Sul - Centro, proporciona uma perspectiva 

favorável do lote, o que levou à busca de soluções arquitetônicas que agregassem 

valor àquela paisagem, principalmente para quem caminha pelas calçadas do 

canteiro central ou da que margeia a balaustrada do rio. Neste exemplar, observa-

se a preocupação com a volumetria e tratamento das superfícies voltadas para o 

ângulo visual a NE, especialmente no sentido Centro - Zona Sul (figuras 244 e 

245). O prisma trapezoidal suspenso dialoga com o entorno, enriquecendo-o, 

diversificando-o, sem a intenção de integrar a paisagem exterior - composta tanto 

pela avenida e por seus canteiros, como pelo rio Sergipe - com o interior da 

edificação193. No pavimento superior, a janela em fita de vidro da fachada frontal e 

a varanda na fachada norte são soluções tímidas de aproximação com a paisagem 

exterior, confundindo sua verdadeira intenção com a busca pela estética da 

gramática modernista e com a solução encontrada como recurso arquitetônico de 

conforto climático nos quartos, que serão abordados posteriormente.  

Figura 244 – Perspectiva da caixa arquitetônica e as forças do lugar 

 

 
               Fonte: Acervo pessoal 194  

 

                                                        
193 Conforme será visto nas seções 4.2.4 e 4.2.8. 
194 Imagem elaborada pela própria autora e desenvolvida para este trabalho por Monique 
Nascimento Oliveira, técnica em edificações e estudante de arquitetura e urbanismo da UFS 
(Universidade Federal de Sergipe). 
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Figura 245 – Vista a NE da residência a partir do canteiro central 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

As construções que avizinham a residência dos Hora exibem o mesmo 

gabarito, não quebram o ritmo visual da silhueta dos edifícios, além de não exercer 

uma força que possa ter interferido no ato projetual nem na observação de sua 

inserção no contexto urbano da atualidade. À sua direita já existia a residência 

modernista dos Freire, anteriormente estudada, e à sua esquerda o lote encontra-

se vazio desde a época tratada neste estudo. Vale mencionar a proximidade com a 

Rua Estância, exercendo a quebra do ritmo visual e o direcionamento do olhar 

tanto para a aresta da casa como para a sequência de bangalôs projetados                    

por Altenesch durante a década de 1930 e localizados nesta mesma rua                      

(figuras 246 e 247). O resultado é um conjunto harmônico pelo respeito ao             

gabarito preexistente e pela solução geométrica da fachada que distingue 

temporalmente a residência dos Hora Oliveira da produção residencial com 

tipologia dos bangalôs. 

Figuras 246 e 247 – Vista panorâmica da casa e do entorno da R. 

Estância 

 

   
     Fonte: Acervo pessoal, 2011 
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4.2.2 Implantação do lote 

 

A caixa arquitetônica que constitui a casa situa-se recuada da linha do 

lote em todas as suas faces, conforme estabelecia a postura municipal vigente à 

época.195 Os recuos laterais são variáveis: à direita, acesso direto à edícula, onde 

se criou um recuo de aproximadamente 2,26m (dois metros e vinte e seis 

centímetros), chegando a 2,47m (dois metros e quarenta e sete centímetros); à 

esquerda, respeita-se o mínimo previsto pela legislação vigente, recuo de um metro 

e meio. A face posterior da edificação principal dista 3,65m (três metros e sessenta 

e cinco centímetros) da edícula e 10,54m (dez metros e cinquenta e quatro) do 

alinhamento oeste do terreno. O recuo frontal varia conforme a lateral do lote: à 

esquerda 6,96m (seis metros e noventa e seis centímetros) e à direita 5,30m (cinco 

metros e trinta centímetros) (figura 248). Nesse espaço existe um jardim em forma 

de polígonos irregulares (figura 249) separados pelos acessos pavimentados de 

pedra para pedestre e carro, este último direcionado à edícula. Nas laterais há 

canteiros estreitos acompanhando o comprimento do lote até a edícula (face sul) 

(figuras 250 e 251) e um retângulo ladeando a varanda na face norte (figura 252). 

O jardim desta residência manifesta-se como mais um elemento da composição, 

sem grande representatividade no partido adotado. Nesta óptica pode-se 

mencionar o espelho d’água disposto “solto” no recuo norte (figura 253). 

Figura 248 – Planta da situação 

 

 
     Fonte: Acervo particular 

                                                        
195 Verificar explicação no capítulo anterior. 
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Figura 249 – Jardim frontal em forma de polígonos irregulares 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figuras 250 e 251 – Canteiro no recuo lateral sul 

 

    
            Fonte: Acervo particular, 2009 

 

Figura 252 – Canteiro no recuo lateral norte 

 

 
               Fonte: Acervo particular, 2012 
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Figura 253 – Espelho d’água no recuo lateral norte 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

A edificação disposta centralmente no lote, com leve excentricidade, 

apresenta a residência propriamente dita, implantada na sua parte frontal e a 

edícula ao fundo, ocupando toda a largura do terreno e recuada parcialmente da 

sua face posterior, onde é possível ter uma espécie de quintal com quarador196 

(figuras 254 e 255). Com uma grande taxa de ocupação197, aproximadamente 75%, 

há poucos espaços livres e verdes, prevalecendo o piso impermeabilizado ao longo 

de todo o perímetro da casa. 

Figuras 254 e 255 – Quarador 

 

  
Fonte: Acervo particular, 2011 
 

4.2.3 Composição volumétrica 

 

A residência da família Hora compõe-se de dois edifícios distintos e 

separados entre si: um à frente, a morada da família propriamente dita, e outro ao 

                                                        
196 Estrutura em alvenaria, suspensa e plana, que auxiliava no processo de lavagem de roupas, em 
especial as peças claras que precisavam ficar expostas ao sol. 
197 Relação percentual entre a projeção da edificação e a área total do terreno, indiferente à 
quantidade de pavimentos. 



205 
 

fundo, a edícula de serviço e abrigo para o carro. A edícula foi projetada como um 

prisma de base trapezoidal simples. 

A residência é formada primariamente por polígonos regulares e 

ortogonais superpostos e desalinhados, resultando em um jogo volumétrico de 

prismas de base retangular e face trapezoidal. No térreo, todos os compartimentos 

estão delimitados em dois retângulos inseridos no retângulo maior, incluindo a 

varanda, que, demarcada pelo painel em alvenaria, estabelece uma relação com o 

interior da casa, mesmo pertencente ao seu exterior. No pavimento superior, um 

retângulo em sentido longitudinal, acompanhando o comprimento do lote, superpõe 

à composição do térreo, apresentando acréscimos e reentrâncias em relação a 

esta (figura 256). O resultado, aparentemente simples, apresenta um jogo 

volumétrico interessante na composição das fachadas, extrapolando o previsível. A 

imponência e o seu diferencial encontram-se na conjugação das caixas 

volumétricas, na geometria dos planos das fachadas e no tratamento de texturas e 

cores. 

Figura 256 – Arranjo volumétrico primário 

 

   
                  Fonte: Acervo pessoal 

 

A superposição da caixa volumétrica do pavimento superior resulta na 

subtração de volumes nas fachadas norte, sul e leste. Nas fachadas norte e sul o 

destaque cabe ao expressivo prisma de base retangular e face trapezoidal que 

marca a arquitetura do edifício, sendo sustentado pela sequência em “L” de pilotis. 

Ainda na fachada norte, a varanda manifesta-se como elemento ambíguo da 

composição: se a analisarmos tendo como referência o paramento do seu guarda-

corpo, a percepção será de uma subtração; no entanto se a análise partir da sua 

cobertura, a percepção será de um volume adicionado à caixa total, mesmo tendo 
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inserido toda a forma da planta baixa superior em um retângulo simples (figuras 

257 a 260). 

Figuras 257, 258, 259 e 260 – Jogo de volumes das fachadas leste e 

norte (257), oeste e sul (258), norte (259) e sul (260) 

 

  
 

 
 

 
     Fonte: Acervo pessoal 

 

O grande volume frontal, formado pela face norte retangular e pela face 

leste trapezoidal, emoldurado por alvenaria branca em relevo, reforça a percepção 

de uma adição ao corpo da casa, além de ratificar o rigor geométrico da 

composição. As superfícies cubistas das fachadas citadas exercem, sobretudo, um 

peso visual e um forte destaque na circunvizinhança, especialmente ao trafegar ao 

longo da Avenida Ivo do Prado, direção Centro - Zona Sul, ou no cruzamento com 

a Rua Estância (figura 244). Na fachada sul, o acréscimo da área do pavimento 
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superior resultou na demarcação da caixa da escada apenas neste pavimento 

(figuras 261 e 262). Um elemento adicionado à fachada principal que não cumpre 

um papel estrutural, apenas uma questão de privacidade, aliada a questões 

estéticas, é o painel de alvenaria (figuras 263 e 264). O resultado volumétrico do 

conjunto consiste em uma arquitetura que prima pela geometrização de seus 

volumes e planos, reforçados pelo tratamento das superfícies. O partido adotado 

enfatiza a caixa arquitetônica fechada, encerrada em si mesma, interagindo 

pouco198 com a paisagem local, no sentido de absorvê-la para o seu interior, 

enfatizando, portanto, a privacidade dos ambientes internos.  

Figuras 261 e 262 – Fachada sul: demarcação da caixa da escada no 

pavimento superior 

 

  
          Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

Figuras 263 e 264 – Painel de alvenaria da fachada principal 

 

  
          Fonte: Acervo pessoal, 2011 

                                                        
198 A pouca interação deve-se à pequena quantidade de aberturas e à prevalência de cheios sobre 
os vazios. A paisagem existente não é trazida para o interior da casa, restringindo-se a alguns vãos, 
a exemplo da janela em fita de vidro da varanda frontal. 
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4.2.4 Estética eprivacidade: painel da fachada e jardins  

 

A disposição do jardim no recuo frontal, geometricamente desenhado 

(figuras e 266), não expressa intenção de destaque a este recurso de 

embelezamento e obtenção de conforto climático, principalmente pela área                

restrita reservada ao verde. Há grande prevalência de pavimentação em todos os 

recuos, a exemplo da lateral sul, onde a vegetação está exclusivamente                

presente para demarcar o percurso do carro à garagem (figura 267). No                    

jardim lateral norte da casa, pode-se inferir uma continuidade do jardim frontal, 

quebrada pela colocação do painel de alvenaria (figura 268) paralelo à fachada 

frontal e ladeado parcialmente pela sequência de pilotis até o muro à esquerda da 

casa. 

 

Figuras 265 e 266 – Jardim frontal: geometrização  

 

  
          Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

Figura 267 – Jardim no recuo lateral sul  

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2011 
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Figura 268 – Jardim no recuo lateral norte 

 

 
                Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

O painel de alvenaria, revestido de placas em relevo em tons naturais, 

cinza e amarelo mostarda, avança na fachada, impedindo a visibilidade do setor 

social da casa, o que permite supor a clara intenção de privilegiar a privacidade em 

detrimento da integração exterior-interior através do ajardinamento (figuras 269 e 

270). A inserção deste elemento divisório, que não exerce função estrutural, 

possibilitou o enriquecimento estético da fachada principal, diversificando o arranjo 

de materiais e texturas, conforme será abordado posteriormente. Outro aspecto a 

ser tratado é a presença de um espelho d’água (figura 271), em formato amebóide, 

localizado em uma espécie de pátio externo, porém privativo, devido à presença do 

painel divisório mencionado (figuras 272 e 273). Há desconexão entre os 

elementos externos da casa, sem aparente preocupação com o conjunto: 

paisagismo, painel, canteiros e espelho d’água. Excetua-se a entrada para 

pedestres cujo acesso, inclinado e reto, à escada da varanda, divide o jardim e 

dribla o painel horizontal de alvenaria (figura 274). 

Figuras 269 e 270 – Painel de alvenaria: vista lateral e frontal  

 

  
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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Figura 271 – Espelho d’água 

 

 
                              Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figuras 272 e 273 – Vistas do pátio interno no recuo lateral norte 

 

  
          Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figura 274 – Detalhe do acesso frontal 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

4.2.5 Organização e articulação interna dos espaços 

 

A proposta para a residência dos Hora Oliveira atende à necessidade 

programática de quartos para abrigarem quatro dos seus cinco filhos,                  
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separados por sexo, acrescida da suíte do casal; amplo ambiente de estar                       

e setor de serviço, devidamente separados entre si, sendo este último                     

dividido entre o corpo da casa e a edícula. A distribuição dos cômodos, desse 

modo, respeita a seguinte setorização básica: ambientes sociais e de serviço no 

térreo e o setor privativo, incluindo-se o gabinete do patriarca, no pavimento 

superior. 

A entrada social da casa ocorre através da varanda, parcialmente 

resguardada pelo painel de relevo, paralelo à sequência dos pilotis, explicitado no 

item anterior. Ao adentrar na sala de estar, tem-se ampla visão do ambiente social 

da casa, excetuando-se a sala de jantar, separada por uma porta de correr. Em 

primeiro plano vê-se a escada em “U”, elemento de destaque na distribuição dos 

ambientes pela sua centralidade na planta. Um piloti redondo, que sustenta a carga 

da laje do pavimento superior, serve de apoio para a criação de um estar íntimo 

através de uma estante vazada e geométrica que divide parcialmente a sala sem 

perder a continuidade visual199 (figura 275). A partir da sala de jantar é possível ter 

acesso ao quarto de costura, ao sanitário com banho e ao setor de serviço, todos 

através de portas, inexistindo, desta forma, continuidade visual entre os citados 

ambientes. Ao entrar na copa, pode-se seguir para a cozinha e a partir dela ter 

acesso direto à parte posterior da residência ou seguir para o recuo lateral sul, que 

também dará acesso à edícula de serviço (figuras 276 e 277). Uma particularidade 

da planta é a dupla comunicação ao W.C. através do setor social, sala de jantar, e 

através do setor de serviço, cozinha.  

Figura 275 – Vista a partir da entrada principal da residência 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2011 

                                                        
199 Na seção 4.2.9 será estudada a ambientação de interiores desta residência. 
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Figura 276 – Ambientes do pavimento térreo 
 

  
   Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 277 – Setorização 1 e circulação do Pavimento Térreo 
 

  
  Fonte: Acervo pessoal 
 

Assim como a copa, a sala de estar funciona como ambiente de 

convergência, destacando-se, porém, pela clara separação entre a circulação 

social, através de uma porta de correr pintada pelo arquiteto Calheiros do Rio de 

Janeiro, e a circulação de serviço, através de portas discretamente posicionadas na 

projeção da escada, que permitem o acesso direto à copa e à lateral sul (figura 

278). 

Figura 278 – Setorização 2 e circulação do pavimento térreo 

  
  Fonte: Acervo pessoal 
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A organização dos ambientes do térreo caracteriza-se pela relação de 

adjacência entre eles, sem haver fluidez na articulação espacial. Prevalece o 

sentido do eixo da planta, que acompanha o eixo longitudinal do terreno, dividindo-

se apenas nas Salas de Estar - íntimo -, Jantar e na Copa que funcionam como 

ambientes de convergência deste pavimento, principalmente os dois últimos. A 

importância dada à privacidade da família reflete-se na criação de anteparos 

visuais, na localização do pátio externo e no fato de a comunicação interna entre os 

ambientes ocorrer apenas por meio de portas. 

A circulação para o pavimento superior, setor íntimo da residência, dá-se 

unicamente através de uma escada em “U”, disposta em primeiro plano de quem 

entra na Sala de Estar e posicionada centralmente na planta do pavimento 

superior200. Seu posicionamento em planta, livre em uma das suas laterais, permite 

exibir o arrojo técnico da sua construção, sua leveza construtiva e estética. O 

acesso ao andar superior não compromete o fluxo da circulação para os demais 

espaços do térreo (figuras 279 e 280). 

Figuras 279 e 280 – Escada e circulações 

 

   
               Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

A distribuição dos espaços, no segundo pavimento, dá-se linearmente, 

acompanhando o eixo longitudinal da planta e este, o eixo do terreno. A clareza 

projetual quanto à preocupação pela privacidade é mantida. Os quartos dos filhos 

estão voltados para o fundo, para a lateral direcionada ao norte, através de uma 

varanda que interliga dois dos quartos201, e para a lateral sul, através de uma 

                                                        
200 Existe uma leve excentricidade, o eixo da escada, portanto, posiciona-se a alguns centímetros a 
leste. 
201 Segundo depoimento do Sr. Sérgio Hora, ele e o irmão, João Hora Filho, dormiam no último 
quarto à direita. O primeiro quarto não era utilizado, enquanto suas irmãs Yara e Maria Clara 
utilizaram o quarto à esquerda, voltado para sul e oeste (entrevista concedida em 20 de abril de 
2012). 
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janela. Na suíte do casal há uma abertura para a lateral norte, através de uma 

janela, e para a varanda frontal, através de uma porta de correr. Um corredor com 

acesso central a partir da escada faz a comunicação interna entre os ambientes, 

finalizados em cada extremidade pela varanda a leste, e por uma parede cega a 

oeste (figuras 281 e 282). Outro aspecto que denota a preocupação com a 

privacidade familiar neste pavimento são as envasaduras do gabinete do Sr. João 

Hora, que, mesmo estando disposto na fachada principal, são voltadas para a 

lateral sul e para o corredor interno. Não existem vãos dos ambientes íntimos 

diretamente voltados para a Avenida Ivo do Prado, excetuando-se a varanda que 

pode ser interpretada como ambiente de transição entre o público e o privado 

(figuras 283 e 284).  

Figura 281– Ambientes do pavimento superior 

 

  
             Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 282 – Setorização e circulação do pavimento superior 

 

  
   Fonte: Acervo pessoal 
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Figuras 283 e 284 – Vistas a partir da varanda frontal: interna e externa 
 

  
               Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

4.2.6 Sistema e técnica construtiva 
 

A edificação é composta por paredes em alvenaria de bloco e estrutura - 

pilares, lajes e vigas - em concreto armado, o que possibilitou a adoção da planta 

livre. O destaque estrutural cabe ao enorme volume frontal parcialmente 

sustentado por uma sequência em “L” formada por seis pilotis. Na cobertura de 

uma água, usaram-se telhas de fibrocimento, com armação em madeira e laje 

interna. Há um sistema de circulação de ar através de orifícios posicionados entre o 

telhado e a laje, o que minora os efeitos do calor tropical. A face trapezoidal da 

fachada leste acompanha a inclinação da água do telhado. Na varanda norte, 

contudo, optou-se pela cobertura em laje de concreto, fina, inclinada e apoiada por 

três pilares ortogonais (figura 285). A cobertura da edícula de uma água, no 

entanto, é formada por estrutura aparente de madeira e telhas cerâmicas simples 

tipo capa e canal. O sistema deste telhado apoia-se em paredes e colunas e a 

inclinação está voltada para a área descoberta ao fundo, local onde existe o 

quarador. Na fachada principal, uma platibanda arremata a composição (figuras 

286 e 287). 

Figura 285 – Laje inclinada da varanda norte 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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Figuras 286 e 287  – Sistema de telhado da edícula 

 

   
          Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

Os vãos envidraçados e longitudinais na parte superior da fachada 

principal da casa são separados por vigas, reduzindo a superfície de vidro. A 

bandeira compõe a esquadria, delimitada por uma viga estreita, enquanto no 

peitoril, por uma viga mais robusta; os três elementos, porém, recebem a mesma 

modulação vertical, resultando em seis retângulos de formatos distintos, 

envidraçados e fixos, caso da bandeira e do peitoril. Na face norte, existe uma 

composição que acompanha a linearidade e modulação da face citada 

anteriormente, à exceção do pano cego, substituindo a esquadria de correr (figuras 

288 e 289). 

Figuras 288 e 289 – Vãos nos destaques das fachadas leste e norte 

 

  
          Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

No pavimento térreo, merece atenção a porta de correr composta por 

duas folhas fixas e duas móveis, em vidro e alumínio, cujo desenho simula um 

gradil (figura 290). As janelas, em geral, ora em madeira e vidro, ora em alumínio e 

vidro, formam amplos e longilíneos vãos horizontais. Algumas, especialmente as 
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dos quartos, são constituídas por superfícies cegas voltadas para a fachada 

compartilhadas com folhas móveis - duplas e independentes entre si, formadas por 

uma folha externa com veneziana e outra interna com estrutura de madeira e vidro 

liso - e gradil fixado nos paramentos externos (figuras 291 e 292). É pertinente 

questionar a função dessas superfícies emolduradas, compondo o vão das 

esquadrias, mas fechadas por alvenaria e pintadas em conformidade com o 

tratamento das superfícies internas e externas. Seria um recurso de privacidade? 

Uma redução do vão por não dominar suficientemente a técnica do concreto 

armado para vencer grandes envasaduras? Seria por questões estéticas para 

manter o vão alargado? Ou a opção deve-se à redução de custos? 

Figura 290 – Porta de correr da varanda central 

 

 
               Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figura 291 – Vista interna: um exemplar de janela no pavimento superior 

 

 
                            Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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Figura 292 – Composição do vão da janela da suíte casal: alargado pela 

superfície cega 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Outra técnica empregada para preenchimento dos vãos é a utilização de 

blocos vazados e cobogós, que representam importante recurso arquitetônico para 

obtenção de conforto térmico, a exemplo dos cobogós de louça da parede da 

escada e dos cobogós de argamassa pintada e blocos vazados encontrados na 

fachada oeste (figuras 293 e 294). 

Figuras 293 e 294 – Fachadas sul e oeste 

 

      
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

O arrojo construtivo da escada com seus espelhos sutilmente 

deslocados conferem à sua composição leveza e sofisticação. A fixação dos 

degraus, compostos por placas de concreto arrematadas por mármore, deve-se a 

uma viga central que percorre o seu desenvolvimento, inexistindo paredes laterais 

que a reforcem. O uso desta solução estrutural para a circulação vertical da casa 

representou um avanço às técnicas construtivas de escadas na época, 

transformando-se em objeto de desejo e curiosidade da sociedade local nos 

primeiros anos depois de inaugurada (figuras 295 e 296). 
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Figuras 295 e 296 – Escada e sua estrutura 

 

  
Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

4.2.7 Recursos arquitetônicos para conforto térmico 

 

O projetista preocupou-se em suprir a residência com luz e ventilação 

naturais, implantando a edificação com recuos satisfatórios e recursos projetuais 

eficazes para a aclimatação local, especialmente em relação à insolação e à 

circulação do ar.202 Observa-se neste exemplar, a prevalência de cheios sobre os 

vazios, além de os recursos e soluções arquitetônicos utilizados nos paramentos e 

elementos arquitetônicos específicos estarem voltados, em sua maioria, para o 

conforto ambiental, aliados à privacidade e à estética. Os panos cegos de parede, 

por exemplo, encontrados na cozinha e orientados para o este, como também no 

gabinete, orientados para leste, evitam entrada de luz solar direta, coibindo, 

portanto, o aumento da carga térmica destes ambientes. Nesse último, pode-se 

aliar ao fator privacidade e à preocupação estética com o paramento principal da 

fachada. 

O vão da escada, onde se utilizou cobogó de louça (figuras 297 e 298), 

destaca-se como recurso de iluminação difusa e ventilação que permite a 

circulação do ar nos dois pavimentos, além de evitar a entrada direta de vento SE 

com chuva no recinto. Na fachada oeste, cobogós de argamassa pintada e 

elementos vazados ortogonais minimizam a incidência solar direta no setor de 

                                                        
202 Aracaju está localizada entre as coordenadas geográficas de 10º 55’ 56’’ de latitude sul e 37º 04’ 
23’’ de longitude oeste e se caracteriza pelo clima quente e úmido com temperaturas médias anuais 
altas, especialmente entre os meses de dezembro e março, podendo alcançar 39ºC. As chuvas 
concentram-se nas estações de outono e inverno. Seus ventos dominantes são SE e NE. 
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serviço e na varanda lateral norte, acrescendo-se a possibilidade de permitir o 

movimento do ar (figura 299). 

Figuras 297 e 298 – Cobogós de louça: vistas externa e interna 

 

  
Fonte: Acervo pessoal, 2009 e 2011 

 

Figura 299 – Fachada oeste: cobogós de argamassa e elementos 

vazados ortogonais 

 

 
                                   Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

A varanda frontal, com grande profundidade e localizada na fachada 

principal, permite sombreamento e redução da incidência solar direta no quarto do 

casal. A utilização de vãos com vidro leitoso, tanto na bandeira quanto no peitoril 
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das esquadrias a leste e norte, fornece iluminação natural difusa e mais bem 

distribuída na varanda, sem a perda da privacidade (figuras 300 e 301). Através da 

porta de correr o casal pode utilizar indiretamente a ventilação e a iluminação 

advindas desse recinto. 

Figuras 300 e 301 – Varanda frontal: externa e internamente 

 

  
Fonte: Acervo pessoal, 2011 e 2012 

 

A varanda na fachada norte funciona como anteparo parcial à incidência 

solar, resultando em maior conforto térmico para os quartos, especialmente o que 

está voltado para a fachada oeste, cuja abertura para a varanda viabiliza a entrada 

da ventilação NE (figuras 302 e 303). Em geral, nos dormitórios, há dois vãos 

distribuídos pelos seus paramentos, possivelmente para promover e reforçar a 

ventilação passiva e a distribuição da luz natural. Observa-se não só a 

preocupação com a disposição, mas também com a geometria e a tipologia das 

esquadrias, estas venezianas de madeira nos quartos e gabinete (figura 304) e 

basculantes de alumínio e vidro nos sanitários. 

Figuras 302 e 303 – Varanda na fachada norte e seu paramento oeste 

 

   
               Fonte: Acervo pessoal, 2011 
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Figura 304 – Esquadria do gabinete: vista externa 

 

 
                             Fonte: Acervo pessoal, 2009 

 

Para a sala de estar, o painel de parede em relevo disposto na fachada 

principal, além da privacidade tratada anteriormente, funciona como anteparo para 

a luz solar direta nos horários da primeira metade da manhã. Outro elemento que 

minimizava a irradiação solar no pavimento térreo era o canteiro ao longo do 

acesso à garagem.203 Sua vegetação suavizava a reflexão da luz solar, direcionada 

para os ambientes térreos da fachada sul (figuras 305 e 306).  

Figuras 305 e 306 – Canteiro em 2009 e atualmente 

 

    
                               Fonte: Acervo pessoal, 2009 e 2012 

 

Na platibanda são vistos pequenos orifícios, linear e longitudinalmente 

dispostos na altura entre as telhas de fibrocimento e a laje, com o objetivo de 

minimizar o calor gerado pela incidência solar constante na cobertura e sua 

consequente transmissão para os ambientes internos do segundo andar. 

                                                        
203 Recentemente demolido e construído um muro. 
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4.2.8 Tratamento das superfícies e materiais empregados 

 

As superfícies externas da caixa arquitetônica são majoritariamente 

rebocadas, lisas, com pintura branca. A marcação da caixa trapezoidal frontal e da 

retangular, orientada para o norte, expressivamente projetada para frente e 

emoldurada por alvenaria, de acordo com o acabamento do todo arquitetônico, 

sobressai em relação à superfície da parede e realça a rica variedade de textura e 

cor entre o branco, a litocerâmica - em tonalidade areia -, o revestimento reluzente 

formado por cacos de vidro escuro e os vidros lisos e leitosos das esquadrias 

(figuras 307 a 310): 

Figuras 307 e 308 – Vistas das fachadas leste e norte 

 

  
          Fonte: Acervo pessoal, 2009 e 2011 

 

Figuras 309 e 310 – Detalhe da fachada frontal 

 

   
     Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

A diversidade de acabamentos, porém, não se esgota no pavimento 

superior. Os pilotis, atualmente pintados de verde musgo, exibem no projeto 

original o mesmo composto aplicado na face cega trapezoidal, e neles foram 
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utilizados cacos de vidro comum, resultando em textura verde com brilho. O painel 

de azulejos - em possível alusão à tradição colonial - com motivo floral estilizado 

em tons branco, rosa e cinza é quebrado com a interrupção do fulget (figuras 311 a 

314), formado por seixos rolados em tons off-white, ambos aplicados nos 

paramentos externos da sala de estar. As texturas e cores da caixa arquitetônica 

do térreo são sobrepostas pelo painel de alvenaria revestido por placas de 

argamassa em relevo nos tons de cimento e amarelo-mostarda, formando um 

padrão gráfico repetitivo (figura 315). Arremata-se, desta forma, a composição 

colorida, mas em completa harmonia, principalmente pela utilização de cores e 

materiais naturais, texturas lisas, foscas e reluzentes, pequenas e médias, 

compartilhadas pela pedra aplicada no pavimento externo e embasamento da casa, 

este, inclusive, com nuances róseos. O piso da varanda em “L” é formado por 

placas de mármore 40x40cm, possivelmente padrão Bege Bahia ou similar (figuras 

316 a 318). 

Figuras 311 e 312 – Vista parcial da fachada frontal: uso do azulejo e do 

fulget nos paramentos do térreo 
 

  
          Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figura 313 – Detalhe do azulejo 
 

 
                                         Fonte: Acervo pessoal, 2012 
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Figura 314 – Detalhe do fulget 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figura 315 – Detalhe do painel de alvenaria em relevo 

 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Figuras 316, 317 e 318 – Detalhe das pedras da pavimentação externa, 

do embasamento e do mármore da varanda 

 

   
          Fonte: Acervo pessoal, 2012 
 

Na fachada norte, além do destaque da caixa retangular emoldurada, 

onde prevalecem os cheios sobre os vazios e o contraste entre o branco da pintura 

e a textura advinda da sutil paginação da litocerâmica em tom areia, existe a 

quebra do branco liso promovida pela textura suave dos gradis da varanda superior 

e das envasaduras dos quartos casal e de costura (figura 319). 
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Figura 319 – Tratamento da fachada norte 

 

 
                         Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Os cobogós de louça azul acinzentado definem externamente a caixa da 

escada e estes são realçados pelo balanço do pavimento superior e pela marcação 

da platibanda, fatores que enriquecem o paramento sul. As venezianas das 

esquadrias e o gradil decorado com motivo floral adicionam textura às superfícies 

brancas e lisas da pintura (figuras 320 a 322). O tratamento da fachada oeste, 

porém, não apresenta elementos com cores ou materiais de revestimento com 

texturas marcantes, caracteriza-se pelos gradis presentes em algumas 

envasaduras, pelos cobogós de argamassa pintada cujo formato assemelha-se a 

losangos, e pelos blocos vazados retangulares do pavimento superior (figuras 323 

a 325). A vista externa da edícula aproxima-se do tratamento utilizado na fachada 

recém-analisada, acrescentando-se a pedra em tons róseos presente no 

embasamento do edifício principal (figuras 326 e 327). O arranjo dos elementos 

encontrados nas fachadas da referida residência é elaborado, alternando materiais 

locais, soluções artesanais, com o repertório de acabamentos encontrados em 

exemplares modernistas contemporâneos de outras capitais do país. 

Figuras 320, 321 e 322 – Tratamento da fachada sul 

 

   
     Fonte: Acervo pessoal, 2012 e 2011 
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Figuras 323, 324 e 325 – Tratamento da fachada oeste 

 

   
     Fonte: Acervo pessoal, 2012  

 

Figuras 326 e 327 – Vista parcial externa da edícula e detalhe do 

revestimento de pedra 

 

  
               Fonte: Acervo pessoal, 2012 

 

Internamente há diversidade de materiais em pisos e paredes no 

decorrer dos ambientes. Nas salas, a paginação reta do piso em mármore, 

40x40cm, apresenta leve desnível sem perder a continuidade dos ambientes de 

estar (figura 328).  A escada em “U” destaca-se tanto pela leveza do sistema 

construtivo como pela escolha dos materiais empregados: placas de concreto 

pintadas de branco, revestida nos pisos e faces verticais em mármore branco; 

guarda-corpo delgado e retilíneo em alumínio natural e corrimão arrematado com 

madeira encerada (figuras 329 e 330). A clara setorização e escolha do piso, 

conforme a hierarquia e o uso do ambiente, são percebidas quando comparado o 

piso das salas e o aplicado na copa e cozinha. Nesses ambientes, mantém-se a 

harmonia da tonalidade - gama dos róseos, caramelo e marfim -, porém, 

empregam-se placas de 30x30cm em granilite formado por mármores diversos, 

inclusive do padrão da sala (figuras 331 e 332). 
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Figuras 328 e 329 – Vista da sala de estar: leve desnível  

 

  
               Fonte: Acervo pessoal, 2011 

 

Figura 330 – Escada 

 

 
                              Fonte: Acervo pessoal, 2011 
 

Figuras 331 e 332 – Harmonia de cores: piso das salas (esquerda) e da 

copa e cozinha (direita) 

 

  
Fonte: Acervo particular, 2011 
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As paredes internas do setor social exibem tratamentos diferenciados: ao 

adentrar na sala, à direita, foi aplicado o fulget (figuras 333 e 334),               

acompanhando a face externa, conforme explicado anteriormente; na                        

parede da escada, usou-se pintura com tonalidade laranja queimado-tijolo em 

contraste com o azul acinzentado dos cobogós de louça e com o grafismo                       

da luz penetrante através de seus pequenos orifícios. As demais superfícies 

verticais são pintadas atualmente de branco gelo fosco (sala) ou verde (copa, atual 

sala de jantar). Não é possível garantir se o tratamento atual acompanha 

rigorosamente o especificado pelo projetista ou se corresponde ao que foi 

executado. 

Figuras 333 e 334 – Fulget aplicado na sala de estar 

 

  
Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Na cozinha, as paredes recebem revestimento cerâmico de azulejo                   

na cor azul celeste 20x20cm. Os sanitários do pavimento térreo e o social                       

do pavimento superior apresentam piso em placas 30x30cm de granilite                               

ou similar, composto por fragmentos de granito e mármore, cujas cores                    

variam entre o cinza, marrom, rosa, vinho etc., com argamassa em  tom bege e 

louças na cor rosa. Distinguem-se, contudo, na cor do revestimento cerâmico: 

azulejo azul próximo do violáceo, no térreo e verde no superior. O                            

sanitário do casal privilegiou o rosa goiaba nas paredes, cinza nas louças                          

e piso em granilite 30x30cm, similar ao empregado na cozinha (figuras 335 a             

340). 
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Figuras 335 e 336 – Cozinha e sanitário do térreo 

 

  
                                 Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figuras 337 e 338 – Sanitários dos filhos e do casal 

 

  
          Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figuras 339 e 340 – Detalhe do piso: sanitários dos filhos e do casal 

 

  
          Fonte: Acervo particular, 2011 
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A chegada ao pavimento superior destaca-se pelo uso do papel                      

de parede listrado verticalmente em tons de marfim e amarelo, aplicado no    

decorrer de toda a parede frontal à escada (figuras 341 e 342). Vale mencionar                  

o contraste de luz e sombra, a textura e o suave toque azul acinzentado 

proporcionado pelo cobogó da parede da escada. Os quartos dos filhos e a 

circulação apresentam piso de assoalho em madeira louro ou similar,                          

padrão parquet, formando quadros emoldurados por filetes de imbuia (figuras                   

343 a 345). No quarto casal optou-se pelo assoalho tipo taco em madeira                   

peroba ou um equivalente, formando modulações quadradas (figuras 346 e 347). 

Ambos os pisos apresentam paginação na diagonal. A varanda da suíte casal 

apresenta o mesmo mármore Bege Bahia ou similar da varanda de entrada da 

casa. 

Figuras 341 e 342 – Papel de parede no pavimento superior 

 

  
          Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figuras 343, 344 e 345 – Parquet da circulação, quarto dos filhos e 

gabinete 

 

     
     Fonte: Acervo particular, 2011 
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Figuras 346 e 347 – Assoalho tipo taco do quarto casal 

 

   
          Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Para finalizar, na edícula há acabamentos simples e de fácil 

manutenção, revestimento de azulejo 20x20cm na cor branca a meia altura, com 

exceção das paredes em “L” onde está o quarador e, no piso, ladrilho liso, em 

geral, e decorado nas dependências dos empregados - dois quartos e sanitário 

(figuras 348 a 350). 

Figuras 348, 349 e 350 – Revestimento e pisos da edícula 

 

     
     Fonte: Acervo particular, 2011 
 

1.2.9 A arquitetura de interiores e elementos de decoração 

 

Devido à inexistência de documentos gráficos de projetos, perspectivas, 

ou mesmo registros fotográficos antigos da casa, não é possível afirmar quanto à 

sincronia entre a arquitetura de interiores e o projeto arquitetônico em si. A partir da 

assinatura do profissional Calheiros, arquiteto ou decorador, na porta da sala de 

estar e de depoimentos de um dos descendentes diretos, o Sr. Sérgio Hora, 
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conclui-se que o casal adquiriu todo o mobiliário no Rio de Janeiro e acolheu 

algumas sugestões dos Souza Freire, proprietários da casa vizinha. 

Começando a análise pela sala de estar, vale destacar o elemento 

divisório, posicionado entre uma das paredes e o piloti laranja queimado, que, além 

de valor estético, agregando beleza à composição da sala, funciona como estante. 

Com sua modulação quadrada, formando nichos em pares ou solitários, 

expressivamente em preto, imprime toque gráfico ao ambiente. A estrutura do 

mobiliário em geral é composta em branco e preto, com toques de cor, 

privilegiando laranja queimado e verde musgo. Os estofados são retilíneos, de 

estrutura compacta, mas com dimensões generosas para acomodar a prole (figuras 

351 e 352). 

Figuras 351 e 352 – Estante divisória: sala de estar 

 

   
  Fonte: Acervo particular, 2011 
 

A porta que acessa a sala de jantar, atualmente utilizada para acomodar 

as dependências da Sra. Risolina, mantém-se com a pintura artística realizada pelo 

próprio Calheiros in loco, que remonta ao motivo japonês (figuras 353 a 355). 

Figuras 353, 354 e 355 – Porta de correr entre salas de estar e jantar 
 

   
     Fonte: Acervo particular, 2011 
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O mobiliário referente à sala de jantar e à copa204 caracteriza-se pela 

distinção estética quanto a proporções, cores e formas. Na primeira, privilegiou-se 

a forma delgada, enxuta, levemente sinuosa e os pés em palito, empregando 

estrutura em madeira, louro, freijó ou equivalente, e superfícies em laminado 

melamínico claro, marfim ou branco (figuras 356 a 358). Na copa, contudo, a mesa 

e o aparador são retilíneos, ortogonais e imprimem robustez à estrutura pintada de 

laca preta e revestida de laminado melamínico branco nas faces superior da mesa 

e superior e frontal do apararador (figura 359). Na cozinha, a composição 

acompanha o azul dos azulejos e cinza dos armários embutidos com venezianas. 

Cadeiras e mesa apresentam estrutura cromada, laminado melamínico azul celeste 

no tampo e nos encostos, além dos estofados dos assentos todos no tom 

mencionado (figuras 360 e 361). 

Figuras 356, 357 e 358 – Mobiliário da sala de jantar 

 

     
          Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figura 359 – Mobiliário da copa 

 

 
Fonte: Acervo particular, 2011 

                                                        
204 Atualmente os móveis não se encontram posicionados como previsto devido à readaptação do 
uso da sala de jantar, aspecto que será abordado na seção seguinte, 4.2.10. 
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Figuras 360 e 361 – Mobiliário da cozinha 

 

   
Fonte: Acervo particular, 2011 
 

Os móveis dos dormitórios pouco se mantiveram nos dias atuais: os 

armários embutidos, funcionais, em madeira natural encerada, louro, freijó ou 

similar; uma espécie de escrivaninha, robusta, maciça e com vários pequenos 

compartimentos e uma cama de casal, cuja cabeceira é em estofado com 

acabamento capitonê, em veludo próximo do magenta (figuras 362 a 364). Os 

armários dos sanitários são simples, funcionais e apresentam as folhas das                   

portas com venezianas (figuras 365 e 366), conforme a estética adotada nos 

exemplares da cozinha, numa clara preocupação com a elevada umidade relativa 

do ar local. 

Figuras 362, 363 e 364 – Mobiliário da suíte casal e dos demais             

quartos 

 

   
Fonte: Acervo particular, 2011 
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Figuras 365 e 366 – Armários embutidos dos sanitários 

 

   
                    Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Elementos de decoração e luminárias originais pontuam paredes e 

adornam o mobiliário, permitindo concluir que houve preocupação em cada 

detalhe, o gosto pelas cores e pela novidade da época, sem, necessariamente, 

optar por extravagâncias e excessos decorativos (figuras 367 a 371). 

Figuras 367, 368, 369, 370 e 371 – Elementos de decoração e 

luminárias 

 

 
          Fonte: Acervo particular, 2011 

 

    
          Fonte: Acervo particular, 2011 
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4.2.10 Alterações advindas da readaptação da família 

 

A edificação em análise mantém seu caráter residencial, alterando, 

porém, o uso dos ambientes internos, adequados às novas demandas da família. O 

pavimento superior está em completo desuso, todas as atividades da casa, 

portanto, ocupam o pavimento térreo, inclusive o dormitório da Sra. Risolina205, 

atualmente transferido para a antiga sala de jantar. A inexistência do                          

projeto original dificulta análise mais criteriosa e detalhada em relação ao                   

estado presente do edifício. Segundo depoimentos do Sr. Sérgio Hora e do 

funcionário da casa, Sr. Ronaldo dos Santos206, houve poucas alterações físicas no 

decorrer das décadas. As intervenções apontadas por ambos ocorreram no                  

início do corrente ano devido ao furto do portão da entrada de carros e à 

necessidade de maior segurança para os ocupantes da casa, e ainda com o 

objetivo de evitar danos a outras partes do edifício. Destacam-se desta forma: a 

substituição do gradil original, após sua subtração parcial; a construção do                  

muro frontal, acrescentando-se novo modelo de gradil (figuras 372 e 373); a 

demolição do canteiro no recuo lateral sul, seguindo a construção do muro que 

divisa com a casa nº 296; e a colocação de grades nas portas externas (figuras 374 

a 376).  

Figuras 372 e 373 – Gradil original (2011) e muro com gradil atual         

(2012) 

 

  
       Fonte: Acervo particular 

 
                                                        
205 A viúva do Sr. João Hora, muito idosa e com problemas de saúde provenientes da idade 
avançada, ocupa o espaço anteriormente pertencente ao setor social por questões de mobilidade e 
comodidade, além de facilitar a logística da equipe interna e externa que a assiste.  
206 O Sr. Ronaldo dos Santos é funcionário da família há aproximadamente quinze anos. 
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Figuras 374, 375 e 376 – Colocação de gradis nas portas externas 

 

   
          Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Outra suposta alteração é a pintura dos pilotis com aplicação de tinta na 

cor verde musgo sobre o acabamento texturizado, composto por cacos de vidro 

incolor, perceptível através da descamação parcial das superfícies. 

 

4.2.11 Atual estado de conservação e manutenção 

 

As fachadas, em geral, encontram-se em bom estado de conservação. 

No entanto, uma análise visual mais detalhada permite detectar fissuras, 

destacamento de argamassa e de pintura, manchas provavelmente causadas por 

umidade ascendente e descendente, além de sujeira devido à fuligem oriunda da 

poluição dos veículos que trafegam na Avenida Ivo do Prado (figuras 377 a 380). 

Existe necessidade de conservação e manutenção adequadas nas superfícies, 

iniciando-se pela investigação das causas prováveis da umidade e posterior 

limpeza, impermeabilização e repintura dos paramentos externos. 

Figuras 377, 378, 379 e 380 – Danos diversos nas fachadas 

 

  
Fonte: Acervo particular, 2011 
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Fonte: Acervo particular, 2011 
 

Nas pedras da pavimentação externa, percebem-se pontos de fissuras e 

depressão, possivelmente gerados pela acomodação do terreno, pelo aumento da 

carga ou pela vibração oriunda do tráfego intenso na avenida. Reintegrações 

inadequadas são visíveis ao percorrer os recuos. No espelho d’água - atualmente 

desativado - é possível detectar pontos de infiltração, indícios de umidade e quebra 

do material - argamassa e azulejo (figura 381). O piso em mármore da varanda 

térrea encontra-se com alto nível de desgaste, porosidade e sujeira, consequência 

da fuligem, esta já apontada como causa de outros danos (figura 382). 

Figura 381 – Danos no espelho d’água 

 

 
                         Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figura 382 – Danos no piso em mármore da varanda do térreo 

 

 
                  Fonte: Acervo particular, 2012 
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Internamente, a incidência maior de problemas está voltada para os 

indícios de umidade ascendente e descendente nas paredes perimetrais,                 

fissuras, especialmente nas superfícies próximas das envasaduras e  

destacamento de pintura, em pontos distintos, em especial na laje de teto                      

do pavimento superior, o que permite concluir a possibilidade de infiltração                      

na cobertura (figuras 383 a 385). Os pisos do térreo, em geral bem                        

mantidos, contrapõem-se ao estado de conservação do assoalho do                         

pavimento superior, cujo desgaste e descaracterização do material são facilmente 

detectáveis em pontos diversos (figuras 386 a 388). A falta de uso dos                

cômodos nesse andar agravou o cenário de abandono e desinteresse pela sua 

manutenção. 

Figuras 383, 384 e 385 – Danos internos 

 

   
     Fonte: Acervo particular, 2011 

 

Figuras 386, 387 e 388 – Danos no assoalho 

 

   
     Fonte: Acervo particular, 2011 
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4.3 Breve discussão a respeito da preservação desses bens 

 

Após a análise arquitetônica e construtiva dos dois exemplares 

residenciais, é pertinente apresentar os pontos comuns e diferenciados entre os 

projetos, partindo em seguida para a explanação acerca da preservação desses 

bens. Primeiramente, os aspectos semelhantes mais significativos reportam-se a: 

implantação solta no lote, com tratamento paisagístico; existência da edícula de 

serviço com a garagem ao fundo; distribuição espacial dos ambientes, através de 

dois pavimentos, em respeito à funcionalidade; articulação espacial fluida dos 

setores social e serviço, inexistindo a disposição tradicional ao longo do corredor; o 

realce dado à circulação vertical através de escadas expressivas estética e 

construtivamente, em posição de destaque; partido arquitetônico enfocado no uso 

de caixas prismáticas, sustentadas total ou parcialmente por pilotis; cuidado no 

tratamento das superfícies, englobando a especificação dos materiais, estética e 

funcionalmente, posicionamento e arranjo destes. Além desses aspectos, também 

são fundamentais: a preocupação com os recursos arquitetônicos voltados para o 

conforto térmico e eficiência energética, através da ampla utilização de cobogós, 

blocos vazados, varandas e reentrâncias, orifícios entre telhado e laje de cobertura 

etc.; o uso de elementos que remetem à tradição da arquitetura brasileira como os 

cobogós, que aludem ao muxarabi, e painel de azulejos e argamassa em relevo207, 

numa clara intenção de integrar as artes; a preocupação com o partido adotado na 

ambientação de interiores, com linhas limpas e geometrizantes do mobiliário, além 

do colorido e textura em paramentos internos das áreas secas e úmidas, 

destacando-se a cartela de cores empregada nos pisos, paredes e louças dos 

sanitários. 

A diferença clara e substancial entre os dois exemplares refere-se ao 

partido arquitetônico adotado, no tocante à relação interior e exterior: um abre-se e 

acolhe o entorno, convidando-o e trazendo-o para o seu interior; o outro se fecha e 

praticamente não estabelece um diálogo, uma interação com o meio. A 

permeabilidade projetual da casa nº 296 é percebida em elementos volumétricos 

da fachada, criação do grande volume suspenso por pilotis, com um elaborado 

paisagismo que interage com a arborização urbana, além do uso de amplos panos 

                                                        
207 Numa clara intenção de integrar as artes, acrescentando-se o paisagismo, expressivamente 
presente na casa nº 296. 
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de vidro que descortinam a paisagem do rio Sergipe e da Avenida Ivo do Prado. O 

aspecto de integração com a rua é preponderante na distinção destes dois 

exemplares modernistas, visto que reflete na composição volumétrica, no 

tratamento das superfícies e dos vãos, na proporção dos recuos e do paisagismo, 

além da preocupação projetual com a privacidade. Fica claro, desta maneira, que a 

linguagem escolhida para cada projeto respeita as necessidades programáticas e o 

perfil muito diverso dos clientes, determinante para o resultado final. A relação de 

vizinhança entre eles reforça suas características projetuais distintas e ratifica a 

importância dos dois exemplares na memória arquitetônica aracajuana e no 

contexto urbano, por serem expressões relevantes da produção modernista 

residencial dos anos 1950 situadas no Bairro Centro.208 

A perspectiva visual proporcionada pela Avenida Ivo do Prado, também 

conhecida como Rua da Frente, expõe as duas casas e permite maior aproximação 

destas com a população da cidade. O estado de conservação material e o estado 

de preservação do caráter das casas em estudo são mais facilmente detectados 

por se tratar de exemplares com maior evidência - caso também do exemplar de nº 

942 deste logradouro, pertencente à família Calumby Barreto -, se comparados aos 

demais localizados nos quarteirões internos do Bairro São José. Nas seções em 

que foram apresentadas as alterações em relação ao projeto, advindas dos novos 

usos e da readaptação da família, além dos aspectos referentes à conservação e à 

manutenção material dos dois exemplares modernistas, foi possível aproximar-se 

das questões que alimentam a discussão acerca da preservação desses bens. A 

partir deste momento, após o entendimento da materialidade e das nuances de sua 

imaterialidade, é preciso averiguar o grau de comprometimento dos resultados 

obtidos nas seções citadas com a preservação desta arquitetura e confrontá-la com 

a legislação atual, visando compreender o objeto como artefato construído sujeito 

aos instrumentos legais para a sua concepção, anteriormente apresentados 

através das posturas municipais vigentes à época, e as atuais, concernentes ao 

proposto pelo planejamento urbano, no que tange às políticas culturais, enfocadas 

na preservação deste patrimônio residencial modernista. 

Os exemplares apresentam em linhas gerais, a partir de um breve 

exame visual, bom estado de conservação, com destaque para a casa nº 296, cujo 

                                                        
208 É válido lembrar que a maior incidência de exemplares residenciais modernistas é no Bairro São 
José. 
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uso atual destina-se a sediar empresas prestadoras de serviço, o que obriga 

manutenções periódicas para não prejudicar o aspecto externo e interno do 

edifício. Na casa nº 282, pelo fato de os ocupantes utilizarem apenas o pavimento 

térreo, por motivos anteriormente tratados, há descuido com todo o pavimento 

superior. É indispensável, portanto, constante manutenção acompanhada de 

intervenção criteriosa, mas não necessariamente ampla, em específico na 

identificação e tratamento das fissuras e rachaduras da fachada, revisão da 

cobertura para identificar as causas da infiltração na laje e possível umidade 

descendente, além do tratamento no assoalho do piso, revisão das esquadrias, 

verificação e tratamento da umidade ascendente etc., para impedir o 

comprometimento da integridade física deste bem. 

Concernente à preservação dos dois exemplares modernistas, além do 

estado de conservação do edifício, é imprescindível identificar dentre as alterações 

realizadas quais de fato repercutem negativamente na materialidade destes bens e 

na sua identificação como pertencente à produção modernista dos anos 1950 em 

Aracaju; ou seja, quais descaracterizações ocorreram e se estas mudanças 

comprometem a leitura original da edificação. Na casa nº 296, pertencente à família 

Souza Freire, as alterações sofridas que mais repercutem na concepção original do 

projeto são: a colocação do banner à frente do pano de vidro do módulo suspenso; 

a demolição do muro frontal; a destruição do paisagismo localizado no recuo frontal 

e lateral esquerdo; a construção da mureta à frente dos pilotis; o fechamento com 

alvenaria das varandas posterior e da lateral norte - no pavimento térreo - ; o 

acréscimo da volumetria da edícula, após a construção do pavimento superior e, 

principalmente, a perda da espacialidade interna, no setor social, com a construção 

dos painéis divisórios em gesso e no sanitário do pavimento superior após a 

divisão para torná-lo de uso coletivo. Devido à necessidade de novo agenciamento 

interno para abrigar salas e/ou empresas independentes, quebrou-se a fluidez da 

circulação e acessos laterais foram perdidos, a relação espacial entre os ambientes 

do pavimento térreo está substancialmente descaracterizada. 

Na casa nº 282, da família Hora Oliveira, no entanto, a 

descaracterização mais expressiva refere-se a alterações externas, relacionadas à 

segurança do imóvel e, acredita a autora, na praticidade de manutenção, pode-se 

destacar: o aumento da altura do muro e substituição do gradil original por outro 

mais alto, a construção do muro lateral que divisa com a casa de n. 296 e, 
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consequente remoção do canteiro lateral sul. Com a manutenção do caráter 

original dessa edificação, as alterações físicas do edifício são pontuais e pouco 

significativas. Ressalta-se, porém, que a falta de manutenção adequada, repercute 

na conservação da materialidade da edificação e ameaça sua preservação. 

A legislação atual que trata desses bens do patrimônio cultural do 

município compõe o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Municipal - PDDU 

de 2000 - vigente, no qual foi inserida a Lista dos Bens do Patrimônio Cultural no 

Anexo XI deste documento, distintos em bens tombados e declarados de interesse 

cultural de Aracaju.209 Como foi explicitado na introdução deste capítulo, os dois 

exemplares modernistas em estudo são considerados de interesse cultural, 

gozando, desta forma, de uma preservação parcial da sua materialidade. Além 

disso, pertencem à Área de Interesse Urbanístico 2. O que se pode extrair dessa 

informação na prática, no tocante à preservação desses bens?  

As residências da fase modernista localizadas no Centro, assim como as 

demais localizadas no Bairro São José, individualmente, devem manter, após obter 

licença prévia para qualquer intervenção, as características essenciais de fachada 

e volumetria. A espacialidade interna, no entanto, é desconsiderada, permitindo 

livre alteração no agenciamento de suas plantas. Após a análise das duas casas e 

a constatação das alterações descaracterizantes, se comparadas ao projeto 

original e ao vocabulário modernista, não apenas da fachada, mas também da 

composição volumétrica dos edifícios – com destaque para o exemplar nº 296 - 

verifica-se a fragilidade da legislação no tocante a dois aspectos: primeiro, o de 

caráter operacional da lei, como é o caso da não existência de fiscalização sobre o 

bem protegido, de forma a resguardá-lo de intervenções que comprometam sua 

integridade; segundo, a própria limitação da lei, pois só protege os elementos 

externos da edificação, o que possibilita a alteração e até mesmo a destruição de 

elementos constitutivos dos projetos. 

                                                        
209 O tombamento e a declaração de interesse cultural são dois instrumentos protetivos do 
município, podendo-se acrescentar: pesquisas, inventários, registros, vigilância, desapropriações, 
além de instrumentos que proporcionem mecanismos compensatórios aos proprietários dos bens 
protegidos de acordo com o que dispõem o PDDU-2000 e suas legislações complementares. Esses 
mecanismos compensatórios podem vir em forma de isenção de imposto predial e territorial (Art. 
186, Lei Orgânica do Município) e transferência do direito de construir nos termos que dispõe o Art. 
201 da Lei Orgânica do Município. Esses benefícios, no entanto, precisam ser requeridos pelo 
interessado ao Órgão Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, e submetidos à 
aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - COMPLAN. Em caso 
de infração do que dispõe esta lei quanto ao patrimônio cultural, será aplicada multa, não isentando 
o infrator da reconstituição da situação anterior à transgressão. 
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Concernente ao primeiro aspecto, a existência de banners na fachada 

principal do exemplar nº 296 e de um outdoor no terreno vizinho a casa nº 282, 

prejudicial a sua visibilidade no sentido Centro - Zona Sul, desqualifica e expõe 

negativamente outra diretriz para a preservação do patrimônio cultural de Aracaju, 

a que se refere ao disciplinamento do uso da comunicação visual nos bens e nos 

locais considerados de interesse cultural, listados no Anexo XI do PDDU-2000. 

Neste caso, em particular, o outdoor, mesmo não sendo instalado na edificação de 

interesse cultural, prejudica a percepção visual da composição arquitetônica em 

questão, inclusive do seu ângulo mais relevante, em que a casa é vista a 45º das 

suas fachadas norte e leste. A leitura que se faz da paisagem composta pelos dois 

exemplares modernistas e seu entorno imediato fica empobrecida e prejudicada, 

haja vista que o jogo volumétrico da composição de ambos os edifícios é 

parcialmente ofuscado durante o dia e totalmente ofuscado à noite, devido à 

presença do painel luminoso. 

Por estarem inseridas na A.I.U.2, cuja diretriz geral trata do incentivo à 

criação de espaços de convívio e lazer para a população que trabalha no Centro e 

adjacências, não existe nada relacionado à manutenção da paisagem cultural da 

década de 1950 ou algo que resguarde mais diretamente a memória arquitetônica 

dos exemplares e sua relação com a circunvizinhança, daí a importância e o peso 

de esses bens constarem na lista do patrimônio cultural do município. As 

determinações das Áreas de Interesse Urbanístico sobrepõem as diretrizes 

estabelecidas pela estruturação urbana através do macrozoneamento, sem 

dispensar as determinações da zona correspondente a este. O macrozoneamento 

divide a cidade em: Zona de Adensamento Preferencial (ZAP), Zona de 

Adensamento Básico (ZAB) e Zona de Adensamento Restrito (ZAR). O Centro 

corresponde à ZAP1, que, por ser dotado de infraestrutura básica, equipamentos 

urbanos e boa acessibilidade, dispõe de um potencial construtivo que possibilita 

adensamento maior que o coeficiente único de aproveitamento estabelecido no § 1º 

do art. 199 da Lei Orgânica.210 Suas diretrizes de urbanização estão focadas: na 

intensificação do adensamento e na diversificação do uso do solo, otimizando a 

infraestrutura e equipamentos já disponíveis; no incentivo ao uso residencial 

próximo ao comercial e serviço, o que evita ociosidade da estrutura urbana já 

instalada fora do horário comercial; no estímulo ao aumento de vagas de 
                                                        
210 O coeficiente único de aproveitamento no Município de Aracaju é igual a 03 (três). 
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estacionamento e ao aumento de áreas verdes; na promoção da ocupação de 

imóveis não edificados, subtilizados ou não utilizados, através da utilização 

compulsória ou da requisição urbanística etc. (Art. 131, PDDU-2000). É pertinente 

ressaltar a preocupação da política urbana com o Centro no tocante ao seu 

esvaziamento e ociosidade da estrutura já existente. Não é interessante social e 

economicamente para este bairro a existência de edificações sem uso, 

particularmente após o horário comercial.211 

No Art. 1º do Decreto-Lei nº 144, de 18 de abril de 2001, são 

apresentados os elementos que devem compor os projetos em caso de reforma, 

construção, reconstrução, demolição, instalação de comunicação visual e novas 

atividades em imóveis e conjuntos integrantes do Patrimônio Cultural: levantamento 

cadastral do imóvel com elementos arquitetônicos significativos; registro fotográfico 

do estado atual da edificação; documentação histórica, se for o caso, com registro 

de fatos relevantes do imóvel; projeto arquitetônico completo, incluindo detalhes 

construtivos; especificações de materiais e serviços a serem executados e 

memorial descritivo da solução proposta. Essa lei, em seus artigos 3º e 4º, ainda 

determina que, para a execução dos serviços, o interessado deverá solicitar a 

licença junto ao órgão Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, e em 

caso de infrações, serão aplicadas penalidades que não isentam o infrator da 

reconstituição das características originais da edificação. As obras só podem ser 

iniciadas após a concessão da licença supracitada.  

A respeito do segundo aspecto, cabe, neste momento, reflexão sobre a 

superposição de interesses e o posicionamento dos responsáveis pela salvaguarda 

deste patrimônio no tocante à materialidade das casas estudadas e às 

características que as identificam como pertencentes à fase modernista na cidade 

de Aracaju. O estímulo a novos usos permite a conservação da integridade física 

do edifício, mas pode representar a sucessão de alterações que decompõe a 

totalidade deste como artefato construído numa estética modernista, despindo-o de 

suas características projetuais que o tornaram singular e relevantes no contexto 

urbano atual. As adaptações sugeridas pela prefeitura para adequação ao novo 

uso contemporâneo - acessibilidade, criação de vagas de estacionamento etc. - 

                                                        
211 Funcionários da casa nº 282 relatam a frequência noturna de moradores de rua e profissionais 
do sexo no recuo frontal da casa vizinha, mais precisamente na projeção do volume suspenso e 
jardins. 
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precisam estar sintonizadas com o “espírito” da arquitetura desses edifícios para 

não se perder a essência modernista desenvolvida em Aracaju, que não 

necessariamente seguiu com rigor os modelos difundidos nos grandes centros. 

Toda sorte de descaracterizações visíveis ou não comprometem a 

memória arquitetônica do morar moderno em Aracaju: repertório dos materiais e 

texturas, cartela de cores, sistemas construtivos, soluções arquitetônicas, partido 

adotado na ambientação de interiores, no projeto do mobiliário, na espacialidade 

interna, na articulação e nos usos dos ambientes etc. Enfim, aspectos da 

materialidade do edifício que apenas refletem e concretizam nuances da 

imaterialidade, ratificadas na fala dos descendentes diretos - ocupantes desses 

espaços - por meio da reconstituição de fatos e histórias que temperam e permitem 

a compreensão da vivência dos ambientes, que dão significado e ampliam o valor 

desses bens. A eficácia da preservação destes exemplares modernistas é 

questionada por esta autora devido a alguns aspectos que podem ser ressaltados: 

a fragilidade na fiscalização do conteúdo previsto pela legislação municipal; a falta 

de funcionários públicos, arquitetos e especialistas sensíveis às questões de 

patrimônio cultural e em condições de analisar, avaliar e sugerir alterações 

projetuais e adequações para os novos usos; a indulgência dos órgãos públicos 

quanto a infrações que resultam em danos às características do edifício; o pouco 

estímulo aos proprietários dos imóveis para a manutenção do edifício, em respeito 

ao que estabelece a legislação; o rigor nas adequações para usos 

contemporâneos, vulnerabilizando a edificação a possíveis perdas de 

características essenciais modernistas; a falta de acompanhamento junto aos 

atuais responsáveis pelo imóvel para conscientizá-los sobre a importância deste 

para a memória sociocultural da cidade; além da omissão da lei no tocante a 

soluções projetuais internas que identificam esta arquitetura, a exemplo da 

espacialidade e articulação entre os ambientes. A legislação que trata diretamente 

da preservação desses exemplares modernistas, de interesse cultural do município 

de Aracaju, restringe-se apenas à fachada e à volumetria desses bens, excluindo 

todas as especificidades internas. A dilapidação de elementos projetuais nos 

espaços internos, aspectos estruturadores que caracterizam o projeto modernista, 

ameaça a leitura do edifício como produto de uma determinada época, bem como o 

próprio motivo que o tornou relevante diante dos demais exemplares existentes na 

cidade. A exterioridade e interioridade desses bens devem ser consideradas para a 
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preservação, por conseguinte a legislação carece de revisão para melhor preservar 

as residências da fase modernista aracajuana em sua totalidade.212 

Aracaju, cidade de apenas cento e cinquenta e sete anos, apresenta em 

sua paisagem urbana edificações que narram a sua história. Esta narrativa é 

possível graças à memória arquitetônica presente em documentação gráfica, 

registros fotográficos, pessoais e públicos, e através dos exemplares existentes 

que compõem o cenário contemporâneo, mas guardam nas suas características e 

peculiaridades estilísticas a história, o modo de vida, a ambiência, os gostos e 

modismos do seu tempo. Salvaguardar o patrimônio arquitetônico, em especial as 

residências modernistas de interesse cultural, é um dever das políticas públicas 

municipais, melhor, é um compromisso dos órgãos públicos com a sociedade 

aracajuana e sergipana, conforme a própria Constituição do Estado e a Lei 

Orgânica do Município estabelecem: 

  
Art. 226 - Constituem patrimônio cultural os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade, incluídos: 
[...] 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico; 
§1º. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio histórico e cultural sergipano através de 
inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras 
formas de acautelamento e preservação. 
§2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta. 
§3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais. 
§4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei (CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE, 1989) 
 
 
Art. 5º O Município concorrerá, nos limites de sua competência, para a 
consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do 
Estado. 
Parágrafo Único. São objetivos prioritários do Município, além daqueles 
previstos na Constituição do Estado, os seguintes: 
I – assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável e de 
vocação histórica, de forma que possibilite o efetivo exercício da 
cidadania; 

                                                        
212 É importante frisar que adaptações para um novo uso do edifício são necessárias desde que se 
adequem à tipologia existente, sem causar danos descaracterizantes a esses bens. Para tanto, 
pode-se pensar em um setor do órgão público municipal, gestor do patrimônio cultural, que preste 
consultoria para esclarecer as diretrizes de intervenção, indicar os limites possíveis de atuação 
projetual e resguardar os elementos chaves e estruturadores que identificam as casas como 
pertencentes à fase modernista local. 
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II – preservar a sua identidade, adequando as exigências do 
desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades 
[...] (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 1990). 

 

Apesar da determinação explícita das leis estaduais e municipais que 

instrumentalizam acerca do patrimônio cultural, é cada vez mais frequente a 

demolição de imóveis nos bairros centrais, motivada principalmente pela criação de 

estacionamentos. Saem os exemplares que relatam a história da cidade e surgem 

em seu lugar espaços privados, com arquitetura de má qualidade, voltados para 

atender a demanda crescente de vagas para carros. Recentemente, em abril do 

corrente ano, um casarão eclético declarado de interesse cultural foi demolido, 

mesmo sem a licença da prefeitura, fato que suscita as seguintes questões: por 

que medidas legais eficazes não são tomadas com esta falta de respeito e descaso 

para com um bem do patrimônio cultural de Aracaju? Qual a vantagem de um 

edifício figurar na lista de patrimônio do município se o bem está vulnerável aos 

interesses de seus proprietários, em muitos casos, contrários ao interesse público e 

ao bem da sociedade, assim como à permissividade do município quanto às 

infrações cometidas pelos responsáveis pelos imóveis e falta de envolvimento em 

relação às questões preservacionistas, sobrepondo interesses outros, a exemplo 

da mobilidade urbana, acessibilidade e criação de vagas de estacionamento? 

Cumprindo-se a legislação vigente quanto às medidas preservacionistas, algo 

poderá ser mantido, mas é necessário maior envolvimento dos órgãos públicos, 

das instituições que tratam da preservação do patrimônio material e imaterial, das 

instituições de ensino de graduação e pós-graduação para fomentar estudos, 

registros, inventários, ratificando o valor do patrimônio arquitetônico, em especial 

para este estudo, dos exemplares residenciais modernistas analisados, e 

promovendo intercâmbio de ideias e argumentos para revisar e alterar a lei que 

salvaguarda a memória local através de seus artefatos construídos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste trabalho monográfico em que se propôs compreender 

a política de preservação da arquitetura residencial modernista em Aracaju a partir 

da análise de dois exemplares, declarados de interesse cultural, entendendo-os 

como artefatos construídos e inseridos no contexto histórico e contemporâneo 

local, pode-se, inicialmente, revisitar a historiografia de Aracaju, articulando fatos e 

processos históricos que configuram a memória local, com um olhar voltado para o 

que se produziu de relevante na arquitetura civil e pública desde a sua fundação 

até a produção residencial modernista na década de 1960. Período em que se 

inicia outra fase da capital com a imigração de funcionários da Petrobrás e o 

aumento da demanda por serviços e da construção civil. 

Aracaju, como capital de um pequeno estado do nordeste brasileiro, 

acompanhou as mudanças que aconteciam nos grandes centros com a defasagem 

esperada pelo seu porte e situação no cenário nacional. Passou, na segunda 

década do século XX, por um processo de modernização motivado pelos festejos 

do Centenário de Emancipação Política de Sergipe; a jovem capital ganhou ares de 

cidade, dotada de infra e superestrutura e embelezamento urbano e arquitetônico, 

especialmente após a passagem de uma equipe de artífices, artistas, arquitetos, 

paisagistas entre outros, na conhecida “missão italiana”, que realizaram a 

atualização arquitetônica de bens públicos e privados, motivando uma série de 

réplicas em miniaturas, colagens e reapropriações do que era moderno, no sentido 

de atual à época. Altenesch, na década de 1930, revoluciona a prática do construir 

através de financiamento próprio ou da elite, além de se tornar o arquiteto do poder 

político durante o Estado Novo, realizando diversas obras públicas e privadas, 

inovando com a estética dos bangalôs, a introdução da arquitetura moderna que 

remete ao Art Déco e o sistema construtivo através da tecnologia do concreto 

armado. A repercussão da estética praticada por Altenesch foi considerável. No 

período de 1940 a 1960, a introdução da arquitetura com a gramática modernista 

deu-se em prédios públicos e, posteriormente, foi acompanhada pela elite local, 

fruto da influência dos projetistas, autores dos projetos, compostos por engenheiros 

e desenhistas.  

O percurso histórico trilhado na primeira parte desta dissertação permitiu 

entender os momentos econômicos, sociais e políticos, locais e nacionais – em 
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alguns casos internacionais – e seus reflexos nas melhorias urbanísticas, na 

construção de edificações públicas e privadas, além da apropriação das estéticas 

difundidas nacionalmente a cada época. O cenário de recepção das arquiteturas 

praticadas permite entender as características e peculiaridades das construções 

produzidas em Aracaju. Havia ânsia pelo moderno, pelo novo, pelas novidades já 

difundidas nos grandes centros e que aqui aportavam com certo deslocamento 

temporal. Este aspecto é especificamente trabalhado quando se discorre                      

sobre a produção arquitetônica residencial, suas técnicas e sistemas construtivos, 

materiais e estilos que as inspiraram, extrapolando a descrição formal de sua 

arquitetura.  

Ao longo do breve passeio histórico pela capital sergipana em que se 

enfocaram aspectos que compuseram a produção arquitetônica e, especialmente a 

residencial, pode-se fazer algumas ponderações:  

A arquitetura civil e pública - em alguns casos - nas décadas iniciais, 

após a transferência da capital sergipana, caracterizou-se pela fragilidade e pela 

pobreza estética devido aos altos custos governamentais para investimento em 

dominar o sítio, à carência de mão de obra e de materiais e ao interesse imediatista 

das classes altas; 

 O parcelamento excessivo dos lotes foi resultado da prática 

especulativa dos detentores de terra;  

A coexistência de arquiteturas “maiores”, mais bem estruturadas e de 

materiais mais duradouros com edificações em materiais precários manteve-se 

presente no cenário urbano até meados do século XX, existiam inúmeros 

requerimentos para construir em taipa e palha e taipa e telha ainda no ano de 

1969;213 

As inserções de novas estéticas ocorreram, em linhas gerais, para 

promover e marcar gestões políticas e datas comemorativas, caso do Centenário 

da Emancipação Política de Sergipe em 1922 e do centenário da transferência da 

capital de São Cristóvão para Aracaju em 1955. Não se pode ignorar o impulso 

construtivo em Aracaju, gerado pela vinda da comitiva imperial em janeiro de 1860 

a Sergipe e à sua nova capital; 

                                                        
213 Informação obtida através de consulta às pranchas de projetos arquitetônicos, com as 
solicitações de construção anexadas, disponíveis no Arquivo Geral do Município, situado na Rua 
Acre, onde constam requerimentos de plantas proletárias aos reconhecidamente pobres em 1969. 
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A iniciativa privada dependia do investimento e de medidas dos gestores 

públicos para incrementar as melhorias na arquitetura civil, exceto o 

empreendedorismo de alguns empresários locais que elegeram a estética moderna 

em seus estabelecimentos atendendo aos anseios da modernidade; 

O poder público representou um dos maiores agentes patrocinadores da 

introdução de novas estéticas, podendo-se exemplificar as arquiteturas que 

remetem ao ecletismo, ao Art Déco e ao modernsimo; 

A arquitetura desenvolvida em Aracaju recebeu influências de projetistas 

diversos: inicialmente, dos engenheiros militares que planejaram não só o traçado 

urbano mas também algumas edificações públicas e privadas, da equipe de 

mestres e artífices italianos que aqui remodelaram o palácio do governo e, 

posteriormente, de arquitetos, escultores e artistas que permaneceram em terras 

aracajuanas e executaram uma gama de serviços urbanos, de interiores e 

remodelações de fachadas, inspirando os projetistas locais na difusão do repertório 

eclético e elementos que se reportam ao Art Nouveau; do alemão Altenesch, que 

introduziu os bangalôs em seus diferenciados estilos e o Art Déco ou suposto Art 

Déco (SANTOS, 2010) além da novidade em financiamento para as construções 

particulares; e ulteriormente de engenheiros e arquitetos de outros estados que 

foram contratados para projetar edificações simbólicas no cenário social, 

econômico e cultural de Aracaju. 

Nas décadas de 1950 e 1960, especificamente, a estética modernista 

prevaleceu nos projetos públicos e civis, podendo-se mais uma vez destacar os 

projetistas como um dos principais agentes da modernidade arquitetônica 

aracajuana. Coube a eles a responsabilidade pela apreensão e difusão das 

propostas modernistas - produzidas internacional, nacional e localmente -, 

resultando em uma arquitetura plural e heterogênea. Alguns nomes merecem 

destaque pela atuação profissional, lembrando que não necessariamente todos 

projetistas foram os desenhistas, nem todos os engenheiros foram os responsáveis 

pela autoria dos projetos. Ao pesquisar os projetos arquitetônicos, de reforma e 

ampliação em arquivos públicos municipais214 - Arquivo Geral do Município e 

Arquivo Público da Cidade de Aracaju - é possível elencar alguns nomes de 

                                                        
214 Esta investigação foi realizada em paralelo ao trabalho para o grupo de pesquisa liderado pelo 
Prof. DSc. Eugênio de Ávila Lins e pela Profª DSc. Sônia Gomes Pereira, intitulado Grupo de 
Pesquisa Artistas e Artífices e a Arte Luso-Brasileira.  
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desenhistas e/ ou projetistas, engenheiros civis e/ou projetistas, arquitetos e 

construtoras atuantes neste recorte temporal. Na categoria de desenhistas - em 

alguns casos projetistas - destacam-se: Walter Freire Barros, Cleante Pereira Braz, 

Jaime Santos, Walter Gusmão, Humberto Moura, Antônio Fernão, Reinaldo 

Siqueira, Murilo de Freitas Barretto, Eginaldes Ramos, Jaime Santos, Rubens 

Barbosa Silva, Luiz Augusto, Raimundo Firpo Cruz, João (de) Oliveira, R. Silveira, 

H. Gregório dos Santos, Otaviano Canuto, Edvaldo Dias Souza, C.D. Araújo, João 

de Araújo Santos, Geraldo M. Motta, Oziel Dória, José Nilson Carvalho, J. Silva, 

Roosevelt N. Barbosa, Nivaldo Ferreira, Amaral, além dos escritórios J.H.R. 

Desenhos em geral, E.T.E.A.L., “Organização P.A.S.” e H.G. Escritório Técnico de 

desenhos em geral.   

Dentre os engenheiros civis, cuja atuação poderia ser de assistente 

técnico, construtor e/ou projetista, merecem destaque: José Steremberg (Carteira 

Profissional 415-D 3ª Região), José Rollemberg Leite (Cart. Prof. 184 CREA 3ª 

Região), Cândido Machado Tavares (CREA nº 841-D 3ª Região), Fernando de 

Figueiredo Porto, Frederico Gentil, Gentil Tavares (Carteira profissional: 203), 

Orlando Gentil, João Machado Rolemberg (Cart. Prof. 843-D-3ª Região), Luiz 

Machado Tavares (CREA: 1392/D), Jorge de Oliveira Netto, Jorge de Oliveira Filho, 

Albano de Menezes Prado (Cart. Prof. nº 682-D CREA 8ª Região), Moacyr Batista 

dos Santos (Cart. Prof. 944-D CREA 3ª Região), José Resende Machado, João 

Resende Machado, Josias Nunes Filho, Carlos Carvalho (Carteira nº 120 - CREA-

3ª Região), Hernán Centurión, Juliano (CREA: 951/D 3ª Região), R. Oliveira 

Ribeiro, Milton Pina (Cart. Prof. 878-D 3ª Região), Ubaldo Torres de Araújo, Josué 

Batista Jesus, Milton Jesus Costa (CREA: 5248), Aroldo de Paula Ribas (CREA: 

3101-D-5ª Região), Clóvis Mozart Teixeira (CREA nº 304 3ª Região), Clóvis Luiz 

Venâncio, Afrânio (Cart. Prof. 682-D), Carlino (Cart. Prof. nº 120 CREA 3ª Região), 

Paulo Barreto de Menezes215, Francisco Leite, Fernando Garcez Vieira (Cart. Prof. 

nº 613-D 3ª Região), J. Almeida (CREA nº 1.174-D 3ª Região), Walter Barreto 

Oliveira (CREA 506-D 3ª Região), Humberto d’Santos (CREA: 888/D), Pedro 

Alcântara Braz,  Antônio Carlos de Menezes, Sérgio Francisco da Silva (CREA nº 

1209 / D 3ª Região), A. Campos (Cart. Prof. nº 2171/D) CREA 3ª Região), Luiz 

                                                        
215 Foi um dos construtores e chefe da divisão técnica do Departamento de Estradas e Rodagens de 
Sergipe, primeiro edifício público em Aracaju a utilizar linguagem modernista, datado de 1953-54 
(SANTOS, 2010, p. 227-228). 
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Mescenas (CREA nº 7384-PC 6ª Região), Cândido Andrade, José Carlos Silva 

(Cart. Prof. 279/68 CREA 3ª Região), Manoel dos Santos (Cart. Prof. nº 274/T/D 

CREA 3ª Regional), Braz Melo Costa (CREA 2986)/D, Aldacy Ribeiro Sobral 

(CREA 276 T/D 3ª Região) e Valter Mendonça (CREA 1520/D 3ª Região). Pode-se 

incluir o número das carteiras profissionas de alguns engenheiros cujos nomes nas 

pranchas encontram-se ilegíveis: (CREA nº 41270 5ª Região), (Cart. Prof. nº 744-D 

CREA 3ª Região), (Cart. Prof. nº 720-D CREA 3ª Região) e (CREA nº 2309 5ª 

Região).  

Em algumas pranchas os engenheiros aparecem como construtores, 

pessoa física ou pessoa jurídica, como é o caso de João Alves Ltda., Thomaz 

Aquino, N. Santos Seabra Ltda. (CREA: 477), Paulo Barreto de Menezes, J. 

Almeida (CREA nº 1.174-D 3ª Região), Moacyr Batista dos Santos (Cart. Prof. 944-

D CREA 3ª Região), Cândido Machado Tavares (CREA nº 841-D 3ª Região) e 

Orlando Gentil. Os arquitetos são em menor número, merecendo menção: João B. 

Marinho (BA), Milton Pina (Cart. Prof. 878-D 3ª Região), G. Valença (Rio), Cláudio 

Rezende. 

Os nomes dos profissionais citados podem ser úteis para o 

aprofundamento dos estudos no tocante às influências na produção arquitetônica 

aracajuana. Investigar o local e a instituição de formação dessas pessoas permitirá 

maior aproximação dos agentes da modernidade referentes à projetação e 

construção em Aracaju. Vale ressaltar, no entanto, que a investigação realizada 

pela autora restringiu-se a projetos residenciais realizados entre 1950-60, com 

lacunas temporais por falta de pastas nos arquivos relativas a determinados anos, 

ou pelo fato de esses estabelecimentos terem reformulado a dinâmica da consulta, 

o que gerou confusão, perda de tempo e consequente desistência - provisória - da 

continuidade na investigação nos arquivos citados. 

Na investigação da produção arquitetônica residencial, com enfoque 

para os exemplares estudados, pode-se acrescentar a diversidade e 

heterogeneidade das manifestações modernistas desenvolvidas em Aracaju, as 

remissões à gramática modernista, acrescida da inventividade de seus projetistas e 

acompanhada pela livre inspiração de mestres de obras, construtores e dos 

próprios contratantes que tinham acesso à nova estética através de revistas, 

anúncios e viagens aos grandes centros, especialmente ao Rio de Janeiro, que, 

por ser a capital federal até 1960, era parâmetro cultural - moda e estética em 
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diversos âmbitos - no país. A contratação de projetistas atuantes em Salvador, a 

exemplo do engenheiro civil Rafael Grimaldi, repercute diretamente na produção 

local, mas outros intercâmbios podem ter havido e trazido influências da escola 

paulista e das soluções regionalistas desenvolvidas e difundidas em Pernambuco, 

haja vista que seus protagonistas atuaram também como docentes da graduação e 

influenciaram gerações de alunos que produziram em outras cidades nordestinas.  

Uma possibilidade de investigação dessas influências é aprofundar-se 

na pesquisa em arquivos, coletando os nomes e os dados profissionais desses 

atores, vislumbrando entender a sua formação e a trajetória profissional dos mais 

atuantes e relevantes para a arquitetura local aracajuana. O interesse por este tipo 

de pesquisa às fontes primárias permitirá a valorização do acervo documental e 

gráfico arquitetônico existente nos arquivos municipais e estaduais, repercutindo no 

repensar a guarda do documento, sua integridade e difusão. 

Restringir a análise projetual para apenas dois exemplares residenciais 

unifamiliares modernistas da Lista dos Bens do Patrimônio Cultural aracajuano 

permitiu maior aproximação e entendimento da materialidade destes eleitos216 e os 

aportes que essa arquitetura fornece para o contexto da cidade 

contemporaneamente, perpassando pela questão preservacionista. A análise 

realizada a partir dos elementos constitutivos individuais dos dois exemplares 

permite enxergar a expressividade de ambos, que mantém a integridade física, 

mesmo com alterações que maculam as características originais e da estética 

compartilhada.  

Pelo fato de estarem localizados no Centro, onde existem poucos 

exemplares modernistas, diferentemente do Bairro São José, e por se 

posicionarem vizinhos, ao longo da Avenida Ivo do Prado, ambos destacam-se no 

entorno formado por vias largas, sendo uma margeada pelo rio Sergipe e por 

edificações circunvizinhas datadas de décadas anteriores, prevalecendo o 

neocolonial e os bangalôs. O resultado arquitetônico limpo e geométrico das duas 

casas sobressai, especialmente quando avistado nas proximidades da esquina 

entre a citada avenida e a Rua Estância. A visão do conjunto formado por ambas 

                                                        
216 Essas edificações foram escolhidas pelo Grupo Executivo de Preservação da Memória Cultural 
de Aracaju, composto por uma equipe multidisciplinar responsável pela seleção de áreas e imóveis 
de interesse cultural, concernentes ao município. No entanto, inexiste algum documento em que os 
parâmetros de escolha das dez residências modernistas, declaradas bens de interesse cultural do 
município de Aracaju, estejam explicitados. 
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as “residências” reforça a expressividade individual desses exemplares, apesar de 

não constituírem “paisagem cultural da década de 1950”, por se tratar de apenas 

dois exemplares, mas os valores construtivo, histórico e estético as                            

tornam singulares dentro da produção modernista local217. Fato cada vez mais 

ratificado pela perda de inúmeras outras edificações, total ou parcial, devido às 

demolições terem ocorrido anterior ao PDDU vigente que proíbe construções                  

com gabarito maior que dois pavimentos, ou por não se tratar de edificações 

declaradas bens de interesse cultural pelo município, cujas descaracterizações são 

flagrantes.  

A singularidade percebida e defendida na análise desses exemplares 

estudados tem valor local muito significativo tanto pela união da técnica construtiva 

do concreto armado, adotada desde a década de 1930 e com resultados estético e 

construtivo que imprimem o frescor da ideia de modernidade arquitetônica no 

morar; como pelas influências difusas das escolas carioca, paulista, do 

regionalismo advindo da produção pernambucana, da recepção direta oriunda de 

projetistas baianos e da inventividade dos projetistas locais. Estes últimos, 

possivelmente, através de suas experiências projetuais, vivências e discussões 

sobre as publicações impressas, em que constava a produção arquitetônica 

brasileira contemporânea, abasteciam-se de informações que ampliaram seu 

repertório projetual e extrapolaram os aspectos formais, incluindo: a diversidade de 

soluções construtivas, a plasticidade obtida a partir das formas e dos volumes, do 

tratamento das superfícies e dos vãos, graças à diversidade de materiais, de cores 

e dos elementos arquitetônicos de conforto térmico.  

Nas casas estudadas, um forte aspecto diferenciador entre ambas, que 

enaltece a especificidade e o valor arquitetônico individual é o tratamento dado à 

integração com a paisagem e concomitantemente ao partido adotado para 

satisfazer as necessidades programáticas demandadas pelas famílias Souza Freire 

e Hora Oliveira, em respeito ao perfil distinto entre ambas. As soluções 

encontradas quanto à privacidade dos ambientes internos, ao tratamento 

paisagístico e à relação com o lote configuram-se, também, elementos de 

destaque. Essas duas edificações, por serem vizinhas e tão distintas, dentro da 
                                                        
217 Os exemplares modernistas estudados, portanto, sobressaem no entorno com linguagem 
diversa, geometrizante, e ademais com soluções individualizantes, traduzindo o repertório 
encontrado em muitas cidades brasileiras, mas com toques de sofisticação e riqueza no tratamento 
da exterioridade e interioridade de ambos. 
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concepção modernista abrigam juntas muitos dos elementos da gramática 

modernista aplicados nos demais exemplares localizados no Bairro São                    

José. 

A recepção da arquitetura modernista local partiu dos gestores políticos 

para a elite econômica e social - frequentadora dos grandes centros do país - e, em 

seguida, foi amplamente difundida pela classe média. A discussão nesta pesquisa 

a respeito da legislação vigente que insere a arquitetura residencial unifamiliar 

modernista de Aracaju ocorreu graças ao entendimento da materialidade das duas 

edificações estudadas, suas singularidades e especificidades. O que diferencia e 

gera a necessidade de ampliar os debates e aprofundar estes estudos na esfera 

local é o fato de Aracaju ser, na atualidade, uma das poucas capitais, ou até 

mesmo cidades, brasileiras com razoável quantitativo de exemplares modernistas 

existentes, que apresentam integridade material, permitindo a identificação com a 

produção entre os anos 50 e 60, seu reconhecimento pelos gestores públicos 

culturais e pela sociedade civil, além da discussão acerca das questões 

preservacionistas. 

Este fato ganha relevância devido ao desaparecimento gradual dessa 

tipologia nas cidades brasileiras, justificado por estarem inseridas em áreas de forte 

interesse imobiliário e especulativo. Os exemplares residenciais unifamiliares 

modernistas, em geral, vêm sendo substituídos por edifícios de apartamentos ou 

descaracterizados substancialmente para reusos, completamente inadequados ao 

caráter original do edifício218. Além disso, há grande demanda local por vagas de 

estacionamento, motivadas pela política de mobilidade urbana implantada 

enfaticamente em Aracaju no corrente ano e que ampliou as áreas de proibição de 

estacionamentos ao longo de ruas e avenidas centrais – a exemplo dos bairros 

Centro e São José – o que repercutiu no interesse privado pela criação de espaços 

para estacionamento pago. 

As diretrizes da política preservacionista direcionadas a estes bens 

restringem-se a sua exterioridade, desconsiderando as alterações internas que 

dificultam a compreensão das características espaciais e estruturais originais;  e 

comprometem: a espacialidade; o tratamento dos espaços e das superfícies, bem 
                                                        
218 Mais do que verificar o que ocorre nos grandes centros brasileiros, é pertinente fazer uma 
análise comparativa com cidades que apresentam o mesmo porte de Aracaju e examinar como é 
tratado este patrimônio pelas políticas preservacionistas locais, exemplificando-se: Terezina - PI, 
João Pessoa – PB e Feira de Santana – BA. 
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como toda a gama de materiais de piso e revestimento; a textura; os elementos 

arquitetônicos utilizados como recurso de conforto térmico, adequados ao clima 

quente e úmido local; o mobiliário, luminárias e acessórios da década de 1950 e 

1960 etc., todos constitutivos da arquitetura residencial modernista. Por outro lado, 

a falta de fiscalização e acompanhamento dos órgãos competentes na salvaguarda 

desses bens e a indulgência para com as infrações cometidas demonstram a 

fragilidade da lei, o que facilita as ações de proprietários e/ou responsáveis pelos 

imóveis que, em alguns casos, pretendem atender apenas aos seus interesses 

imediatos sem vislumbrar o significado de constantes transfigurações em um 

exemplar destacado como bem de interesse cultural pelo seu significado à 

memória da cidade. A política preservacionista local deve ser mais atuante                 

e eficaz a fim de esclarecer a população através de diretrizes que atuem na 

conservação e educação patrimonial, no seu reconhecimento, valorização e 

utilidade no cenário contemporâneo de Aracaju, como também criar meios 

compensatórios mais convincentes, efetivos, ou mesmo financeiramente 

vantajosos para envolver os responsáveis pelos imóveis no entendimento da 

preservação destes. 

Em suma, testemunha-se a fragilidade da legislação através de dois 

aspectos: primeiro, o de caráter operacional da lei, como é o caso da não 

existência de fiscalização sobre o bem protegido, de forma a resguardá-lo de 

intervenções que comprometam sua integridade; segundo, a própria limitação da 

lei, pois esta só protege os elementos externos da edificação, o que possibilita a 

alteração ou até mesmo a destruição de elementos constitutivos dos projetos, 

comprometendo sua totalidade. Essa fragilidade depõe contra a política 

preservacionista de Aracaju, responsável por promover e proteger o patrimônio 

histórico e cultural, expondo-o às transfigurações, em menor ou maior escala, e à 

perda total para atender às demandas e às necessidades imediatistas - e 

fragmentadas - da contemporaneidade. Na verdade, substituições de uma 

arquitetura por outras atualizadas e “modernas” sempre ocorreram em cidades 

brasileiras, inclusive em Aracaju. Ao longo desta pesquisa foram apresentados 

alguns exemplares públicos e civis que sofreram remodelações em seus 

paramentos externos ou mesmo foram demolidos para um novo edifício ser 

construído, acolhendo novas estéticas e técnicas construtivas. Atualmente, porém, 

assiste-se à perda de inúmeros exemplares para a criação de estacionamentos 
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privados, motivada pela carência de vagas nas vias públicas, especialmente após 

as determinações da política de mobilidade urbana implantada em março deste 

ano, através do Plano Diretor de Mobilidade Urbana219 que estabelece, entre outros 

itens: serviços de transporte público e coletivo; circulação viária facilitada; 

infraestrutura de mobilidade urbana; áreas de estacionamentos públicos e privados, 

gratuitos ou onerosos. O enfoque atual nessa política que visa estimular o uso do 

transporte coletivo e reduzir a pressão exercida pelo trânsito nas áreas centrais 

acaba favorecendo a articulação de empresários, comerciantes e profissionais que 

possuem estabelecimentos nessas áreas ou em seu entorno imediato para criar 

estacionamentos. 

Essa ameaça ao patrimônio edificado não se restringe apenas aos bens 

modernistas, que, pela proximidade histórica, muitas vezes não são entendidos 

como elementos constitutivos da memória local, mas a diversos outros exemplares 

que estavam desassistidos pelas leis de preservação parcial e cuja perda resultou 

em lacunas, desfalcando conjuntos arquitetônicos de grande expressividade em 

Aracaju. Um fato recente que consternou a sociedade, sensível às causas 

preservacionistas, e ratificou a fragilidade da legislação competente foi a perda da 

casa eclética, datada dos anos 1920, que originalmente foi a residência do Sr. 

Pedro Amado, situada na Rua Itabaiana, Bairro São José. Segundo informação da 

EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização da Prefeitura Municipal de 

Aracaju - o responsável pelo imóvel recebeu um documento, em 04 de abril de 

2012, proibindo sua demolição por se tratar de um bem declarado de interesse 

cultural pelo município. Aproveitando a falta de funcionários durante o feriado da 

Semana Santa, a casa foi demolida, numa operação rápida em que não foi 

realizada a remoção criteriosa de elementos integrantes da edificação, a exemplo 
                                                        
219 Este plano lança novo conceito de mobilidade urbana, pautado em uma visão sistêmica sobre 
toda a movimentação de bens e pessoas, envolvendo modos e elementos que produzem as 
necessidades de deslocamentos. Princípios são estabelecidos para o seu planejamento, em 
conformidade com viés urbanístico, genericamente expresso através: da descentralização de 
serviços e equipamentos, favorecendo a multicentralidade; do incentivo aos transportes não 
motorizados; do reconhecimento da importância do deslocamento a pé, e consequentemente da 
incorporação das calçadas como via pública; da propiciação à mobilidade para todas as pessoas, 
inclusive para os portadores de deficiência ou de restrições locomotoras; da prioridade ao transporte 
público e desestímulo ao transporte individual; da promoção da integração dos modos diversos de 
transporte e estruturação da gestão local, visando fortalecer o papel regulador dos órgãos gestores 
dos serviços de transporte público e de trânsito. O citado plano deverá ser integrado ao plano diretor 
municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da vigência desta Lei. Em 
Aracaju, o PDDU vigente, datado de 2000, está em vias de ser substituído pelo PDDUS - Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável -, que se encontra em discussão na Câmara de 
Vereadores. 
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de telhas, esquadrias, guarda-corpos, louças etc.220 A sociedade ainda não obteve 

nenhuma resposta referente aos procedimentos punitivos que deverão ser 

aplicados ao responsável pelo imóvel após tamanha infração; paralelamente a este 

silêncio por parte dos órgãos responsáveis pelo patrimônio cultural, o terreno foi 

fotografado por um jornal local, cuja reportagem intitulada “Mudanças beneficiam 

estacionamentos pagos” estampa-o, agora vazio, na capa, apresentando apenas 

alguns vestígios da demolição e alguns carros estacionados, e complementa: “com 

a proibição de estacionamentos na maioria das zonas centrais, qualquer terreno 

está sendo transformado em estacionamento” (JORNAL DO DIA, 2012, p. 7). 

Mediante este acontecimento recente, pergunta-se: quais medidas devem ser 

tomadas para evitar a impunidade e coibir a descaracterização de outros imóveis, 

sua transfiguração parcial ou total demolição e, principalmente, a não existência do 

silêncio inquietante de quem deveria salvaguardar a memória arquitetônica e 

urbanística de Aracaju? Pode-se, portanto, além de exigir maior firmeza dos órgãos 

competentes em casos desta natureza, solicitar revisão da legislação pertinente, 

visando maior eficácia no trato com o patrimônio edificado, destacando-se as 

residências modernistas analisadas. 

É preciso que se faça valer o proposto por legislações federais, 

estaduais e municipais no tocante à defesa, à promoção e à preservação do 

patrimônio cultural, promovendo o conhecimento através de estudos e pesquisas 

mais aprofundados, realização de registros e inventários, com o objetivo de poder 

identificar, conhecer e se aperceber das peculiaridades locais para valorar este 

patrimônio como elemento identitário de Aracaju e do seu povo.  

Esta pesquisa, por conseguinte, aproximou-se de apenas dois 

exemplares modernistas de interesse cultural, vislumbrando identificar suas 

peculiaridades e singularidades, entender a sua relevância no contexto urbano e 

discutir as leis vigentes a respeito do patrimônio, dando prosseguimento ao 

trabalho desenvolvido por Isabella Aragão Santos, arquiteta e mestre em 

Conservação e Restauro, o qual consiste em um inventário da arquitetura moderna 

pública e civil de Aracaju entre as décadas de 1940 e 1970. Para a sua monografia, 

inúmeros imóveis foram catalogados em fichas de identificação aplicadas a obras 

                                                        
220 Informações obtidas através de Tainá Sousa, arquiteta e mestranda no PPG-AU/UFBA, 
Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIT – Universidade Tiradentes – em Aracaju, 
Sergipe. 



261 
 

analisadas individualmente, de acordo com uma metodologia de inventário 

elaborada pela organização DoCoMoMo (International Working Party for 

Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the 

Modern Movement), na tentativa de conhecer o panorama da arquitetura moderna 

e modernista aracajuana e reconhecer nelas outras vertentes da arquitetura 

moderna, além das produzidas nos grandes centros.  

Pode-se concluir que ainda há muito a ser feito para o reconhecimento 

da arquitetura modernista em Aracaju, principalmente no que se refere às 

pesquisas e aos estudos acadêmicos que podem embasar o reconhecimento 

desses exemplares, ratificando a sua relevância e a necessidade de conservação, 

manutenção, preservação e vigilância por parte dos detentores da responsabilidade 

pelos imóveis e pelos responsáveis públicos pela salvaguarda destes. A análise 

dessas duas residências poderá motivar o estudo minucioso dos outros sete 

exemplares residenciais de interesse cultural, bem como dos inúmeros edifícios 

que compõem a expressiva paisagem cultural da década de 1950 e não gozam de 

nenhuma preservação. Diferentemente de algumas tantas cidades brasileiras, em 

Aracaju ainda há edifícios modernistas concentrados no Bairro São José e alguns 

poucos no Centro. Urge identificá-los - os que ainda não o foram - e analisá-los - 

análises arquitetônica, estética e construtiva - para pleitear a inserção de mais 

exemplares na lista do Patrimônio Cultural, bem como propor revisão criteriosa das 

leis preservacionistas, tornando-as mais eficazes em relação à conservação, 

manutenção, reuso e vigilância desses bens. 
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