
Os Roteiros Arquitetônicos buscam a reinterpretação do conceito de acervo nos 
museus e centros de referência, forçando a sua abertura para a cidade. Assim, 
pretende-se direcionar-se na interpretação dos marcos arquitetônicos e referências 
urbanas como parte de seu acervo.

A publicação dessa edição dos Roteiros Arquitetônicos Casa do Baile – Sylvio de 
Vasconcellos: Moderno e Mineiro, traz um roteiro cultural que aborda as obras do 
arquiteto em Belo Horizonte.
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Residência da Av. do Contorno, n. 7871 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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Residência da Rua Caldas, n. 47 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos



Residência da Rua Sinval de Sá, n.586 
Fonte: Laboratório de  
Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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Brasil Minas Gerais
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Residência da Rua Alumínio, n. 129 
Fonte: Acervo do proprietário
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Sylvio de Vasconcelos em  
sua residência

Autor não identificado
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ApRESENtAÇãO

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Belo Horizonte leva ao conhecimento do publico 
em geral, parte da obra arquitetônica de Sylvio de Vasconcellos.

Além de ter ocupado cargos em diferentes e importantes instituições públicas, havendo sido professor na Escola de 
Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, o arquiteto Sylvio de Vasconcellos legou-nos uma produção intelectual 
importantíssima, sendo considerado um dos mais destacados estudiosos da arquitetura colonial mineira, bem como 
grande teórico da produção arquitetônica desenvolvida em Belo Horizonte no período de 1950 e 1970.

No	que	diz	respeito	à	sua	obra	como	arquiteto,	cabe	ressaltar	que	as	edificações	por	ele	projetadas,	para	além	de	sua	
excelência	arquitetônica,	refletem	o	amadurecimento	de	sua	crítica	sobre	a	arte	de	projetar,	constituindo	importante	
registro da corrente modernista mineira. 

 
Leônidas Oliveira, MsC. Phd – Presidente da Fundação Municipal de Cultura

Guilherme Maciel Araújo – Diretor do Museu Histórico Abílio Barreto
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pRESENtAtION

 
The Belo Horizonte Town Hall, through the Municipal Foundation of Culture, brings to the attention of the general 
public, part of the architectural work of Sylvio de Vasconcellos.

In addition to having held positions in different and important public institutions, the architect Sylvio de Vasconcellos 
left us a most important intellectual production and is considered one of the foremost scholars of the colonial 
architecture of Minas Gerais and great theorist of architectural production developed in Belo Horizonte in the period 
1950 and 1970.

With regard to his work as an architect, it is noteworthy that the buildings designed by him, in addition to its 
architectural	excellence,	reflect	the	maturing	of	his	criticism	on	the	art	of	design	and	an	important	record	of	modernist	
current of Minas Gerais, Brazil.

Leonidas Oliveira , MsC. PhD - President of the Municipal Foundation of Culture 
Guilherme Araújo Maciel - Director of Museu Histórico Abílio Barreto 
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Residência da Rua Califórnia, n. 150 
Foto: acervo do proprietário
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CASA DO BAILE: CENtRO DE REFERÊNCIA DE  
URBANISMO, ARQUItEtURA E DESIGN

Conforme nos conta Denise Marques Bahia, no livro “Casa do Baile 66: uma ilha na história”, pode-se dizer que a Casa 
do Baile teve seu tempo áureo, que foi de 1942, a data de sua inauguração, e 1946, a data da proibição dos jogos de 
azar, quando seus espaços serviam aos propósitos para que foram idealizados.

O rompimento da barragem, em 1954, provocou o fechamento da Casa do Baile e comprometeu o funcionamento 
dos demais equipamentos da Pampulha. Reconstruída a barragem, a Casa do Baile foi usada como depósito da 
Prefeitura. Em agosto de 1958, a Prefeitura abre concorrência para arrendamento do espaço, para a qual não houve 

nenhum licitante. Assim, presume-se que a Casa do Baile 
tenha	 ficado	 fechada	 até	 1962,	 quando	 ameaçou-se	 a	
sua colocação à venda num leilão, que não foi realizado.

Em 1983, o vereador Ivo Queiroz denunciou à Câmara 
Municipal o estado precário e o abandono da Casa do 
Baile e instaurou-se uma CPI - Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Neste contexto, era evidente a situação dos 
jardins de Burle Marx, tomados por vegetação invasora, 
lixo e objetos. O cenário interno da Casa do Baile também 
era desolador. O resultado da CPI foi mediato. No mesmo 
ano, após recomendar-se a instauração de um inquérito Casa do Baile - Foto: Glênio Campregher
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administrativo pela Prefeitura para apurar as responsabilidades, divulgam-se notícias sobre a restauração da Casa 

do Baile e sua destinação ao uso para o qual foi projetada. A idéia da retomada do uso original foi rejeitada por um 

grupo de intelectuais, mediante a apresentação de um abaixo-assinado à Câmara Municipal. Ainda em 1983, iniciou-

se com a participação do arquiteto e museógrafo Pierre Catel uma proposta para transformação da Casa do Baile num 

“Pequeno Museu Redondo”. Em 1984, o projeto foi concluído pela SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento 

da Capital, que deveria ser aprovado pelo IEPHA/MG - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais, devido ao processo de tombamento da Pampulha ter sido iniciado neste mesmo ano.

Oscar Niemeyer, em visita à Pampulha em 1989, sugere ao prefeito Pimenta da Veiga (1989-1990) a transformação da 

Casa do Baile num lugar simples, de acesso à população. O arquiteto criticava a intervenção anterior, dizendo que esta 

não combinava com o “espírito” da casa, onde os materiais utilizados contrastavam com a singeleza do local. Para ele, 

a Casa do Baile devia ser um espaço de lazer para o homem comum. Neste mesmo ano, a Casa do Baile volta às mãos 

da iniciativa privada, com permissão de uso ganha através de concorrência pública. O projeto arquitetônico previa a 

readaptação da Casa como um restaurante. O restaurante funcionou regularmente até o ano de 1994 quando deu 

lugar	a	um	bar	e	pizzaria,	que	funcionou	até	1996.	Conforme	o	Termo	Definitivo	de	Recebimento	do	Imóvel,	a	Casa	

do Baile foi devolvida à Prefeitura em condições precárias e cheia de intervenções danosas que a descaracterizavam.

Em 1998, o local foi reinaugurado, após restauração, como Espaço Cultural Casa do Baile, com uma Comissão Consultiva 

que	visava	discutir	a	política	institucional,	a	programação	e	suas	normas	de	funcionamento.	Esta	Comissão	definiu	

a vocação da Casa do Baile como espaço destinado a exposições e discussões sobre temas ligados à arquitetura, 

urbanismo	e	design.	Conforme	matéria	publicada	no	Hoje	em	Dia	de	2002,	afirmava-se	a	inexistência	de	um	local	com	

essa natureza no cenário cultural de Belo Horizonte.
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Assim, depois de passar por muitas fases de abandono e destinação a usos danosos, resistir a depredações e 
degradação	e	testemunhar	a	negligência	com	o	conjunto	da	Pampulha,	a	Casa	do	Baile	foi	finalmente	restaurada	para	
receber	o	novo	uso	definido	pela	Comissão	Consultiva.	Oscar	Niemeyer	propôs	a	linhas	gerais	e	os	arquitetos	Álvaro	
Hardy	e	Marisa	Machado	Coelho	desenvolveram	o	projeto	que	dá	à	Casa	sua	configuração	atual.	Em	dezembro	de	
2002, a Casa do Baile foi reinaugurada como Centro de Referência de Urbanismo, Arquitetura e Design, o que lhe 
conferiu pleno uso público, conforme sua vocação original. Em março de 2003, Oscar Niemeyer visitou a Casa do Baile 
e deixou os traços no painel criado dentro do amplo salão de exposições.

Assim foi criado o Centro de Referência, com o objetivo de promover o debate de temas relevantes ligados às áreas 
de Urbanismo, Arquitetura e Design, desde sua reinauguração, a Casa do Baile vem abrigando exposições, seminários, 
lançamento de publicações, atividades culturais e educativas, além de apresentações artísticas e exibições.

As  exposições da Casa do Baile geralmente são concebidas pelo Centro de Referência, como Acervo virtual Mostra 
Pampulha (2003); Exposição Arquitetura Espanhola do Séc. XX (2003); Modernismo em BH (2004); Vestindo a Casa 
do Baile (2004) e mostra dos TFGs de arquitetura (2004); Éolo Maia - O Vento Sobre a Cidade (2005); Cadeira do mês 
(2006); Isto é Belo Horizonte (2006); Inventar e Viver: Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (2007); Casa do Baile 66: Uma 
ilha na História (2008); Minas Gerais: arquitetura contemporânea (2009); Pedrosa no Baile (2010); Fotógrafo lambe-
lambe: retratos do ofício em Belo Horizonte (2011); Museu Revelado (2012). A Casa também desenvolve parcerias com 
grupos da iniciativa privada e outras instituições públicas.

Não menos importante é o programa educativo, que trabalha pela educação para a cidadania e permite a fruição da 
própria arquitetura da Casa do Baile e da Pampulha como um todo.

Luciana Féres e Guilherme Araújo
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CASA DO BAILE: CENtER OF REFERENCE IN  
URBAN pLANNING, ARCHItECtURE AND DESIGN

According to Denise Marques Bahia in the book “Casa do Baile 66: uma ilha na história”, it can be said that Casa 
do Baile has had its golden age. This was between 1942, the date of its inauguration, and 1946, which marked the 
prohibition of gambling in Brazil, a time when the spaces served the purposes for which they were created.

The destruction of the dam in Pampulha in 1954 caused Casa do Baile to close and compromised the running of other 
buildings in Pampulha. When the dam was rebuilt, Casa do Baile was used as a depot by the Prefecture. In August 
1958, the local government opened an auction for the lease of the space, for which there were no bidders. Thus, it is 
assumed that Casa do Baile remained closed until 1962, when it was threatened with sale at auction, which did not 
happen.

In 1983, Councillor Ivo Queiroz complained to the City Hall about the precarious state and the abandonment of Casa 
do Baile, and set up a PCI – Parliamentary Commission of Inquiry. In this context, the state of the Burle Marx gardens 
were made clear; they had been taken over by invasive vegetation, trash and other waste. The interior of Casa do Baile 
was also bleak. The result of the PCI was immediate. The same year, a suggestion was made to the establishment 
for an administrative investigation to be carried out by the Municipality to determine who was responsible for the 
state of the gardens. Following this, news items were released about the restoration of Casa do Baile and the plans 
that were in place for it to be used for the purpose for which it was originally designed. The idea of returning to the 
original	use	was	rejected	by	a	group	of	intellectuals	who	filed	a	petition	to	the	City	Council.	Still	in	1983,	a	proposal	
for the transformation of Casa do Baile into a “Small Round Museum” arose, with the participation of the architect and 
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museum designer Pierre Catel. In 1984, the project was completed by SUDECAP – Superintendence of Development 
of the Capital, which still had to be approved by the IEPHA / MG – State Institute of Historical and Artistic Heritage 
of Minas Gerais, due to the fact that the process of the declaration of Pampulha as a National Historic Landmark had 
started in the same year.

Oscar Niemeyer, who visited Pampulha in 1989, suggested to the Mayor Pimenta da Veiga (1989-1990) that Casa do 
Baile should be transformed into something simple and accessible to the public. The architect criticized the previous 
use	saying	that	it	did	not	fit	with	the	“spirit”	of	the	house,	where	the	materials	used	contrasted	with	the	simplicity	of	the	
site. For him, Casa do Baile should be a recreational space for the citizens. That same year, Casa do Baile was reinstated 
as private property, with permission to use the site won through public bidding. The architectural project anticipated 
that Casa do Baile would be transformed into a restaurant. The restaurant ran steadily until the year 1994, when it was 
changed	to	a	bar	and	pizzeria,	which	remained	until	1996.	According	to	the	Definitive	Statement	of	Receipt	of	Property,	
Casa do Baile was returned to the City Hall in precarious conditions and full of damaging changes that deprived it of 
its original characteristics.

In 1998, the site was reopened after restoration as ‘Espaço Cultural Casa do Baile’, with an Advisory Committee that 
aimed	to	discuss	the	institutional	policy,	the	programming	and	the	rules	of	use.	This	Commission	defined	the	role	of	
Casa do Baile as a space for exhibitions and discussions on topics related to architecture, town planning and design. In 
an article published in “Hoje em Dia” in 2002, it was stated that there was an absence of a place like this in the cultural 
scenario of Belo Horizonte.

The building had passed through many phases of abandonment and faced uses that were harmful. It survived 
degradation and vandalism, and bore witness to the neglect of the Pampulha complex. Finally, Casa do Baile was 
restored	to	serve	the	new	purpose	defined	by	the	Consultative	Committee.	Oscar	Niemeyer	proposed	the	general	
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outlines	and	the	architects	Álvaro	Hardy	and	Marisa	Machado	Coelho	developed	the	project	that	provides	Casa	do	
Baile with its current setup. In December 2002, Casa do Baile was reopened as a Reference Center for Urban Planning, 
Architecture and Design, giving the public full access, as was the original plan for the building. In March 2003, Oscar 
Niemeyer visited Casa do Baile and left his mark on the display board set within the large exhibition hall.

Thus, the Reference Center was created aiming to promote debate on relevant issues related to the areas of Planning, 
Architecture and Design. Since its reopening, Casa do Baile has housed exhibitions, seminars, the launching of 
publications, cultural and educational activities, as well as artistic performances and exhibitions.

The exhibitions in Casa do Baile are usually planned by the Center of Reference, examples being Acervo virtual Mostra 
Pampulha (2003); Exposição Arquitetura Espanhola do Séc. XX (2003); Modernismo em BH (2004); Vestindo a Casa do 
Baile (2004) e mostra dos TFGs de arquitetura (2004); Éolo Maia -O Vento Sobre a Cidade (2005); Cadeira do mês (2006 
- atual); Isto é Belo Horizonte (2006); Inventar e Viver: Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (2007); Casa do Baile 66: Uma 
ilha na História (2008); Minas Gerais: arquitetura contemporânea (2009); Pedrosa no Baile (2010); Fotógrafo lambe-
lambe: retratos do ofício em Belo Horizonte (2011); Museu Revelado (2012); Casa do Baile also develops partnerships 
with private groups and other public institutions.

The educational program is of equal importance to the exhibitions, as it raises awareness of citizenship and allows for 
the architecture of Casa do Baile and Pampulha as a whole, to be used as originally intended.

Luciana Féres and Guilherme Araújo
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Fachada da capela Verda Farrrar, Rua da Bahia n.2066
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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Fachada da capela Verda Farrrar, Rua da Bahia n.2066
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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ROtEIROS ARQUItEtÔNICOS DA CASA DO BAILE

Esse trabalho pretende consolidar e ampliar o projeto “Roteiros Arquitetônicos” lançado em 2010 pela Casa do Baile, 

com o objetivo de criar um instrumento para complementação da experiência do visitante, seja morador ou turista, no 

sentido	de	informar-lhe	sobre	aspectos	relevantes	da	configuração	urbanística	e	arquitetônica	de	Belo	Horizonte.	Em	

2011 o projeto tomou prosseguimento, com nova identidade visual, e foram lançados quatro roteiros, todos na região 

da	Pampulha.	Em	2013,	o	projeto	visou	à	elaboração	de	um	novo	formato	de	roteiro	do	patrimônio	edificado	de	Belo	

Horizonte. A publicação dessa edição dos Roteiros Arquitetônicos Casa do Baile – Sylvio de Vasconcellos: Moderno e 

Mineiro, traz um roteiro cultural que abordará as obras do arquiteto em Belo Horizonte.

Os Roteiros Arquitetônicos buscam a reinterpretação do conceito de acervo nos museus e centros de referência, 

forçando a sua abertura para a cidade. Assim, pretende-se direcionar-se na interpretação dos marcos arquitetônicos e 

referências urbanas como parte de seu acervo.

Para	a	produção	do	material,	 foram	realizadas	pesquisas	a	 respeito	das	obras,	produzidas	 fotos	das	edificações	e	

textos informativos com ênfase nos aspectos arquitetônicos, trabalhados em uma linguagem acessível também ao 

público leigo. 

A publicação dos roteiros arquitetônicos visa o fortalecimento da Casa do Baile como Centro de Referência de 

Urbanismo, Arquitetura e Design, que têm como objetivo a promoção da discussão de temáticas contemporâneas.

Casa do Baile
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ARCHItECtURAL ROUtES OF CASA DO BAILE

This work aims to consolidate and expand the project “Architectural Routes”, launched in 2010 by Casa do Baile, with 

the goal of creating a tool to complement the experience of a visitor to the site. Whether resident or tourist, they are 

informed about relevant aspects of the urban and architectural settings of Belo Horizonte. In 2011 the project was 

continued with a new visual identity; four new routes were launched, all in the region of Pampulha. In 2013, the project 

aimed to develop a new structure for tours around the urban heritage of Belo Horizonte. The publication of this edition 

of the Architectural Routes of Casa do Baile - Sylvio de Vasconcellos: Moderno e Mineiro, brings us a roadmap that will 

cover the cultural works of the architect in Belo Horizonte.

The Architectural Routes seek to reinterpret the concept of collections in museums and reference centers, forcing them 

to open themselves to the city. Thus, the intention is to interpret the architectural landmarks and urban references as 

part of the collection in Casa do Baile.

For the production of these routes, research into material surrounding the constructions was carried out, photos of the 

buildings and informational texts with an emphasis on architectural aspects were produced in a language accessible 

to the general public.

The publication of the architectural routes aims to strengthen the image of Casa do Baile as a reference center for Town 

Planning, Architecture and Design, the aim of which is to promote the discussion of contemporary issues.

Casa do Baile



26

Detalhe da residência da Rua Caldas, n. 47 
Fonte: DIPC
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SYLVIO DE VASCONCELLOS - ARQUItEtO

Carlos Henrique Bicalho 

Mariana Guimarães Brandão 

Françoise Jean de Oliveira 

Em suas origens, o desenho urbano de Belo Horizonte está vinculado a ideários modernos e inovadores de 

urbanização. Na época de sua construção, essa característica contribuiu, dentre outros fatores, para sentimentos 

antagônicos	de	entusiasmo	e	desconfiança	com	relação	à	nova	cidade.	Em	meio	a	descrenças	e	forças	opositoras	a	

esse empreendimento oneroso e ambicioso, a cidade, ou pelo menos parte dela, foi construída e inaugurada em 1897, 

já sob o signo da mudança e da modernidade. A cidade se impôs de modo a negar toda uma herança do passado, 

excluindo tudo aquilo que lembrasse as formas barrocas dos tempos coloniais, passando estas a serem relacionadas 

ao atraso e ao provincianismo.

Vieram	os	 primeiros	 anos	 da	 nova	Capital	 e	 as	 dificuldades	 econômicas,	 acirradas	 pela	 Primeira	Guerra	Mundial,	

desaceleraram seus crescimentos econômico e urbano, retomados nos anos que se seguiram ao término da Guerra. 

Em 1917, com a inauguração de ramais ferroviários de bitola larga para o oeste e para o Vale do Rio Doce, foi feita a 

articulação da cidade com outras áreas do Estado, reforçando-se sua importância no escoamento de recursos minerais 

para o porto de Vitória, no Espírito Santo. A retomada do crescimento acelerou o processo de migração populacional. 

A população da Capital saltou de 55,5 mil habitantes, em 1920, para 140 mil no início dos anos 1930, e atingiu 214 mil, 

em	1940.	No	núcleo	central,	um	ritmo	acelerado	de	construção	dava	início	a	um	processo	de	substituição	de	edificações	
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daquela cidade tão jovem e já tão ultrapassada. Assim, 

foi demolido o Mercado Municipal para dar lugar à Feira 

de Amostras, enquanto se consolidava a concentração 

hospitalar	 de	 Santa	 Efigênia	 e	 a	 área	 central	 como	 o	

centro	 comercial	 e	 financeiro,	 com	 o	 aparecimento	 de	

grandes casas bancárias mineiras como o Banco do 

Comércio e Indústria de Minas Gerais –1925, o Banco da 

Lavoura – 1925 e o Banco Mineiro – 1928. As atividades 

industriais continuavam concentradas na área central, 

observando-se a instalação de algumas indústrias na 

região dos bairros Carlos Prates e Cachoeirinha. 

Até	os	anos	trinta,	os	investimentos	mais	significativos	na	

infraestrutura de Belo Horizonte haviam sido destinados 

à zona urbana, em conformidade com projeto original 

da Capital que, desde seus primeiros anos, vinha sendo 

modificado	 com	 ocupações	 desordenadas	 na	 zona	

suburbana, principalmente a leste e a oeste.

A Revolução de 30 e o novo arranjo da composição da elite 

política dirigente do País, até então predominantemente 

composta pela elite agrária, determinou a incorporação 

do segmento industrial e da massa urbana em sua vida 

política. As cidades, que progressivamente vinham 

conquistando o status de lugar da produção industrial, 

do	operariado	e	do	crescimento	demográfico,	tornam-se	

objetos de atenção e de ações políticas e urbanísticas. 

Belo Horizonte, então com trinta e poucos anos de idade, 

via seu parque industrial incrementar-se e seus limites 

estenderem-se para além da Avenida do Contorno. A 

cidade, que nascera planejada em traços geométricos, 

via, então, sua forma orientada por impulsos naturais, 

que, segundo a percepção de Sylvio de Vasconcellos, 

faziam-na assemelhar-se ao antigo Curral del Rei ( 

VASCONCELLOS, 1947, p.52).

Belo Horizonte começava a ganhar ar de metrópole. 

Em sua área central, concentravam-se as principais 

referências da administração pública, comerciais e 

financeiras,	enquanto	instituições	fabris	iam	surgindo	em	

áreas distantes, tornando-se epicentros de novos bairros 

e vilas operárias. A Capital havia crescido, assim como 

haviam crescido também seus problemas infraestruturais 

e sociais, que passavam a merecer maior atenção do poder 
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público. Se até então a zona urbana havia sido objeto 

das iniciativas públicas, “após 1930, todavia, uma série de 

medidas seria tomada para se tentar organizar o espaço 

também fora do perímetro da Avenida do Contorno, 

em contraposição ao pouco interesse por aquela área 

até então.” (GOUGH, 1994, p.47). Os investimentos na 

infraestrutura da zona suburbana buscavam implementar 

melhorias, tais como: calçamentos de vias públicas, 

saneamento básico, transporte e incentivo ao lazer e à 

cultura, além de estabelecer um controle do crescimento 

urbano por parte da municipalidade. 

A dinamização da economia trouxe a retomada de 

investimentos na área da construção civil. Inicia-se o 

processo de verticalização da Avenida Afonso Pena, o 

mais	 importante	eixo	comercial	e	financeiro	da	cidade.	

Surgem os arranha-céus art déco, como o Ibaté, o 

primeiro edifício da cidade, seguido pelos Mariana, 

Acaiaca, Sulacap e outros. Sob o espírito de renovação e 

de modernidade, casas residenciais e comerciais também 

ganham novas fachadas geometrizadas, em substituição 

às ecléticas. 

No período em que Juscelino Kubitschek foi prefeito 

de Belo Horizonte (1940-1945), deu-se início a uma 

mudança de enfoque no conceito de administração 

pública. Foi em sua gestão que a ideia de modernização, 

presente na construção do Ministério de Educação e 

Saúde, no Rio de Janeiro, se consubstanciou na capital 

mineira, sendo reforçada por uma ação concreta na 

estrutura	 da	 cidade	 e	 nas	 tipologias	 das	 edificações	

que aqui foram construídas. Também foi nessa época 

que a cidade consolidou sua expansão para além do 

traçado original, com a abertura de vias urbanas, como 

as avenidas radiais Teresa Cristina, Francisco Sá e Silviano 

Brandão, capazes de arejar a região central e suprir as 

necessidades de expansão da Capital.

A herança do modernismo constituiu-se num fator 

crucial na trajetória da arquitetura de Belo Horizonte. 

O pensamento moderno, caracterizado por um novo 

olhar, uma nova estética da geometria pura e da 

clareza funcional, já havia sido trabalhado no estilo 

art-déco, com fachadas revestidas em pó de pedra e 

ornamentadas com motivos geométricos, iniciando 
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um processo de racionalização construtiva e de 

“alisamento” das superfícies, que foi empregado, em 

1935, no mais importante prédio municipal, o da 

Prefeitura. Tal acontecimento acabou abrindo espaço 

para uma arquitetura racionalista, para o uso de formas 

geométricas elementares juntamente com o emprego 

de elementos da arquitetura colonial brasileira; para 

a	 consolidação	 de	 uma	 arquitetura	 influenciada	 por	

formas orgânicas. 

A convite do prefeito Juscelino Kubitschek, Oscar 

Niemeyer e Roberto Burle Marx conceberam, nos anos 

1940, a Pampulha, um bairro para a elite industrial 

emergente, localizado no vetor norte da cidade, onde já 

havia uma represa iniciada em 1936, pelo então prefeito 

Otacílio Negrão de Lima (nome atual da via de 18 km que 

a contorna). Para Juscelino Kubitschek, seu idealizador, a 

construção da Pampulha transcendia a questão material, 

servia também aos propósitos estéticos e de fruição:

A	Pampulha	estava	lá	desafiando	minhas	reservas	
de imaginação. Um prefeito não deve pensar tão 
somente em coisas práticas. A beleza, sob todas 

as formas, precisa fazer parte de suas cogitações. 
Numa cidade, vivem massas humanas que sentem 
que são capazes de emoções e que, portanto, não 
prescindem de estimulantes espirituais. Em face 
daquele	 desafio,	 o	 que	 pretendia	 era	 aliar	 o	 útil	
ao agradável: criar um centro de turismo e fazê-lo 
emprestar uma ressonância de poesia à iniciativa 
municipal (KUBITSCHEK).

A Pampulha era um complexo turístico e de lazer, 

dotado de espaços de uso público, dos quais a cidade 

era	 carente,	 tendo	 por	 entorno	 a	 lagoa	 artificial,	 cuja	

barragem se concluía (1938), e onde deveriam ser 

edificados	um	Cassino,	o	Iate	Clube,	um	hotel	(obra	não	

executada), a Igreja de São Francisco de Assis e a Casa do 

Baile, obras realizadas entre 1941 e 1945. 

O	 jornalista	 Cláudio	 Bojunga,	 em	 sua	 biografia	 de	 JK,	

afirma	que	 “não	 há	modernização	política	 sem	 formas	

modernas” e que toda a trajetória e plano de ação política 

de Juscelino sintetizam a crença nesse paradigma. Sendo 

assim, suas realizações denotavam uma formação 

estética, tendo Juscelino praticado “a política como 

a arte do impossível, sempre agindo no limite da 
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impossibilidade e mostrando aos brasileiros que eles 

são capazes de realizar muito além do que imaginavam”. 

Portanto, a criação do complexo da Pampulha inaugurou 

um modo de fazer política em que as formas concretas 

da arquitetura foram tornadas o meio ideal para se 

consolidar um plano de governo, e foi por meio dela 

que	as	ideias	passaram	a	ser	representadas	e	fixadas	no	

imaginário coletivo.

Na experiência da Pampulha, o arquiteto e o paisagista 

incorporaram à composição purista racionalista as 

formas sinuosas, dando à arquitetura um caráter barroco, 

definido	 por	 “barroco	modernista”.	 Fosse	 como	marco	

de	ousadia,	 fosse	como	reflexo	de	uma	sociedade	que	

evoluiu e se atualizou frente às novas necessidades que 

àquele instante se impunham, a arquitetura moderna 

desenvolveu um de seus principais desdobramentos 

quando da realização daquele conjunto arquitetônico. 

Belo Horizonte entrava, então, no cenário nacional da 

arquitetura	 modernista	 brasileira,	 por	 meio	 da	 figura	

de 0scar Niemeyer, o mais importante arquiteto desta 

época (CAVALCANTI, 2001, p. 246). 

No entanto, outros arquitetos em Belo Horizonte já 

discutiam a nova arquitetura. Sylvio de Vasconcellos 

dizia: “mesmo antes da Pampulha eu já brigava em 

favor da arquitetura moderna”. Essa postura vinha sendo 

gestada nos primeiros salões de arte que já contavam 

com a participação de arquitetos como Nicola Santolia, 

Raphael Hardy Filho, Virgílio de Castro, Romeo de Paoli, 

Shakespeare Gomes entre outros que trabalhavam na 

capital mineira. O primeiro salão aconteceu no porão 

do Cine Brasil, em 1936, e é considerado, segundo Ivone 

Luzia Vieira, como o marco concreto da instauração 

do Movimento Modernista em Minas Gerais. Foi uma 

conscientização política dos artistas sobre a necessidade 

da criação de um mercado de artes na capital, de uma 

escola	não	acadêmica	e	da	oficialização	dos	Salões	da	

Prefeitura, a partir de 1937. Dando continuidade aos 

salões de arte, em 1944, foi realizada por Juscelino 

Kubitschek, a exposição de arte moderna com caráter 

cosmopolita, articulando o movimento local ao nacional.

No	 fim	 dos	 anos	 1940,	 os	 impactos	 do	 crescimento	

econômico e da administração empreendedora de JK 
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se fazem sentir no espaço urbano belo-horizontino para 

além da criação da Pampulha, do embelezamento e da 

melhoria da infraestrutura das áreas centrais e periféricas. 

Nesse período, também é implementado o bairro Cidade 

Jardim, cujo conceito foi inspirado nas concepções de 

Howard, para quem a concretização dessas ideias 

implicaria na criação de cidades com áreas residenciais de 

baixa densidade e com predominância de áreas verdes. 

Em 1904, havia sido criada a cidade de Letchworth; 

em 1909, Hampstead e, em 1919, Welwyn - todas as 

iniciativas	 obtiveram	grande	 sucesso	 e	 influenciaram	o	

urbanismo em diversos países. O planejamento dessas 

cidades	 ficou	 a	 cargo	 dos	 arquitetos	 Raymond	 Unwin	

e B. Parker. Raymond Unwin publicou os resultados 

das experiências de Letchworth e Hampstead no livro 

Town Planning in Practice, que constitui um verdadeiro 

manual de composição urbana e cuja ampla divulgação 

contribuiu para a teorização do desenho urbano e para o 

conhecimento	das	ideias	da	cidade	jardim,	influenciando	

o urbanismo em todo o mundo, no período entre as 

duas guerras. 

Para José M. R. Garcia Lamas (1993), a cidade jardim 

representa um momento de ruptura com a cidade 

tradicional, propondo modelos alternativos para a cidade 

moderna. Com a construção do bairro Cidade Jardim, 

em 1950, em Belo Horizonte, consolidou-se mais uma 

vez a vocação para o novo, presente ao longo de toda a 

trajetória da cidade. Em seus lotes amplos e generosos, 

foram	construídas	edificações	de	inspiração	modernista	

num período em que a sua utilização traduzia, ao mesmo 

tempo, um sentido de alinhamento com uma vanguarda 

arquitetônica mundial e ostentação de poder econômico, 

capaz de tornar realidade aquele ideário.  

O bairro Cidade Jardim foi ocupado rapidamente, tendo 

sido todas as suas casas construídas praticamente juntas 

- e quase todas seguindo o movimento moderno -, 

constituindo-se, segundo MONTE-MOR (1994, p. 21), o 

“principal bairro residencial da (nova) elite dominante”. 

Concebido pelo engenheiro Lincoln Continentino, na 

gestão do prefeito José Oswaldo de Araújo (1938/40), o 

bairro fazia parte de um plano maior de urbanização da 

cidade, que não foi realizado em sua íntegra. Segundo 
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CASTRIOTA (2000), destacavam-se, neste “Plano de 

Urbanismo da Cidade”, as seguintes premissas: contenção 

do crescimento da cidade dentro do perímetro atual; 

criação de grandes avenidas radiocêntricas, ligando as 

áreas urbanas às suburbanas; zoneamento da cidade 

por meio da especialização de áreas em usos restritos; 

e	 reforma	 dos	 arruamentos	 não	 edificados,	 buscando	

imprimir nos bairros o ‘caráter de cidade-celular´, 

provendo-os de serviços urbanos, de modo a torná-los 

independentes do centro. Desse projeto original, que 

apresentava	uma	nítida	influência	do	conceito	de	cidade	

jardim desenvolvido por Ebenezer Howard, apenas 

o bairro Cidade Jardim Fazenda Velha (atual Cidade 

Jardim)	 foi	 executado,	 com	 algumas	 modificações,	 na	

gestão seguinte, de JK.

Ocupando a região junto a Avenida do Contorno, próxima 

à sede da Fazenda Velha, único edifício remanescente do 

antigo Curral del Rei, esse novo bairro caracterizou-se 

por uso exclusivamente residencial, longos quarteirões 

retangulares e de pouca profundidade, lotes amplos, 

recuos frontais e laterais generosos e presença abundante 

Detalhe da escada da residência do arquiteto Sylvio de Vasconcellos  
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos

Pilotis do Edifício MAPE 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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de vegetação, seja nos passeios públicos ou nos terrenos 

particulares. A qualidade de vida e o status, gerados por 

essa urbanização diferenciada, assegurada por legislação 

específica,	impulsionaram	a	ocupação	da	área	pela	elite	

política e econômica da época. Como consequência, 

proliferaram no bairro Cidade Jardim, nas décadas de 

1940 e 1950, mansões de inspiração clássica e eclético-

pitoresca e, como nos indica MONTE-MOR (1994, p.21), 

principalmente, “as novas casas modernas dos arquitetos 

de vanguarda da precoce escola de arquitetura local: 

Eduardo Guimarães e Sylvio de Vasconcellos, os mais 

famosos, mas também Nelson Marques Lisboa, Osvaldo 

de Santa Cruz Nery e muitos outros”.

Desta forma, Cidade Jardim e Pampulha estabeleceram, 

com sua arquitetura moderna e seu tratamento 

paisagístico dos vazios urbanos, um novo padrão de 

morar em Belo Horizonte. Esse padrão foi adotado 

também em outros bairros da cidade como Sion, Serra, 

São Lucas, Gutierrez, Santo Agostinho, entre outros, 

graças à atuação dos arquitetos modernistas, entre eles, 

Sylvio de Vasconcellos.

O Modernismo inaugurou, na Capital cinquentenária, 

um novo tempo na vida belo-horizontina no qual, como 

apontou Sylvio de Vasconcellos, a população tomou 

contato com situações diferentes da vida provinciana, 

situações que forçavam o encontro de classes sociais 

absolutamente diversas, como a criação dos novos 

espaços coletivos de lazer da Pampulha: o Iate Clube, o 

Cassino. Esse período foi marcado pelo fortalecimento do 

processo de industrialização e pela consolidação urbana 

no Brasil e, neste contexto, a produção da arquitetura 

voltou-se para o aproveitamento e a assimilação de 

recursos técnicos, desencadeando uma reavaliação 

de seus possíveis relacionamentos com as estruturas 

urbanas existentes.

O	 ano	 de	 1945,	 em	 que	 teve	 fim	 a	 Segunda	 Guerra	

Mundial, correspondeu a uma data-chave no processo 

histórico do Brasil e merece destaque na periodização 

do	Modernismo,	tendo	tido	grande	influência	em	nossa	

economia e mentalidade como nos apontam Antonio 

Candido e José Aderaldo Castello, em obra que analisa o 

Modernismo na literatura brasileira:
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Fachada de residência na Rua Sinval de Sá n.586. Fonte: APCBH
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Fachada da residência da Rua Olímpio de Assis n.333. Fonte: APCBH
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Fazendo-nos entrar na era industrial, formando 
um proletariado numeroso, que passou a exigir 
sua participação na vida política, liquidando 
nas áreas adiantadas o mandonismo local. Ao 
voltarem as liberdades democráticas abafadas 
pelo regime ditatorial de 1937, inclusive as da 
imprensa,	o	País	verificou,	meio	atônito,	que	tinha	
ingressado numa fase nova, de industrialização 
e progresso econômico-social acelerado, que 
nos vai agora transformando rapidamente em 
potência moderna, apesar dos graves e perigosos 
problemas do subdesenvolvimento (CANDIDO; 
CASTELLO, 1997, p.11).

Ocorreu	aí	uma	significativa	transformação	nas	práticas	

culturais, nas formas de sociabilidade, na escala de 

valores	sociais.	E	como	essas	transformações	influíram	ou	

condicionaram as novas formas de morar; a arquitetura 

residencial? Com as mudanças de comportamento, de 

hábitos sociais em que já se recebem estranhos e a casa 

não é mais o refúgio ou o esconderijo que resguarda 

as aparências e com os novos recursos tecnológicos, a 

arquitetura	modernista	foi	se	configurando	por	meio	de	

uma nova linguagem, de uma nova sintaxe: “a casa já não 

é mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora, 

Vistas internas de residências 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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aberta e franca” (VASCONCELLOS, 1963, p. 76). Com uma 

grande força transformadora, o Modernismo se estendeu 

pelas décadas seguintes, quando foram consolidados 

os tipos e também os modismos que caracterizam esse 

estilo arquitetônico na cidade.

Segundo Sylvio de Vasconcellos (1963), excetuando-se 

algumas variantes de concepção plástica com tendências 

ora art-nouveau, ora chalet, a arquitetura produzida em 

Belo Horizonte, entre 1897, ano de sua fundação, e 1930, 

caracterizou-se, basicamente pelos seguintes aspectos:

Construção junto à rua com platibanda; jardins, 
quando existentes, laterais; extensos pomares aos 
fundos; plantas organizadas em duas partes (visitas 
e íntima), com as funções domésticas polarizadas 
pela copa; pavimento quase sempre único, embora 
elevado do solo por porões de ventilação ou de 
uso precário (VASCONCELLOS, 1963, p. 72).

Vasconcellos aponta, como prenúncio de uma evolução 

arquitetônica, a estrutura de ferro utilizada nos apoios e 

abobadilhas, bem como na estrutura das coberturas em 

vidro das varandas.

Por	 volta	 de	 1930,	 modificações	 substanciais	 já	

se manifestavam na arquitetura residencial belo-

horizontina. Vasconcellos atribui	tais	modificações	ao	uso	

do cimento, por vezes já em concreto armado, e às novas 

concepções plásticas viabilizadas por essa tecnologia. 

Surgem, nesse período, as formas ditas cúbicas, os vãos 

providos de esquadrias metálicas basculantes; as lajes e 

as marquises. 

As casas são mais compactas e já recuadas do 
alinhamento da via pública, em sua maioria 
no limite mínimo de três metros preconizado 
pelo regulamento de obras local. Baixa para três 
metros o pé-direito interno, aparecem terraços 
descobertos e principia a haver maior preocupação 
quanto à decoração interna (VASCONCELLOS, 
1963, p.73).

A década de 1930 foi marcada, também, pela pluralidade 

de manifestações arquitetônicas: ecletismo, art déco, 

cubismo ( já se fazendo notar certa depuração da forma) 

ou o chamado estilo pó de pedra - decorrente do uso 

deste revestimento, normanda, bungalow, californiana, 

missões ou neocolonial. Evidencia-se nesta última a 
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inspiração de natureza nacionalista, uma busca de 

revalorização das tradições, da identidade nacional em 

meio	a	tantas	influências	europeias	e	americanas.

As primeiras manifestações modernistas surgem na 

década de 1940. Nesse período, ocorrem iniciativas de 

ordem	 político-econômica	 que	 influíram	 na	 produção	

da arquitetura, do espaço urbano. Os grupos de 

renda média passam a contar com um sistema de 

financiamento	 de	 construção,	 promovido	 pela	 política	

habitacional implementada pelo Governo Federal, por 

meio da Caixa Econômica Federal, o que contribuiu 

para	 um	 significativo	 crescimento	 da	 cidade,	 segundo	

testemunha Sylvio de Vasconcellos. A ordem é construir 

residências de dimensões e custo reduzidos, com 

“plantas mínimas e pouca folga para embelezamento”. 

Predomina, então, o chamado chalet ou pseudocolonial, 

com pequenos alpendres de acesso, três quartos de três 

por três metros, sala, copa, cozinha e banho, dispostos 

em duas alas longitudinais, com os quartos separados em 

um	dos	lados.	Não	se	verificam	substantivas	mudanças	

de partido, planta, programa ou na vida doméstica, 
Detalhe da residência na Rua Caldas n.47  

Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos



40

mas é importante assinalar algumas alterações: os lotes 

passam a ser mais e mais subdivididos, tendo suas 

frentes reduzidas; abandonam-se os quintais, pomares 

e galinheiros; a estrutura de ferro e a cobertura em 

vidro das varandas desaparecem; ocorre a substituição 

da telha cerâmica francesa pela colonial, semicilíndrica; 

surge o uso dos tacos nos pisos; aparecem as jardineiras 

nas janelas; as garagens e as salas de jantar passam a ser 

cotidianamente utilizadas também como salas de visitas, 

que ganham um uso especializado: escritório. A casa 

foi, desse modo, abrindo-se aos poucos aos estranhos, 

como conclui Sylvio de Vasconcellos.

Sylvio foi precursor da divulgação dos ideais da 

arquitetura moderna, como forma de resgate da “verdade 

arquitetônica”. Para ele, a arquitetura que se fazia até 

a década de 1940, em Belo Horizonte, representada 

pelo ecletismo e o neocolonial, correspondia a um 

amontoado de elementos arranjados aleatoriamente, 

dispostos ao gosto popular, sem critério e conceito. 

Sobre a arquitetura neocolonial, teceu críticas severas:

Transplantando para a casa formas de monumentos, 
chafarizes principalmente, detalhes de igrejas, etc. 
e decorando-a com elementos também retirados 
de lugares muito diferentes daqueles onde foram 
aplicados, nada pior se poderia conseguir e nada 
mais deprimente para a nossa arquitetura colonial 
de	 fato.	 No	 caso	 típico,	 fizeram	 do	 chafariz	 um	
lado da casa: onde havia a inscrição, colocaram 
almofadas de azulejos, onde havia a carranca 
de boca aberta para a água, puseram a janela, 
do	 tanque	 fizeram	 jardineira	 para	 flores	 e	 as	
mesmas pinhas e conchas colocaram encimando a 
platibanda. De lado, abre-se a varanda com arco 
ou a chamada “curva colonial”, porém, sustentado 
por colunas às vezes torsas e de capitéis exóticos, 
inspiradas (mal-inspiração) nas colunas de altares. 
Estava aí o “neocolonial” que se esparramou 
pelas cidades (Belo Horizonte, coitada) e outras, 
antecipando o missões, o californiano, o mi casita.

Ainda em 1940, a linguagem modernista, principalmente 

aquela de traços racionalistas de sintaxe corbusiana, 

começa a se manifestar em Belo Horizonte. Para Sylvio 

de Vasconcellos, a Pampulha, marco inicial dessa nova 

arquitetura, introduzira na cidade o hábito do esporte, da 

vida ao ar livre, a comunicabilidade entre estranhos, ou 
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seja, a experiência de uso de espaços coletivos públicos 

e de novas formas de sociabilidade. Essa mudança de 

hábitos	e	costumes	iria	influenciar	de	modo	significativo	

a arquitetura da casa belo-horizontina.

As salas de visitas se abrem e ganham maiores dimensões, 

aperfeiçoam-se cozinhas, tornadas mais funcionais, e 

os cômodos sanitários tornam-se mais confortáveis. 

As paredes ganham transparência com o uso do vidro, 

deixando de ter função estrutural, passando a ser apenas 

painéis de fechamento, característica viabilizada pelo 

novo sistema construtivo e estrutural tipo “esqueleto”, 

pelos princípios corbusianos da fachada livre e da planta 

livre.	Uma	significativa	mudança	ocorre	na	espacialização	

da casa, em decorrência da conjugação da sala de estar 

com	 a	 de	 jantar,	 gerando	 fluidez	 espacial	 e	 “criando	

ambientes mais amplos, onde de fato a família se 

demora, abandonando a cozinha e os quartos. [...] 

Já se recebem mais estranhos, e a casa não é mais o 

refúgio ou o esconderijo que resguarda as aparências.” 

(VASCONCELLOS, 1963, p.76). Segundo BRASILEIRO 

(2007), a casa projetada por Sylvio era concebida com o 

Vistas internas de residências 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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objetivo da comodidade, no sentido de se chegar a uma 

adequação do espaço às funções a serem ali exercidas, 

considerando os resultados produzidos pelos elementos 

materiais constituintes sobre o vazio. Ou seja, um espaço 

será considerado cômodo se os elementos envoltórios 

que o delimitam oferecerem a dimensão, o conforto 

térmico e acústico, a luminosidade, a possibilidade de 

um arranjo correto do mobiliário, dentre outros atributos.

Os jardins de composição livre ganham notoriedade 

e, em muitos casos, integram-se às salas de estar. 

Como um jardim de caráter íntimo e mais preservado 

surge novamente “o pátio de tradição mourisca, 

presente também na arquitetura colonial”. As casas 

recuam-se mais da via pública, com jardins de pelo 

menos dez metros de profundidade. Os quintais, 

agora cimentados ou ladrilhados, perdem sua função 

anterior, transformando-se em espaços de brincar, lavar 

roupa, de jogos ou piscina. O setor de serviço, antes 

uma edícula destacada da casa, localizada nos fundos, 

Pátios internos de residências  
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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incorpora-se a esta e é melhorado qualitativamente. 

As garagens passam a ser necessárias não só como 

abrigos dos automóveis, mas também, eventualmente, 

como varandas. Os quartos aumentam de tamanho e 

surge uma nova categoria de espaço: a suíte do casal. 

As janelas passam a ser de correr (preferencialmente as 

de abrir), de vidro, com venezianas; as plantas tendem 

a ser compostas de formas retangulares, sendo possível 

o uso de coberturas em terraços impermeabilizados de 

uma só água; os interiores são fartamente iluminados e 

as cores vivas e contrastantes substituem a discrição dos 

tons cremes ou rosados. 

Como bem observa Sylvio de Vasconcellos, com essas 

categorias, com a ordenação e setorização do espaço 

doméstico que ganha zonas públicas, sociais, surge 

o chamado quarto de costura, destinado a ocultar a 

bagunça e abrigar os guardados. Essa categoria de 

espaço	marca	uma	transição	e	é	reveladora	do	conflito	

entre os velhos hábitos, vestígios do passado que 

permanecem, e a nova forma de morar, o novo habitar 

modernista. O quarto de costura é o espaço íntimo da 

desordem que deve ser escondido porque transgride as 

normas da boa conduta, da casa exemplar, impecável 

em	organização	e	eficiência.	A	desordem	da	casa	depõe	

contra o caráter da própria família. Sobre o quarto de 

costura, Sylvio destaca:

Como a casa está toda aberta, aparece a 
necessidade de pelo menos uma peça que atenda 
às reminiscências de hábitos antigos: é o quarto de 
costura, que, na realidade, é o quarto de bagunça, 
uma espécie de play-room americano, onde se 
faz tudo o que não pode ser feito nas demais 
peças da construção e onde se guardam todos os 
“guardados”: costurar, estudar, brincar, roupa velha, 
embrulhos, etc. (VASCONCELLOS, 1961, p.18).

Todas essas transformações descritas por Vasconcellos 

apontam	 para	 uma	 reflexividade	 entre	 a	 casa	 e	 a	

vida cotidiana, o senso de intimidade, privacidade, 

domesticidade e sociabilidade (atributos do conforto), 

noções ligadas à ordem simbólica da arquitetura.
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Plantas de residência na Rua Olímpio de Assis, n.77. Fonte: APCBH



45

Projeto de residência na Av. do Contorno, n.7871. Fonte: APCBH
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A crença no poder transformador da arquitetura e do 

urbanismo é típica da utopia modernista, incentivada 

pela promessa do desenvolvimento industrial: “a 

arquitetura se abre em sorrisos e toda a população se 

torna	 também	mais	 feliz”.	 Essa	 afirmação	 de	 Sylvio	 de	

Vasconcellos revela sua visão apaixonada, apologética e 

romântica do surgimento da arquitetura modernista na 

cidade.

Segundo MENDONÇA e MALARD (2005), a arquitetura 

modernista brasileira foi peculiar por absorver o 

modernismo internacional, sem, contudo, ignorar as 

raízes locais. Desta forma, a brasilidade aproxima-se 

da mineiridade, consolidada desde o Brasil colônia, 

através de uma arquitetura inovadora e que se tornou 

referência mundial. Lúcio Costa iniciou esse processo 

com a adaptação dos preceitos corbusianos à arquitetura 

colonial em um projeto de consolidação da identidade 

nacional. 

Monumento a Aleijadinho, campus da UFMG  
Foto: Cássio Campos
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SYLVIO DE VASCONCELLOS – ARCHItECt

Carlos Henrique Bicalho 

Mariana Guimarães Brandão 

Françoise Jean de Oliveira

The origins of the urban design of Belo Horizonte are connected to modern and innovative ideals of urbanization. 

These ideals, among others, contributed, at the time of its construction, to mixed feelings of excitement and suspicion 

regarding the new city that would arise. In the midst of disbelief and oppositional forces to this costly and ambitious 

undertaking, the city, or at least part of it, was built and inaugurated in 1897, already part of a movement towards 

change and modernity. The city was created as a reaction against an entire legacy of the past. It excluded all reminders 

of the baroque forms of colonial times, so that these started to be associated with backwardness and provincialism.

In	the	first	years	of	 the	new	state	capital,	economic	hardship,	aggravated	by	World	War	 I,	slowed	 its	financial	and	

urban growth, which resumed in the years that followed the end of the War. In 1917, with the opening of broad gauge 

railway lines to the west and to the valley of the River Doce, the city’s connections with other areas of the state were 

improved,	reinforcing	its	importance	in	the	flow	of	mineral	resources	towards	the	port	of	Vitória	in	the	state	of	Espírito	

Santo. As the city started to grow again, the rate of migration into the city accelerated. The population of the capital 

rose from 55.5 thousand inhabitants in 1920, to 140 thousand in the early 30s, and reached 214 thousand in 1940. At 

its core, an accelerated pace of construction initiated the replacement of buildings in the city, that, still so new, but 

already so outdated. As a result, the Mercado Municipal was demolished to make way for the Feira de Amostras, while 

the	concentration	of	hospitals	was	consolidated	in	Santa	Efigênia	and	the	central	area	housed	the	commercial	and	
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financial	center,	with	the	appearance	of	large	banks	from	

Minas Gerais, such as Banco do Comércio e Indústria 

de Minas Gerais -1925, Banco da Lavoura - 1925 and 

Banco Mineiro - 1928. The industrial activities were 

still concentrated in the city center, and some industry 

grew up around the neighborhoods of Carlos Prates and 

Cachoeirinha.

Until	 the	 30s,	 the	most	 significant	 investments	 in	 Belo	

Horizonte’s infrastructure had been directed towards the 

urban areas in accordance with the original project for the 

Capital	that,	since	its	earliest	years,	has	been	modified	by	

urban sprawl in the suburban area, especially to the east 

and the west.

The Revolution of 1930 and the rearranged political elite 

of the Country, hitherto predominantly composed of the 

elite landowners, led to the incorporation of the industrial 

sector and urban mass into its political structure. The 

cities, which were gradually becoming industrially 

productive, with a status of working class, dealing with 

population growth, became objects of attention and 

political and urban actions. Belo Horizonte, then thirty-

odd years old, saw its industrial area increased and its 

borders extended to beyond Contorno Avenue. The city, 

which was constructed in geometric lines, then started 

to see its shape oriented by natural impulses, that 

according to Sylvio de Vasconcellos, made it resemble 

the old Curral del Rei (VASCONCELLOS, 1947: 52).

Belo Horizonte began to look like a metropolis. 

Public,	 commercial	 and	 financial	 administration	 was	

concentrated in the central area, while manufacturing 

institutions were emerging in remote areas, becoming 

epicenters of new neighborhoods and villages of workers. 

The state Capital had grown, as well as its infrastructure 

and its social problems, which started to call for greater 

attention from the public authorities. Until then, the urban 

area had been the subject of public initiatives, but “after 

1930, however, a number of measures would be taken 

to try and organize the space outside the perimeter of 

Contorno Avenue, a contrast to the little interest that had 

been shown to that area until then”. (GOUGH, 1994:47) 

Investment in the suburban area’s infrastructure sought 
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to implement improvements such as the paving of roads, 
sanitation, transport and incentives towards leisure and 
cultural initiatives, as well as a means for the municipality 
to establish control over the urban growth of the area.

This revitalization of the economy brought with it the 
resumption of investment into construction.  It was the 
beginning of the process of verticalization of Afonso 
Pena Avenue, the most important commercial and 
financial	 hub	 of	 the	 city.	 The	 art	 deco	 skyscrapers	 like	
Ibaté	appeared,	the	first	of	 its	kind	in	the	city,	followed	
by Mariana, Acaiaca, Sulacap and other buildings. Under 
the spirit of renewal and modernity, residential and 
commercial homes also gained new geometrical facades, 
replacing the eclectic ones of the past.

During the period when Juscelino Kubitschek was Mayor 
of Belo Horizonte (1940-1945), a change came about 
in the way public services were seen. It was during his 
administration that the idea of modernization, also seen 
in the construction of the Ministry of Education and 
Health in Rio de Janeiro, was consolidated in the capital 
of Minas. This idea was reinforced by a concrete action 

in the city’s structure and the typology of buildings 

that had been built. It was also at this time that the 

city consolidated its expansion beyond the original 

design, with the opening of urban roads, such as the 

radial avenues Teresa Cristina, Francisco Sá and Silviano 

Brandão, enabling the aeration of the central region and 

meeting the needs of the expanding capital.

A heritage of modernism was a crucial factor in the path 

taken by the architecture of Belo Horizonte. Modern 

thought, characterized by a new look, a new aesthetic 

of pure geometry and functional clarity, had all been 

part of the objective of building in an art-deco style; 

facades coated with stone powder and decorated with 

geometric motifs. It was the beginning of a constructive 

rationalization process and “smoothing” of surfaces, 

which happened, in 1935, with the most important 

municipal building, the City Hall. This building ended up 

making room for a rationalist architecture, for the use 

of basic geometric shapes together with elements of 

colonial Brazilian architecture; and for the consolidation 

of	a	form	of	architecture	influenced	by	organic	forms.
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After an invitation from Mayor Juscelino Kubitschek, 

Oscar Niemeyer and Roberto Burle Marx conceived a plan 

for Pampulha in the early 40s, a neighborhood for the 

emerging industrial elite, located in the northern quarter 

of the city, where there was already a dam initiated in 

1936 by the then Mayor Otacílio Negrão de Lima (current 

name of the 18 km route that surrounds it). To Juscelino 

Kubitschek, its creator, the construction of Pampulha 

transcended  the matter as it would also enrich the area, 

both aesthetically and in providing leisure activities:

Pampulha was there, challenging the depths of my 
imagination. A mayor should not think solely about 
practical things. Beauty, in all its forms, needs to 
form a part of his thinking. In a city, there are 
thousands of human beings who feel capable of 
emotion and, therefore, cannot go without spiritual 
stimulants. Facing that challenge, he intended 
to combine business with pleasure: to create a 
tourism center, and to lend poetry resonance to 
the municipal initiative (KUBITSCHEK).

Pampulha was a tourism and leisure complex, with 

additional spaces for public use, which the city previously 

lacked, and surrounded by a lagoon, created by a dam 

which was completed in 1938, and where they would 

build a Casino, the Yacht Club, a hotel (which was never 

built), São Francisco de Assis Church and Casa do Baile, 

projects concluded between 1941 and 1945.

Journalist Claudio Bojunga, in his biography of JK, says 

that “there is no political modernization without modern 

forms” and that everything Juscelino did during his time 

as mayor brings together his belief in this paradigm. 

Thus, his achievements denoted an aesthetic training, 

as Juscelino practiced “the politics as the art of the 

impossible, always acting within the limits of impossibility 

and showing the Brazilians that they can accomplish far 

beyond the imagined.” Therefore, the creation of the 

Pampulha complex, initiated a way of doing politics 

in which the concrete forms of architecture became 

the ideal way to consolidate a governmental plan, and 

it was through this plan that these ideas started to be 

represented	and	fixed	in	the	collective	imagination.

In the experience of Pampulha, the architect and the 

landscape designer incorporated sinuous forms with a 
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rationalist purist composition, giving the architecture a 

Baroque	character,	defined	as	“modern	Baroque”.	Either	

as	 a	 bold	 landmark,	 or	 the	 reflection	 of	 a	 society	 that	

had evolved and updated to the new needs of the time, 

modern architecture developed one of its main identities 

with the construction of this architectural complex.

However, other architects in Belo Horizonte were already 

discussing this new architecture. Sylvio de Vasconcellos 

used to say, “even before Pampulha I fought for 

modern	 architecture.”	 This	 attitude	 started	 in	 the	 first	

art exhibitions, with architects like Nicola Santolia, 

Raphael Hardy Filho, Virgilio de Castro, Romeo de Paoli, 

Shakespeare Gomes, among others, who worked in the 

capital	city.	The	first	exhibition	took	place	in	the	basement	

of Cine Brasil, in 1936, and is considered, according 

to Ivone Lucia Vieira, as the concrete landmark of the 

establishment of the Modernist Movement in Minas 

Gerais. It was the culmination of the artists’ political 

awareness about the need to create a market for art in 

the capital, a non-academic school and the formalization 

of the City Hall Salons, starting in 1937. As the art salons 

continued, in 1944 Juscelino Kubitschek held a modern 

art exhibition with cosmopolitan character, which linked 

the local to the national movement. 

In the late 40s, the impacts of the economic growth and 

JK’s entrepreneurial management were felt in the urban 

space of Belo Horizonte. These went beyond the creation 

of	Pampulha,	and	the	beautification	and	improvement	of	

the infrastructure in central and peripheral areas. During 

this period, Cidade Jardim neighborhood was also 

constructed, a concept inspired by Howard’s ideas, which 

would also result in the creation of cities with low-density 

residential areas and a predominance of green spaces. In 

1904, the city of Letchworth had been created; in 1909, 

Hampstead, and in 1919, Welwyn - all of which were 

great	successes	and	influenced	urban	planning	in	several	

countries. Architects Raymond Unwin and B. Parker 

undertook the planning of these cities. Raymond Unwin 

published the results of the experiences of creating 

Letchworth and Hampstead in the book “Town Planning 

in Practice”, which is a true manual of urban composition, 

the wide dissemination of which contributed to the 
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theory of urban design and to the knowledge of ideas 
about	garden	cities,	 influencing	urban	planning	around	
the world in the period between the two world wars. For 
José MR Garcia Lamas, garden cities are a moment of 
rupture with the traditional city, proposing alternative 
models for the modern city. With the construction of the 
Cidade Jardim neighborhood in 1950 in Belo Horizonte, 
the city consolidated its title once again as being at the 
forefront of modernization. In its large and generous 
plots of land, modernist-inspired buildings were built at 
a	time	when	their	use	reflected	both	an	alignment	with	
the direction of the vanguard of global architecture and a 
display of economic power, making these ideas possible. 

The	 Cidade	 Jardim	 neighborhood	 was	 quickly	 filled,	
with each and every house built almost at the same 
time - and almost all of them in the modernist style- 
constituting, according to MONTE MOR (1994:21), 
“the main residential area of the (new) ruling elite. 
“Designed by engineer Lincoln Continentino, under 
the administration of Mayor José Oswaldo de Araújo 
(1938/40), Cidade Jardim neighborhood was part 
of a larger plan for city urbanization, which was not 
completed in its entirity. According to CASTRIOTA (2000), 

the following points were highlighted in the “Urban 
development City Plan”: containment of the city’s growth 
within the current perimeter; creation of large radio-
centric avenues linking the urban to the suburban areas; 
zoning of the city through specialization of areas and 
restricted uses; and refurbishment of roads; and (mudei 
o ponto e vírgula e o an“seeking to impose on districts 
the ‘character of a cellular town’, providing them with 
urban services, in order to make them independent from 
the city center.” From this unique project, which was 
influenced	by	the	concept	of	the	garden	city	developed	
by Ebenezer Howard, only Cidade Jardim Fazenda Velha 
neighborhood (now Cidade Jardim) was created during 
JK’s second administration, with	some	modifications.	

Situated around the region by Contorno Avenue, 
near the headquarters of Fazenda Velha, the only 
remaining building of the former Curral del Rei, this new 
neighborhood was characterized by: its exclusivity as 
a residential area; its long, rectangular, shallow blocks; 
large plots; generous spaces in front and to the sides 
of houses; and the abundant presence of vegetation, 
whether in public pathways or in private land. The quality 
of life and the status generated by this differentiated 
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urbanization,	 secured	 by	 specific	 legislation,	 promoted	
the occupation of the area by the political and economic 
elite of the time. As a result, in the 40s and 50s, classically 
and eclectic-picturesque inspired mansions proliferated 
in the Cidade Jardim neighborhood, and, as indicated 
in MONTE-MOR (1994:21), mainly “the new modern 
houses of leading architects of the precocious school 
of architecture: Eduardo Guimarães and Sylvio de 
Vasconcellos, the most famous, but also Nelson Marques 
Lisbon, Osvaldo Santa Cruz Nay and many others.”

Thus, with their modern architecture and landscaping 
of empty urban areas, a new standard of living in 
Belo Horizonte was established by Cidade Jardim and 
Pampulha. This pattern was also adopted in other 
districts of the city like Sion, Serra, São Lucas, Gutierrez, 
Santo Agostinho, among others, thanks to the work 
of modernist architects, one of them being Sylvio de 
Vasconcellos.

With Modernism in full swing in	the	fifty-year-old	state	
Capital, a new era was created in which, as pointed out 
by Sylvio de Vasconcellos, the population came into 
contact with different examples of provincial life. It 

created situations that forced completely different social 
classes to come together, such as the creation of new 
collective leisure spaces in Pampulha: the Yacht Club 
and the Casino. This period was marked by the growing 
industry and urban consolidation of Brazil, and in the 
same way, architects started to think about reusing and 
integrating technical resources into their work, triggering 
a reassessment of possible uses of existing urban 
structures.

The year 1945, which marked the end of World War II, also 
corresponded to a key date in Brazil’s historical process 
in relation to the periodization of Modernism, which had 
a	great	influence	on	the	economy	and	mentality	and,	as	
shown by Antonio Cândido and José Aderaldo Castello 

in a text that examines Modernism in Brazilian literature:

Allowing us to get into the industrial age, forming 
a large proletariat which now require their 
participation in political life, ending with local 
despotism in advanced areas. With returning 
democratic	 freedoms,	 stifled	 by	 the	 dictatorial	
regime of 1937, including the freedom of the 
press, the country found out, half stunned, that 
it had entered a new phase of industrialization 
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and rapid economic and social progress, which 
quickly transformed us into a modern power 
despite the serious and dangerous problems of 
underdevelopment (Candide, 1997:11).

There	 was	 a	 significant	 transformation	 in	 cultural	

practices, forms of sociability, and in the scale of 

social	 values.	 How	 have	 these	 changes	 influenced	 or	

conditioned the new ways of living, i.e. the residential 

architecture? With changes of behavior and social habits, 

people started to host strangers in their homes, leading 

to the house no longer being a refuge or hiding place 

that keeps up appearances to the outside world. With 

new technological resources, modernist architecture was 

taking shape through a new language, a new syntax, “the 

house is no longer tight, closed or cubic, but welcoming, 

open and honest” (Vasconcellos, 1963). As a great force 

of transformation, modernism spread through the 

following decades, consolidating the types and fashions 

that characterized this architectural style in the city.

According to Sylvio de Vasconcellos (1963), except for 

some variants in plastic design with some tendency to 

art nouveau or to chalet, the architecture produced in 

Belo Horizonte between 1897 (the year it was founded) 

and 1930, can be characterized primarily by the following 

aspects:

Houses with exterior moldings built close to the 
roadside; gardens, if any, to the sides; extensive 
orchards	 around	 the	 back	 of	 the	 houses;	 floor	
plans divided into two sections (for visitors and for 
private use), and domestic duties polarized by the 
dining	room;	floor	tiles	were	almost	always	unique,	
although elevated from the ground to create 
a badly ventilated and poorly used basement 
(VASCONCELLOS, 1963).

Vasconcellos heralded the iron structure used in supports 

and vaults as well as in the glass structure of covers in 

balconies as an architectural evolution.

There were substantial changes around 1930 regarding 

the residential architecture in Belo Horizonte. Vasconcellos 

attributes these changes to the use of cement, which was 

sometimes already present in reinforced concrete, as well 

as new plastic designs, which became possible through 

the use of this technology. This period gave birth to the 
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so-called cubic forms, the spaces  provided by metal 

frames, slabs and awnings.

The houses are more compact now and set 
further back from the road, mostly further than 
the prescribed minimum of three meters, as 
recommended by local construction regulations. 
The internal ceilings are lowered to three meters, 
uncovered terraces appear and more attention start 
being paid to interior decoration (Vasconcellos, 
1963).

The 30s were also marked by a plurality of architectural 

manifestations: eclecticism, art deco, cubism (revealing 

a	certain	purification	of	form)	or	the	so-called	powder-

stone style that comes from the use of this type of wall 

cladding, normandy, bungalow, californian, missions or 

neocolonial. It is evident in the latter, that nationalist 

inspiration reemerges as a call for the revaluation of 

traditions and search for a national identity begins, in the 

midst	of	many	European	and	American	influences.

The	 first	 signs	 of	 modernism	 appeared	 in	 the	 40s,	 a	

period when there were political and economic initiatives 

that	would	influence	the	production	of	architecture	and	

urban spaces. The middle-income groups now had a 

construction	financing	system,	promoted	by	the	housing	

policy implemented by the Federal Government through 

Caixa	Econômica	Federal,	which	contributed	significantly	

to the growth of the city, according to the testimony of 

Sylvio de Vasconcellos. The order was to build houses 

with both reduced dimensions and costs, with “minimum 

floor	plans	and	 little	 room	 for	embellishment.”	The	so-

called chalet or pseudo colonial predominates, with 

small porches for access, three bedrooms measuring 

three square-meters each, a living room, dining room, 

kitchen and bathroom, arranged in two longitudinal 

wings, with the bedrooms separated on one side. There 

were no substantive changes to home life as a result of 

this new architecture, but it is important to note some 

changes: the plots became more and more fragmented 

with reduced fronts; the idea of orchards, backyards and 

hen coops was abandoned; iron structures and the glass 

covered balconies disappeared; French ceramic tiles 

were replaced by semi-cylindrical colonial tiles; wooden 

floorboards	 started	 to	be	used;	flower	boxes	appeared	
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in the windows; garages and dining rooms were now 
routinely used, as well as living rooms, which earned a 
special	 use	 as	 an	office.	 The	house	was	 thus	gradually	
opening up to outsiders, as Sylvio de Vasconcellos 
concludes.

Sylvio de Vasconcellos’ architectural production began 
in the 40s while he was still a student, mainly designing 
residences in Belo Horizonte. Together with Raphael 
Hardy Filho, he designed his own house in 1942, which, 
soon	 after,	 in	 1945,	 gained	 a	 second	 floor,	 the	 project	
overseen by Juscelino Ribeiro da Fonseca. This project 
is	significant	because	it	was	his	own	residence,	revealing	
a personal choice, very similar to colonial architecture.

Sylvio was a pioneer in using modern architecture 
ideals to discover the “architectural truth.” For him, 
the architecture that had been produced before the 
40s in Belo Horizonte, represented by eclecticism and 
neocolonial style, corresponded to a mass of randomly 
arranged elements, easily manipulated according to 
trends, without any criteria or concept. In writing about 

Neocolonial architecture, he introduced severe criticisms:

Bringing monuments into houses, mainly 
fountains and details of church decorations, etc. 
and decorating it with elements taken from very 
different places to where they were originally 
constructed, nothing worse could be achieved and 
nothing could have been more depressing for our 
colonial architecture. In a standard example, the 
fountain would become one side of the house 
and tiles would be used to replace the inscriptions 
on it, the open mouth pouring water became the 
window, the tank was transformed into a raised 
flower	 bed	 and	 the	 same	 cones	 and	 shells	 were	
placed crowning the fascia. To the open side, there 
is the arched balcony or the so-called “colonial 
curve”, however, it is supported by columns, 
sometimes twisted, and others, exotically inspired 
(in a negative way) by altar columns. There was the 
“neo-colonial”, which spread through the cities, 
(including Belo Horizonte, which was a shame) and 
others, anticipating the mission, the californian, 
and the mi casita movements (VASCONCELLOS, 
1946b, p.47-48).

Still in 1940, the language of modernism, especially the 

rationalist traces of Le Corbusier’s syntax, started to 

be seen in Belo Horizonte. To Sylvio de Vasconcellos, 

Pampulha, the birthplace of this new architecture, would 
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bring sport into the city as well as outdoor activities. It 

would also help people meet others more by creating 

the opportunity to use public collective spaces for new 

social activities. This change in routines and customs 

would	 significantly	 influence	 the	architecture	of	homes	

in Belo Horizonte.

Living rooms became larger and open-planned, kitchens 

were improved to be more functional, and bathrooms 

became more comfortable. Walls started to be made out 

of glass, making them transparent, losing their structural 

function and becoming decorative dividers, a feature 

made possible by the new constructive and structural 

ideas of the “skeleton”, inspired by Le Corbusier’s 

principles of wide facades and open-plan houses. A 

significant	change	occurred	in	the	spatial	distribution	of	

houses, due to the integration of the living room with the 

dining	 room.	 This	 created	 spatial	 fluidity	 and	 “broader	

environments in which the family can relax getting away 

from the kitchen and bedrooms. [...] Strangers are more 

welcome, and the house is no longer a refuge or hiding 

place to protect appearances.” (Vasconcellos, 1963)

According to BRASILEIRO (2007), the house planned 

by Sylvio was designed for convenience, in the sense 

that the space was adapted to its function in the most 

efficient	way	possible.	This	was	done	through	a	test	that	

measured the effects of materials on an empty space. 

That	is,	the	space	will	be	considered	a	specific	room	if	the	

surrounding elements provide the appropriate amount 

of space, thermal and acoustic comfort, brightness, 

and the possibility of the appropriate arrangement of 

furniture, among other attributes.

Gardens started to have no set design and in many cases 

became integrated into living rooms. As private gardens 

became more popular, so did “the traditional Moorish 

yard, also present in colonial architecture.” Houses 

began to be built further back from the roadside, with 

gardens that were at least ten foot long. Backyards, now 

cemented or tiled, gained new functions, as they became 

spaces to play, do laundry, or for a swimming pool. The 

utility area, which had previously been a room in the back 

yard detached from the house, was incorporated into 

the main building, creating better living conditions for 
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domestic help. Garages became a necessity not only as a 

place to keep a car, but possibly also to build a balcony 

on. Rooms generally increased in size and a new room 

was created: the master suite. Sliding windows became 

a feature of new houses (preferable to windows that 

open outwards) and were made of glass, with shutters. 

Floor plans tended to be rectangular, enabling the use of 

waterproof	roofing	on	terraces;	interiors	were	brightly	lit	

and contrasting colors replaced the previous subtlety of 

cream or pink tones.

As observed by Sylvio de Vasconcellos, by sorting 

and dividing the domestic space into sections and 

the addition of more shared areas, the sewing room 

emerges, designed to hide mess and be a safe place for 

storage. The creation of this room marks a transition and 

demonstrates	the	conflict	between	old	customs,	vestiges	

of the remaining past, and the new way of living in the 

modern home. The sewing room was a private space for 

mess that had to be hidden because it broke the norms 

of acceptability in the exemplary home, which would 

have	to	be	impeccable	in	organization	and	efficiency.	A	

messy house would provide a negative image of a family. 

When talking about the sewing room, Sylvio highlights:

As the house became a less private space, at least 
one part of it needed to cater for old habits: the 
sewing room, which is actually the mess room, a 
kind of American play-room where everything that 
cannot be done in other parts of the building is 
done, and where all kinds of things are kept: sewing 
materials, stationery, toys, old clothes, packages, 
etc. (VASCONCELLOS, 1961:18).

All these transformations described by Vasconcellos 

point to parallels between the home and everyday life, 

the sense of intimacy, privacy, domesticity and sociability 

(attributes of comfort), notions linked to the symbolic 

importance of architecture.

The belief that architecture and urbanism can be 

transformed is typical of the modernist utopia, an 

idea that was encouraged by the promise of industrial 

development, “architecture opens itself in smiles and the 

entire population also becomes happier.” This statement 

by Sylvio de Vasconcellos reveals his apologetic, yet 
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passionate and romantic vision of the emergence of 

modernist architecture in the city. 

According to MENDONÇA (2005), Brazilian modernist 

architecture was unique, as it incorporated international 

modernism, without ignoring its local roots. Thus, the 

Brazilian way of life became similar to that of people from 

Minas Gerais, consolidated since colonial Brazil, through 

innovative architecture that became world-famous. 

Lúcio Costa began this process with an adaptation of Le 

Corbusier’s precepts of colonial architecture in a project 

that aimed to consolidate a Brazilian national identity. 

The governmental support, especially during JK’s time in 

office,	was	a	great	help	for	Oscar	Niemeyer	in	asserting	

a Brazilian national identity, initially in the modernist 

Pampulha set in 1942. However, it is through the work of 

architect Sylvio de Vasconcellos that we can clearly see 

this fusion of international modernist architecture with 

the	colonial	architecture	from	Minas,	refining	and	mixing	

trends. By taking into consideration mainly residential 

projects by Sylvio de Vasconcellos between 1942-1969, 

we can see that there is a gradual change of materials 

and methods used, following the technological evolution 

of time. However, his personal style, which incorporates 

ideas from the history of Minas Gerais, results in 

architecture that is linked to local roots, but is not a copy 

of the past. Unlike Oscar Niemeyer, he shows that there are 

other ways to combine the old and the new, and that his 

choice, more restrained but no less creative, reveals that 

people from Minas can still be an example to the country. 

In this sense, it is concluded that Brazilian modernism is 

innovative for being late, as was the baroque, reaching 

its peak at a time when, internationally, modernism was 

no longer new. On the contrary, in Brazil it was precisely 

from 1940 that modernism gained traction. Initially 

used for government buildings, it reached even greater 

dimensions when it was incorporated into the houses of 

the general population, spreading the modernist seed 

throughout the country.

•
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SELEÇãO DE OBRAS 
WORKS SELECtION

Construída em 1947, na residência da rua Luz n.168, 
podemos perceber  “o outro modo compositivo 
adotado nas residências por Vasconcellos faz congruir 
a volumetria assobradada, onde o segundo pavimento 
projeta- se sobre o térreo, com uma leitura interpretativa 
do	muxarabi,	 associados	 à	 janela	 em	 fita	 corbusiana	 “	
(BRASILEIRO, 2007).

The residence at 168 Luz Street, built in 1947, we can 

see that “the other compositional technique adopted by 

Vasconcellos connects the two-story building, where the 

second	floor	juts	out	over	the	first	floor,	with	an	interesting	

pattern of mashrabiya, similar to Le Corbusier’s window 

design” (BRASILEIRO, 2007). 

 

Na residência da rua Alumínio, n.129, construída em 

1949, “apesar das limitações relacionadas às dimensões 

do terreno, que favoreciam a implantação da tipologia 

modernista, em meio aos jardins, Vasconcellos adota 

neste projeto os preceitos de uma estética avançada 

que embasavam os seus ensinamentos e a sua produção 

arquitetônica moderna, conferindo à casa uma 

organicidade que traz para seu interior o jardim frontal e 

lateral. A organização interna, baseada no funcionalismo 

modernista, segue uma prévia setorização: setor íntimo, 

setor de serviços e o setor social, com seus espaços 

abertos à sociabilidade. O acesso principal é feito através 

de área coberta, formada pela marquise supracitada e 

o prolongamento da laje de cobertura do abrigo. Esta 

Fonte: DIPC
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área coberta, além de possuir função de abrigo, tem, 

com entrada independente, o típico escritório comum a 

muitas das plantas residenciais desde o início do século, 

espaço que geralmente era destinado ao trabalho do 

chefe da casa e à recepção dos amigos” (DIPC, 2007).

At 129 Alumínio Street, built in 1949, “although small 

plots of land had limitations, they also lent themselves to 

modernist ideas. In this project Vasconcellos developed 

the precepts of an advanced aesthetic that were the basis 

of his teachings and his modern architectural production. 

This led to bringing the front and the side gardens into 

the interior of the house, giving the house an organic 

quality. The internal layouts of houses, based on the 

modernist ideas of functionality, were the same as in the 

past. They consisted of private rooms, a utility area and a 

social space that was used for social functions. The front 

door was located under a covered porch area, formed 

by a marquise and an overhanging section of the roof. 

This covered area, besides functioning as a shelter, also 

contained a study with a separate door. This was common 

to many residential projects from the beginning of the 

century, and was usually used as a space for the head of 

the family’s work and for hosting friends”. (DIPC, 2007)

 

Construída em 1947, na residência da rua Alumínio 

n.157, “a fachada principal é simples, com predomínio 

dos vazados sobre os cheios: grande vão da garagem 

e grande pano de vidro frontal. Para contrabalancear 

Foto: acervo do proprietário
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com o grande vão da garagem, Vasconcellos adota a 

cobertura do abrigo em laje curva, elemento marcante 

da composição da fachada frontal. Por tratar-se de um 

prolongamento do abrigo de automóveis e a varanda, 

a marquise é utilizada como área de permanência e 

representa transição entre o jardim frontal e o interior 

da residência, relação entre público e privado tão 

característico das residências modernistas. Ainda na 

fachada frontal o arquiteto insere um biombo curvo 

feito em réguas de madeira para garantir a privacidade 

da varanda frontal e, ao mesmo tempo, suavizar a 

composição da fachada, diminuindo o grande vão 

da garagem. A esquadria da fachada principal possui 

cercadura em massa que valoriza a horizontalidade do 

vão. A organização interna segue uma prévia setorização: 

setor íntimo, setor de serviços e o setor social, com seus 

espaços abertos à sociabilidade. O acesso principal é 

feito através de varanda coberta por marquise curva. 

Dela, tem-se o acesso à sala de visitas e ao escritório 

(entrada independente). O setor social restringe-se à sala 

de visitas, escritório e pátio interno (originalmente sem 

a cobertura em laje plana inserida posteriormente). O 

acesso ao pátio interno se faz pela sala de visitas através 

de pequena varanda lateral. A transição entre o setor 

social e íntimo é feita por meio de um corredor que dá 

acesso à copa. O acesso ao corredor, da sala de visitas, 

se faz por meio de rampa que, segundo a moradora, é 

original. O setor íntimo possui três quartos, sendo uma 

suíte (executada em reforma realizada na década de 

1970), além de um sanitário social original” (DIPC, 2014).

Fonte: DIPC
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At 157 Alumínio Street, built in 1947, “the main facade 

is simple, with a predominance of blank space made 

up of a big empty area for the garage and a large glass 

window at the front of the house. To contrast with the 

empty space in the garage, Vasconcellos created the 

cover for the shelter as curved slab, a striking element 

in the composition of the facade. As an extension of the 

garage and the balcony, the marquise is used as sign 

of permanence and represents the transition between 

the front garden and the interior of the house: the 

relationship between social and private, so characteristic 

of modernist homes. Also in the front facade, the 

architect inserts a curved screen made of wood strips to 

ensure the privacy of the front porch and, at the same 

time, soften the composition of the facade, reducing 

the impact of the large empty space of the garage. The 

border of the main facade is a frame that emphasizes the 

horizontality of the space. The internal layout follows the 

same pattern as before: private rooms, utility rooms and 

social rooms, with open spaces for social interaction. The 

front door can be accessed through a balcony covered 

with a curved awning. From the balcony, there is direct 

access to the living room and the study (through its own 

separate entrance). The social rooms are the living room, 

study and courtyard (originally with no overhead cover, a 

flat	slab	was	inserted	later).	Access	to	the	inner	courtyard	

was via the living room through a small side porch. The 

transition between the shared and private areas was 

through a corridor that led to the dining room. Access 

to the hall from the living room is by means of a ramp 

that, according to the resident, is original. The private 

rooms are the three bedrooms, one en-suite (built 

in a refurbishment in the 1970s), and a single shared 

lavatory”. (DIPC, 2014)

Na residência da rua Alumínio n.179, construída em 

1948, “a fachada principal é simples, com predomínio de 

cheios sobre os vazados. Para diminuir o peso do grande 

pano de alvenaria, Vasconcellos adota a cobertura da 

varanda	 em	 laje	 delgada	 sustentada	 por	 finas	 colunas	

metálicas, elementos marcantes do modernismo. 

Por tratar-se de um prolongamento do abrigo de 

automóveis e a varanda, a marquise é utilizada como 

área de permanência e representava originalmente 
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uma transição entre os jardins e o interior da residência. 

Atualmente, a cobertura do afastamento frontal, a 

supressão do jardim frontal e a inserção de muro alto 

como fechamento frontal do lote eliminaram essa 

relação entre público e privado tão característico das 

residências modernistas. Os espaços sociais são os de 

maior relevância, pois, segundo Vasconcellos, deveriam 

ser destinados ao encontro da família. A sala de estar 

e copa possuem ambientes amplos, sendo que a de 

estar correspondia à quase totalidade da largura da casa 

(6,30 metros), possuindo janela voltada para a fachada 

principal. Com a construção dos dois anexos adjacentes 

à fachada frontal, a sala de estar diminuiu de tamanho 

e	a	porta	de	entrada	principal	mudou	de	lugar,	ficando	

mais próxima da janela. A copa, contígua à cozinha, 

estava voltada para o antigo pátio interno, dando acesso 

ao corredor que encaminha para o setor íntimo – um 

quarto, uma suíte e uma instalação sanitária” (DIPC, 

2012). 

At 179 Alumínio Street, built in 1948, “the front wall 

of the building is simple, the large empty space of the 

garage contrasting with the large glass window. To take 

away from the imposing brick wall, Vasconcellos used 

thin concrete slabs supported by thin metal posts for 

the veranda. These are materials commonly used in 

modernist buildings. As a form of enlarging the veranda 

and garage spaces, the marquee was made a permanent 

feature and originally represented the transitional space 

between the inside and outside. The front garden was 

no longer a feature and a high wall built to separate the 

Fonte: DIPC
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plot of land from the road outside. This harsh divide 

eliminated the relationship between shared and private 

areas, so characteristic of modernist homes. The shared 

spaces are the most relevant, because according to 

Vasconcellos, they should be used for family gatherings. 

The living room and dining room are large spaces; the 

living room being almost the entire width of the house 

(6.30 meters), with windows facing out to the front of the 

house. With the construction of two adjacent annexes 

to the front wall, the living room decreased in size and 

the main gateway was moved closer to the window. 

The dining room, adjoining the kitchen, faced the old 

courtyard, giving access to the corridor that led to the 

private section - a room, a suite and a toilet” (DIPC, 2012).

 

Na residência da rua Olímpio de Assis n.77, construída 

em 1947, “percebem-se duas ordens de arranjo das 

varandas nos projetos de Vasconcellos. A primeira 

solução usa um espaço de transição, coberto, por vezes 

protegido dos olhos públicos, ao rés-do-chão ou sob a 

forma assobradada, e possibilita uma imediata leitura 

como varanda. Em algumas circunstâncias, elementos de 

obstrução da visibilidade resguardam o morador: tubos 

metálicos verticais, painéis e treliças fazem cumprir as 

funções de um muxarabi. Nas casas belo-horizontinas, 

as treliças, tal como os demais elementos citados, são 

registros de um modo de habitar – em que se associam 

características do espaço e comportamento social – que 

ultrapassa as Alterosas, remontando a reminiscências 

mouriscas na arquitetura ibérica” (BRASILEIRO, 2007).

Fonte: DIPC
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At 77 Olímpio de Assis Street, built in 1947, “two 

different examples exist for the placement of balconies 

in	 Vasconcellos’	 projects.	 The	 first	 example	 uses	 a	

transitional covered space, sometimes protected from the 

public	eye	at	ground	level	or	on	the	first	floor,	allowing	

direct access to a balcony. In some circumstances, 

elements that obstruct visibility safeguard the resident: 

vertical metal tubes, panels and trellises enforce the 

functions of a mashrabiya.  In houses in Belo Horizonte, 

trellises, as well as other afore-mentioned elements, are 

reminders of the past. These are associated with space 

and social behavior which date back to before the 

Alterosas, to Moorish elements in Iberian architecture”. 

(BRASILEIRO, 2007).

 

Na residência da Rua Sinval de Sá n.586, construída 

em em 1953, diante de um terreno em aclive, Sylvio 

de Vasconcelos desenvolveu uma elegante solução no 

projeto arquitetônico desta casa, que data de 1953. Com 

estrutura	em	concreto	armado,	 a	edificação	é	 formada	

por dois blocos sobrepostos, diferenciando cada um 

dos pavimentos. O pavimento superior avança sobre 

o inferior de forma a criar uma marquise. Sua fachada 

principal é marcada por um pano de vidro com janelas 

de correr e cobogó amarelo, dois elementos que 

favorecem a comunicação entre os espaços internos 

e externos da casa. O revestimento em pastilhas 

brancas deste pavimento superior é apenas mais uma 

das manifestações da personalidade geométrica da 

construção, que privilegia os ângulos retos em seus 

grandes e pequenos detalhes. O acesso ao primeiro 

Fonte: DIPC
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pavimento se dá por uma rampa envolta pelos jardins 

que compõem a ambiência do terreno.

At 586 Sinval de Sá Street, built in 1953, faced with a 

plot of land on a hill, Sylvio de Vasconcellos developed 

an elegant solution for the architectural design of this 

house, which dates from 1953. Made from reinforced 

concrete, two overlapping blocks form the building, 

making	up	each	of	 the	floors.	The	upper	floor	 juts	out	

over	the	first	floor	to	create	a	sheltered	area.	A	large	glass	

window with sliding panels characterizes its main facade 

as well as yellow patterned tiles, linking the internal and 

external	spaces	of	the	house.	The	upper	floor’s	outside	

wall covered in white tiles is yet another example of the 

geometry of the construction, emphasizing the right 

angles.	Access	 to	 the	first	floor	 is	 via	 a	 ramp	 that	 cuts	

across the gardens, the biggest contributors to the feel 

of the whole property.

 

Na residência da avenida do Contorno n.7871, 

construída em 1954, “em consonância com o 

pensamento funcionalista, seria fundamental a 

Vasconcellos a incorporação das cozinhas aos demais 

espaços sociais. A solução adotada insere esse espaço 

de produção em uma zona intermediária entre o setor 

social e o de serviços, em posição nevrálgica em relação 

ao pavimento superior, quando existente. Escadas, por 

vezes secundárias e íntimas, cuidadosamente aproximam 

quartos e cozinha. Algo aproxima o homem das cozinhas” 

(BRASILEIRO, 2007).

Fonte: DIPC



68

Subia fumaça preta da fornalha; branca da chaleira 
e panelões. A cozinha me fascinava. Panelas pretas, 
de pedra; tachos brunidos que pareciam bacias; 
compridas colheres de pau; facas que Joaquim 
amolava no cimento da escada. E o fogo crepitando 
na fornalha (VASCONCELLOS, 1979, p. 3).

At 7871 Contorno avenue, built in 1954, “in keeping with 

functionalist ideas, it would be essential that Vasconcellos 

incorporate kitchens into other shared spaces. The 

solution adopted by the architect is to place the kitchen 

midway between the shared area and the utility area, 

in	prime	position	 in	 relation	 to	 the	 second	floor,	 if	 the	

house had one. Stairs which were sometimes hidden 

away, provided easy access between bedrooms and 

the kitchen. There is something special about people’s 

relationships with kitchens. (BRASILEIRO, 2007).

Black smoke rose from the furnace; white from 
kettles and large pans. The kitchen fascinated 
me. Black pans, made of stone; polished pots 
that resembled basins; long wooden spoons; 
knives that Joaquim sharpened in the cement of 
the	 ladder.	 And	 the	 fire	 crackling	 in	 the	 furnace.		
(VASCONCELOS, 1979, p. 3)

Construída em 1957, a residência da rua Sinval de Sá 

n.369, desenvolvida em dois pavimentos e bloco único, 

foi projetada pelo arquiteto Sylvio de Vasconcelos. O 

pedestre que caminha pela rua e permite-se contemplar 

a	 edificação	 percebe	 que	 ela	 foi	 elaborada	 para	 dar	

destaque ao pavimento superior, já que sua fachada é 

marcada por um painel de vidro com esquadrias metálicas 

e um painel em lambris – espécie de revestimento – de 

madeira escura. No primeiro pavimento, uma marquise 

Fonte: DIPC
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revestida	em	pedra	configura	a	garagem	da	residência.	A	

inserção transversal da casa dentro do terreno também 

é algo que chama a atenção, gerando um afastamento 

assimétrico em relação à rua. O próprio Sylvio de 

Vasconcelos projetou intervenções em 1959, prevendo 

novos aposentos no segundo pavimento e um acréscimo 

no subsolo com inserção de uma varanda.

At 369 Sinval de Sá Street, built in 1957, this house, with 

two	floors	in	a	single	structure,	was	designed	by	architect	

Sylvio de Vasconcellos. If a pedestrian walking past the 

house were to look closely at the building, they would 

realize	that	there	is	an	emphasis	on	the	upper	floor.	On	

the front of the house there is a glass panel with a metal 

frame,	coated	in	a	dark	wooded	lambri	panel.	On	the	first	

floor,	a	marquee	decorated	in	stone	cladding	the	garage.	

The unusual placement of the house set back from 

the pavement is also something that draws attention, 

creating an inconsistency in the architecture of the street 

as a whole. Sylvio de Vasconcellos himself designed an 

extension in 1959, including new rooms on the second 

floor	and	an	increased	covered	space	under	a	balcony.

Projetada por Sylvio de Vasconcelos, em 1958, a 
residência da rua Manoel Couto n. 339, foi desenvolvida 

em dois pavimentos e bloco único. Destaque para sua 

forma derivada do trapézio, que acrescenta tensão e 

movimento à personalidade da construção, e para sua 

disposição no terreno, que possibilita um considerável 

jardim frontal. Com estrutura em concreto armado e 

acabamento em argamassa, a residência é revestida com 

pintura na cor bege e extenso pano de vidro em forma 

de janelas basculantes.

Fonte: DIPC
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At 339 Manoel Couto Street, designed by Sylvio de 

Vasconcellos	in	1958,	the	house	was	built	with	two	floors	

in a single unit. An emphasis is placed on its trapezoid 

shape, which adds tension and movement to the 

building, and alters the way in which its foundations were 

built, allowing room for a large front garden. Structured 

by	reinforced	concrete	and	a	mortar	finish,	the	house	is	

painted beige and has a lot of exterior glass decoration 

in the form of slanted windows.

 

Na residência da rua Olímpio de Assis n.333, construída 

em 1963, “O arquiteto prossegue em sua releitura, 

transformando a treliça padrão – ripas de madeira 

dispostas obliquamente a um quadro de modo a formar 

pequenos losangos – em uma pesquisa técnica e plástica. 

Substitui o material original por janelas venezianas que 

deslizam por meio de roldanas e contrapesos (quando 

na vertical), cobogós cerâmicos, placas de compensado. 

Qualquer que seja a resposta técnico-material, o 

tratamento das fachadas incorpora a leitura estética 

vanguardista: como em uma tela abstrata, cheios e vazios 

alternam-se, continuamente redesenhados no vaivém 

dos painéis. Nessa segunda tipologia, notadamente mais 

madura do que os variados exemplos da primeira fase, 

o arranjo volumétrico, a implantação sobre o terreno 

e a composição plástica elaboram uma distinção à 

residência” (BRASILEIRO, 2007).

At 333 Olímpio de Assis Street, built in 1963, “the 

architectural innovation was furthered explored by 

Fonte: DIPC
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transforming the standard lattice - wooden slats arranged 

obliquely in a frame in order to form small diamonds 

- into an exploration of the technical and aesthetic 

possibilities it offers. He replaces the original material 

with sliding shutters, using pulleys or counterweights 

(when	upright),	ceramic	cobogós	and	offset	panels	(figs.	

6-8). Whatever the technical solution may be, the outside 

walls incorporate avant-garde ideas on aesthetics, for 

example on an abstract screen the panels alternate with 

empty space, continually redesigned in the presence and 

absence of the panels. In this second example, clearly a 

more advanced construction than the varied examples 

of	 the	first	phase	of	Vasconcellos’	work,	 the	volumetric	

arrangement, its positioning on the ground and the 

aesthetic composition give the residence a very distinct 

character”. (BRASILEIRO, 2007)

 

Inaugurado em 1953 para abrigar a Sede Social do 

Diretório Central dos Estudantes da UFMG, o prédio 

foi inteiramente reformado em 1991 para instalação de 

três salas de cinema, momento em passou a se chamar 

Foto: Cássio Campos
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Cinema Belas Artes Liberdade, e atualmente Cine Belas 

Artes. Concreto armado, vidro e metal são os elementos 

arquitetônicos construtivos utilizados para dar forma 

aos dois pavimentos deste prédio que já foi palco de 

inúmeros bailes, horas dançantes e eventos de cunho 

político. A fachada frontal é recuada de forma a oferecer 

um ambiente aberto de espera ou refúgio protegido 

pelo pavimento superior, solução criativa que integra 

o edifício à vida da cidade. Atualmente, apenas essa 

fachada e parte do pavimento térreo guardam alguma 

identidade com o edifício original, projetado pelo 

arquiteto Sylvio de Vasconcellos.

Opened in 1953 to house the Social Headquarters of 

the Central Directory of UFMG students, the building 

was fully renovated in 1991. Three cinemas were built 

and it was renamed “Belas Artes  Liberdade” (today Cine 

Belas Artes). Reinforced concrete, glass and metal were 

the	main	materials	used	 to	build	 the	 two	floors	of	 this	

building, host to numerous balls and political events. 

The front wall is set back to offer an open waiting room 

or	 refuge	protected	by	 the	 overhanging	 upper	 floor,	 a	

creative solution that integrates the building into city 

life.	 Nowadays,	 only	 this	 facade	 and	 part	 of	 the	 first	

floor	retain	aspects	of	the	characteristics	of	the	original	

building, designed by architect Sylvio de Vasconcellos.

 

Localizada na rua da Bahia, em frente à Biblioteca Pública 

Estadual, a Capela Verda Farrar data de 1957. Discreta 

em	 termos	de	 tamanho,	 a	 edificação	não	deixa	de	 ser	

um dos marcos do modernismo na capital mineira. 

Suas linhas arrojadas dão origem a ângulos oblíquos, 

como os da marquise que acolhe e oferece proteção 

ao pedestre. A composição equilibrada da fachada, que 

une revestimento em pedras claras, pintura branca e 

pano de vidro, é um convite à descoberta de seu interior, 

um amplo espaço favorecido pela iluminação natural. A 

capela faz parte do Instituto Metodista Izabela Hendrix e 

foi projetada pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos.

Located in Bahia Street, opposite Biblioteca Pública, 

Chapel Verda Farrar dates from 1957. Although it is a 

small, discrete building, it is nonetheless one of the 
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modernist landmarks in Belo Horizonte. Its bold lines 

give rise to oblique angles, which can be seen in the 

welcoming marquee that provides shelter for pedestrians. 

The balanced composition of the outer walls makes use 

of a clear stone cladding, white paint and glass panels. Its 

interior is also innovative, an ample space with plenty of 

natural light. The chapel is part of the Methodist Institute 

Izabela Hendrix and was designed by architect Sylvio de 

Vasconcellos.

 

Idealizado na década de 1950 pelo arquiteto Sylvio 

de Vasconcellos, o Edifício Mape teve sua construção 

finalizada	 em	 1962.	 De	 uso	 residencial	 e	 comercial,	 o	

prédio	 possui	 volume	 assimétrico,	 com	a	 configuração	

de degraus em seu desenho. Essa forma nasceu de 

uma imposição da legislação da época, que permitia 

construções mais altas desde que se preservasse a 

insolação e a circulação de ar dos edifícios vizinhos. 

Erguido pela força do concreto armado, ganhou notas 

de suavidade com a utilização de pastilhas coloridas 

de vidro no revestimento externo. Pilares em forma de 

Foto: Cássio Campos
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Y proporcionam um vão livre no térreo: o pilotis. Neste 

espaço instalou-se, na mesma época da inauguração 

do prédio, a Lanchonete Xodó, ponto de encontro dos 

jovens da Zona Sul nas décadas de 1960 e 1970, e até 

hoje em funcionamento.

Designed in the 1950s by architect Sílvio de Vasconcelos, 

the construction of the Mape building was completed 

in 1962. Built for both residential and commercial use, 

the building is asymmetrical, with staircases integrated 

into its plan. It was made possible by legislation imposed 

at the time which allowed the construction of taller 

buildings, provided they did not block out the sunlight 

or reduce air circulation to neighboring buildings. With 

an interior structure made from reinforced concrete, its 

appearance was softened by the use of colored glass 

panels used to coat its exterior. Y shaped pillars lifted 

it off the ground, creating a space called the “pilotis”. A 

franchise of the Brazilian snack bar Xodó was built in this 

space when the building was inaugurated, becoming a 

meeting point for young people in the Southern Zone in 

the 1960s and 1970s, and is still there to this day.

 

Na residência da rua Caldas n.47, construída na 

década de 1940, “observa-se que a fachada principal se 

destaca pelo volume, no primeiro pavimento, revestido 

em azulejos decorados, e pela varanda, no segundo 

pavimento, com guarda-corpo em treliça de madeira que 

é uma releitura dos muxarabis do colonial mineiro. Cabe 

salientar aqui que neste projeto Sylvio de Vasconcellos 

Fonte: DIPC



75

utiliza os preceitos da arquitetura colonial mineira na 

arquitetura moderna. Sylvio percebe na casa colonial 

mineira um verdadeiro exemplo de arquitetura: Eis a 

nossa arquitetura tradicional doméstica. Funcionalmente 

caracterizando pela boa distribuição das composições 

claras	 e	 limpas,	 definidas,	 bem	 molduradas	 e	 rítmicas	

(VASCONCELLOS, 1960, pág. 44). O esquema estrutural 

da estrutura autônoma de madeira vai ser o mesmo 

adotado pelos modernistas mais tarde. ‘Estes tipos com 

seus esteios de pouca secção, os cheios jogando bem 

com os vazios, faz lembrar perfeitamente as soluções de 

nossa arquitetura moderna. A pureza, a franqueza das 

soluções são as mesmas, o mesmo espírito’ (Citado por 

BRASILEIRO, 2007, pág. 8). Ao sobrepor temporalidades, 

Sylvio de Vasconcellos emergiu como um dos maiores 

defensores da aproximação modernista com a 

mineiridade colonial. E nesse projeto as releituras são 

evidentes: o muxarabi do guarda-corpo da varanda, as 

vergas em pedra aparente da porta principal e da janela 

do sanitário da fachada lateral direita, as esquadrias 

de madeira, o telhado com galbo do contrafeito. “O 

quintal reaparece nos projetos de Vasconcellos, fazendo 

aflorar	 a	 casa	 da	 memória.	 Uma	 análise	 dos	 espaços	
abertos posteriores aos volumes principais aponta para 
uma incongruência ou, no mínimo, uma expressão 
equivocada do arquiteto: ‘Os quintais perdem sua razão 
de ser e, cimentados ou pavimentados, transformam-se 
em pátio de brincar, de lavar roupa ou mesmo de jogos 
e piscinas’ (VASCONCELLOS, 1961, p. 18). A nosso ver, 
não perdem sentido, mas ganham outro, elaborado pelo 

Foto: acervo do poprietário
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arquiteto, na medida em que abrigam novas atividades 

da família. Quando os terrenos angulosos ou exíguos 

não permitiam a presença de espaços abertos aos 

fundos, Sylvio procurava inserir na organização funcional 

‘jardins de inverno’, nome equivocado, considerando a 

opção pela vegetação tropical e a farta luminosidade, 

que exigia, por vezes, soluções de sombreamento, 

como pérgulas. Em qualquer dos casos, o princípio 

da integração espacial prevalece, e o exterior adentra 

os interiores através dos grandes painéis corrediços 

envidraçados” (BRASILEIRO, 2007). 

Built in the 1940s, 47 Caldas Street is an eye-catching 

building due to the decorative tiles on the outside of 

the	first	floor,	and	the	balcony	on	the	second	floor	with	

wooden lattice rails. The latter are a reinterpretation of 

colonial mashrabiya from Minas Gerais. It should be 

noted here that in this project Sylvio de Vasconcellos 

uses the precepts of colonial architecture from Minas 

Gerais in his modern architecture. Sylvio perceives 

the colonial houses in Minas as true examples of 

architecture: “This is our traditional national architecture, 

functionally characterized by good distributions of clear, 

clean,	defined,	well	framed	and	rhythmic	compositions”.	

(Vasconcellos, 1960, p. 44) Modernists would later 

adapt this style, created by the autonomous wooden 

structure. “These structures, with small spaces between 

each section and empty spaces contrasting with panels, 

perfectly echoing Brazilian modern architectural ideas. 

The purity and openness of the structures are the 

same, they have the same underlying spirit”. (quoted 

by BRASILEIRO, 2007, p. 8). By combining old and new 

architectural styles, Sylvio de Vasconcellos emerged as 

one	of	the	most	 important	figures	 in	the	movement	to	

combine a modernist approach and the colonial ideas 

from Minas. The effects of this combination can be seen 

clearly in this project in the use of mashrabiya in balcony 

railings; in the use of visible stones around the main 

door and around the lavatory window in the right hand 

exterior wall; wooden window frames; and a tiled roof. 

“The presence of a backyard reappears in Vasconcellos’ 

constructions, reviving memories of the past. An analysis 

of open spaces, and their relationship with the buildings 
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in the same space, highlights an inconsistency or at the 

very least an oversight by the architect: “Backyards lose 

their original function and whether they are cemented or 

paved, they become playgrounds, places to hang laundry, 

or even swimming pools”. (Vasconcellos, 1961, p. 18) The 

way we see it is that they do not lose their function, but 

gain several different uses, planned for by the architect in 

providing an area for new family activities. When the plot 

of land was strangely shaped or too small to provide an 

outside area, Sylvio sought to build “winter gardens”, a 

misnomer, considering the optimal conditions provided 

for growing tropical vegetation, one of which is an 

abundance of light which sometimes required a gazebo 

to provide some shade. In either case, the importance of 

spatial integration prevails, and the exterior blends with 

the interior through walls made of large glazed glass 

panels”. (BRASILEIRO, 2007)

Na residência da rua Bueno Brandão n.84, construída 

em 1953, “o tratamento moderno neoplasticista, tão caro 

ao arquiteto, já pode ser observado no primeiro projeto 

realizado para esta casa. De fato, inicialmente Vasconcellos 

propôs uma “ousada” parede diagonal que perpassava 

todo o pavimento térreo, em uma lógica tipicamente 

moderna, onde procurava “jogar” com as divisões 

internas como se estas fossem meros planos verticais 

móveis e desalinhados, que por não possuírem função 

estrutural poderiam liberar-se do esquema tradicional e 

estático da planta de desenho ortogonal. Apesar desta 

primeira proposta apresentar uma planta mais ousada 

que	 a	 efetivamente	 construída,	 será	 na	 solução	 final	

Fonte: DIPC
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que o arquiteto irá propor algo também inovador: a 

solução modernista do teto-jardim. No primeiro projeto 

Vasconcellos adota panos de vidro de amplas dimensões. 

Assim, a fachada principal é assimétrica, com trechos 

em vidro e trechos em planos cegos. Com efeito, não 

somente a sala no primeiro pavimento teria panos de 

vidro, mas também os quartos superiores teriam janelas 

rasgadas por inteiro. O balcão, na extremidade esquerda, 

tem a evidente função plástica de ressaltar o jogo de 

planos. Nota-se o cuidado com as proporções da janela 

maior e de suas subdivisões, que formam um reticulado 

com malha equivalente à do painel retangular formado 

pela face frontal do corpo principal. Outra preocupação 

do arquiteto é com o uso da cor, que se evidencia no tom 

escuro dado ao volume correspondente ao escritório 

no andar inferior. A organização interna, baseada no 

funcionalismo modernista, segue uma prévia setorização: 

setor íntimo, setor de serviços e o setor social, com seus 

espaços abertos à sociabilidade. O acesso principal é 

feito através de área coberta, formada pela reentrância 

no volume da casa e pela projeção do plano de piso da 

varanda superior. Esta área coberta serve como abrigo 

para automóvel e varanda e à sua direita, com entrada 

independente, tem-se o típico escritório comum a 

muitas das plantas residências desde o início do século, 

espaço que geralmente era destinado ao trabalho do 

chefe da casa e à recepção dos amigos. O setor social 

ocupa quase todo o nível térreo e seus espaços são os de 

maior relevância, pois, segundo Vasconcellos, deveriam 

ser destinados ao encontro da família. As salas de estar 

e de jantar possuem ambientes amplos, sendo que a 

primeira sala corresponde a toda a largura da casa, 

possuindo porta panorâmica de ferro e vidro liso, voltada 

para a fachada principal e elegante escada de acesso 

ao andar superior em uma das extremidades. A sala de 

jantar, contígua à sala da estar, possui em uma de suas 

extremidades porta de correr em ferro e vidro fantasia, 

voltada para a fachada lateral. Na extremidade oposta da 

sala tem-se acesso a um pequeno cômodo, que possui 

janela tipo guilhotina em madeira e vidro, voltada para 

a fachada lateral esquerda e que corresponde ao quarto 

de costura ou hóspedes. A sala de jantar é servida, ainda, 

por um cômodo com lavatório e vaso” (DIPC, 2005).
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Built in 1953, at 84 Bueno Brandão Street, “modern 

neoplastic techniques, which the architect was very fond 

of,	were	already	present	in	the	first	plan	of	this	house.	In	

fact, Vasconcellos initially proposed a “daring” diagonal 

wall	 that	 pervaded	 the	 entire	 first	 floor	 using	 typically	

modernistic logic. He sought to “play” with internal 

divisions as if they were mere mobile and misaligned 

vertical plans with no structural function, and could 

therefore free themselves from their traditional and 

static	 placement	 in	 traditional	 floor	 plans.	 Despite	 this	

first	proposal,	using	a	bolder	design	 than	 the	one	 that	

was	 originally	 used,	 the	 final	 design	 would	 inevitably	

contain an innovative idea: the roof garden, a modernist 

concept.	 In	 his	 first	 project,	 Vasconcellos	 used	 huge	

panes of glass. This led to the main facade being 

asymmetrical, with parts made from glass and others 

from opaque materials. Not only did the rooms on the 

first	 floor	 have	glass	walls	 but	 the	upstairs	 rooms	 also	

had large windows. The counter in the far left of the 

house had a clear aesthetic function to highlight the 

floor	plan	of	the	whole	house.	It	is	obvious	the	precision	

with which the proportions of the largest window and its 

subdivisions were planned, as they form a grid with the 

same pattern as the rectangular panel in the front of the 

house. The architect also paid a lot of attention to the use 

of color, something that is evident given the dark shade 

of	the	downstairs	office’s	walls.	The	inside	of	the	house,	

based on modernist functionalism, has the same layout 

as previous models: private areas, utility areas and the 

shared rooms, with their open spaces for social functions. 

The front door can be accessed through a covered area, 

formed	by	an	overhanging	section	of	 the	second	floor,	

which also includes a balcony. This covered area can be 

used as a shelter for cars and as a terrace, as well as an 

office	with	 a	 separate	 entrance	 on	 the	 right,	 typical	 of	

houses from the beginning of the century, a space usually 

used by the head of the house for work and for social 

occasions. The shared area of the house encompasses 

almost	the	entire	ground	floor	and	is	seen	as	the	most	

important area, as according to Vasconcellos it should be 

used as a place where a family can spend time together. 

The living and dining rooms are large areas and the living 

room stretches across the entire width of the house with 

a panoramic glass door at the front of the house and 
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elegant	 stairs	 to	 the	 top	 floor	 at	 one	 end.	 The	 dining	

room, adjacent to the living room, has a sliding door at 

one end made from iron and smooth glass, which leads 

out to the front of the house. On the opposite side of the 

room there is a door providing access to a small room 

with windows made from wood and glass looking out 

over the front of the house. This is the sewing or guest 

room. The dining room also has an en-suite with a sink 

and toilet”. (DIPC, 2005)

 

Na residência da rua Califórnia n.150, esq. com Buenos 

Aires, construída em 1959, “apesar das limitações 

relacionadas às dimensões do terreno, que favoreciam 

a implantação da tipologia modernista, em meio aos 

jardins, Vasconcellos adota neste projeto os preceitos 

de uma estética avançada que embasavam os seus 

ensinamentos e a sua produção arquitetônica moderna, 

conferindo à casa uma organicidade que traz para 

seu interior o jardim frontal e lateral. O tratamento 

moderno neoplasticista, tão caro ao arquiteto, pode ser 

observado no projeto realizado para esta casa. De fato, 

Vasconcellos propôs uma “ousada” marquise ortogonal 

em planta, mas sinuosa em elevação, contrapondo as 

angulações abruptas do volume da casa e minimizando 

o vértice de encontro das águas do telhado, em uma 

lógica tipicamente moderna. Procurava marcar a entrada 

principal da casa, assim como dotá-la de um elemento 

estético	 diferenciador	 das	 outras	 edificações	 da	

vizinhança. Esse sem dúvida é o principal apelo estético 

da fachada, sem, entretanto, cumprir apenas com essa 

Fonte: DIPC
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função. Por tratar-se de um prolongamento do abrigo 

de automóveis e varanda, a marquise é utilizada como 

área de permanência e representa uma transição entre 

os jardins e o interior da residência” (DIPC, 2010). A 

organização dos espaços conforma-se aos preceitos que 

Vasconcellos	definia	como	próprios	da	nova	concepção	

da arquitetura, surgida em Belo Horizonte após a obra 

de Niemeyer na Pampulha, em 1940: 

Abrem-se as salas de visitas, crescem em tamanho, 
aperfeiçoam-se as cozinhas e os cômodos 
sanitários para maior conforto da família, e as 
paredes se tornam cada vez mais transparentes, 
com	 o	 emprego	 do	 vidro.	 A	 maior	 modificação	
encontra-se, entretanto, na conjugação da sala 
de estar com a de jantar, criando ambientes 
mais amplos, onde de lato a família se demora, 
abandonando a cozinha e os quartos. O principal 
é, afora a sala de estar, com poltronas estofadas, 
tapetes, a vitrola e o rádio. Já se recebem mais 
estranhos e a casa não é mais o refúgio ou 
o esconderijo que resguarde as aparências. 
Outra novidade é o amor aos grandes jardins 
de composição livre, sombreados por grandes 
árvores,	de	preferência	o	flamboyant.A	casa	não	é	
mais estanque, fechada ou cúbica, mas acolhedora, 

aberta e franca. Em conseqüência, muda também 
a vida familiar, não mais se aceitando as camisolas 
ou as ceroulas como indumentária caseira, nem 
o chinelo ou os tamancos. Todos se conservam, 
por todo o dia, mais ou menos bem vestidos, 
prontos para qualquer emergência de visitas. Na 
cozinha vão aparecendo os aparelhos elétricos 
e os fogões de lenha vão sendo substituídos por 
outros elétricos ou a gás. Como a casa está toda 
aberta, aparece à necessidade de, pelo menos, 
uma peça que atenda às reminiscências de 
hábitos antigos: é o quarto de costura, que, na 
realidade, é o quarto de bagunça, uma espécie do 
play-room americano, onde se faz tudo que não 
pode ser feito nas demais peças da construção e 
onde se guardam todos os “guardados”: costurar, 
estudar, brincar, roupa velha, embrulhos, etc. 
Por sua vez, as casas recuam acentuadamente da 
via pública, com jardim de dez ou mais metros de 
profundidade. Os quintais perdem sua razão de 
ser e, cimentados ou ladrilhados, transformam-se 
em pátio de brincar, de lavar roupa ou mesmo de 
jogos e piscinas. As peças destinadas aos serviçais, 
que antes, preferentemente, se erguiam em 
barracões independentes da casa, incorporam-se 
a esta e ganham tratamento melhor. A garagem 
transforma-se em abrigo de utilização dupla: 
guarda de automóvel e varanda. Os dormitórios, 
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mormente o do casal, aumentam de tamanho. 
Banheiros privativos incorporam-se a esses 
dormitórios. Por sua vez, as plantas compõem-se 
em retângulos de uma só água ou com terraços 
impermeabilizados. Janelas são de correr, e não 
mais de abrir. Os interiores são claros, iluminados 
fartamente e até em demasia, exigindo o uso de 
cortinas e, freqüentemente, os jardins conjugam-
se com as salas de estar. Surge de novo o pátio 
de tradição mourisca usado na arquitetura colonial. 
É o jardim privado para uso na intimidade. Para 
terminar, as cores ganham seu reino. Não há mais 
discrição de cremes e rosas ou brancos, mas cores 
vivas, contrastantes e alegres. A arquitetura se abre 
em sorrisos e toda a população se torna também 
mais feliz (VASCONCELLOS, 1961).

 

At 150 Califórnia Street, built in 1959, “limitations 

due to land dimensions were resolved with the use of 

modernist ideas. In this construction Vasconcellos adopts 

the precepts of an advanced aesthetic that inspired his 

teachings and modern architectural production. This 

was to bring the front and the side gardens inside the 

house, giving it a more organic feel. The use of Modern 

neoplastic ideas, of which the architect was very fond, 

can be seen in his own house. Vasconcellos proposed a 

“bold” plan for a sunroom at right angles with a sinuous 

floor,	 contrasting	 with	 the	 sharp	 angles	 of	 the	 rest	 of	

the house and minimizing the height of the wall that 

connects to the roof, using typically modernistic ideas. 

This structure sought to emphasize the front door as 

well as provide the house with a distinctive aesthetic 

compared to neighboring buildings. This is undoubtedly 

the main aesthetic appeal of the facade, although being 

a sunroom is not its only function. As this is an extension 

of the garage and balcony, the shelter and is used as a 

transition between the gardens and the interior of the 

residence.” (DIPC, 2010) The organization of the space 

conforms	 to	 Vasconcellos’	 ideas	 and	 is	 defined	 as	 a	

prime example of the new conception of architecture 

which emerged in Belo Horizonte after Niemeyer’s work 

in Pampulha in 1940:

Living rooms became open plan and bigger in size, 
kitchens and bathrooms were improved for the 
comfort of the family, and walls were now made 
from glass. The biggest change, however, was 
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combining the living and dining rooms, creating 
more open spaces where the family can relax outside 
the kitchen and bedrooms. The living room started 
to be decorated with upholstered chairs, carpets, 
the phonograph and the radio. Strangers became 
welcome and the house lost its status as a place 
to hide or protect appearances. Another novelty 
was the rise in popularity of unstructured gardens 
shaded by large trees, such as the flamboyant, which 
was most popularly used. 

The house was no longer closed-off or square, but 
became a welcoming, open and honest place. As 
a result, family life also changed. Sweaters and 
long johns were no longer accepted as appropriate 
loungewear, nor were slippers or slip-on shoes. 
Everyone had to be more or less dressed throughout 
the day, ready for the arrival of any surprise guests. 
In the kitchen, electrical appliances started gaining 
popularity and firewood stoves were replaced by 
electric or gas ovens. As the house became more of 
a shared space, at least one room needed to retain 
an aspect of the old habits: the sewing room, where 
all the family’s mess was kept. This was a sort of 
American play-room where messy activities can be 
carried out, and where anything can be kept: sewing 
materials, stationery, toys and games, old clothes, 
packages, etc.

Houses were brought back from the roadside, with 
a garden that was at least ten foot long. Backyards, 
now cemented or tiled, gained new functions, 
as they became spaces to play, do laundry, or 
for a swimming pool. The utility area, which had 
previously been a room in the back yard detached 
from the house, was incorporated into the main 
building, creating better living conditions for 
domestic help. Garages became a necessity not 
only as a place to keep a car, but possibly also to 
build a balcony on. Rooms generally increased in 
size, especially the master-suite. En-suites were built 
into houses. Floor plans tended to be rectangular, 
enabling	the	use	of	waterproof	roofing	on	terraces.	
Sliding windows became a feature. Interiors were 
brightly lit, at times excessively, inspiring the use of 
curtains. Gardens were brought into living rooms. 
The traditional Moorish courtyard used in colonial 
architecture came back into fashion and became a 
private garden. Finally, contrasting colors replaced 
the previous subtlety of cream, white or pink 
tones. The architecture became more open and 
welcoming and through it the entire population 
became happier.

 

•
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OBJEtOS DA MODERNIDADE: AS CASAS DE SYLVIO DE VASCONCELLOS

Vanessa Borges Brasileiro

A casa, objeto da modernidade

O século XX pode ser compreendido como um século de profundas transformações no campo das Artes, da Arquitetura 

e do Urbanismo. O pensamento sobre esses campos de conhecimento se dinamiza - e diverge, muitas vezes - com 

nomes como Le Corbusier (1887-1965), Walter Gropius (1883-1969), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) e, no 

Brasil, com Lúcio Costa (1902-1998). Em Minas Gerais, um intelectual cumpriu regionalmente esse papel. Trata-se do 

mineiro Sylvio de Vasconcellos (1916-1979), arquiteto e urbanista, formado com louvor pela Universidade de Minas 

Gerais, diretor da Escola de Arquitetura entre os anos de 1963 e 1964, exilado nos Estados Unidos em 1969, onde 

faleceu. 

Representante da dinâmica cultural belo-horizontina no século XX, a obra de Sylvio de Vasconcellos se mostra 

profundamente	 instigante.	Suas	 ideias	manifestam-se	em	uma	gama	diversificada	de	textos,	que	vão	da	crítica	de	

arte à crônica esportiva. Vasconcellos desenvolveu um vasto campo investigativo, escrevendo sobre a formação da 

arquitetura mineira e sobre as novas posturas a serem adotadas, vinculadas ao Movimento Moderno em Arquitetura. 

O exercício da atividade projetual fez compor, ao longo de duas décadas, um amplo quadro de trinta e oito projetos 

de	edificações	institucionais,	religiosas	e,	principalmente,	residenciais.
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A casa é o objeto da investigação moderna. Nela, 

reúnem-se a face pública e a dimensão privada, a nova 

tecnologia e a estética dela emergente, a disposição no 

ambiente urbano e o design do objeto de uso cotidiano. 

Configura	retratos,	imagens,	projetos	de	uma	cultura	que	

se quer ao mesmo tempo mineira e brasileira (ou tão 

mais brasileira quanto mais mineira). Dessa forma, partir 

do objeto arquitetônico – sob a forma construída, de 

projeto	ou	reflexão	pela	palavra	–	significa	refletir	sobre	

a cultura urbana moderna.  

Interessa-nos	 identificar	 o	 que	 é,	 no	 olhar	 de	

Vasconcellos, a casa brasileira. Esse objeto envolve 

sentidos vários: a ideia da construção enquanto matéria, 

expressa nas técnicas, nas tecnologias, nos materiais, nos 

bens, nos equipamentos, e sua relação com a forma; o 

rigor funcional cuidadosamente desconstruído pelo 

habitus;	 a	 configuração	 de	 uma	 linguagem	 ao	mesmo	

tempo universal e particular; o abrigo da memória na 

relação homem-casa, ou como o homem (e que homem 

é esse?) está presente na casa. Ao investigarmos a casa 

de Vasconcellos, descobrimos o sentido da habitação 

envolvido em seus escritos e em seus projetos. Em 

síntese, desvela-se como Sylvio leu, interpretou e 

construiu uma visão particular de modernidade.

A casa, máquina de morar (?)

Ao longo do século XX, o funcionalismo foi ganhando 

força	 e	 sendo	 definido	 em	 projetos	 e	 lemas.	 “Form 

follows function” – a forma segue a função – é o 

coroamento de um raciocínio presente desde a década 

de 1920. Propagar, como fez Le Corbusier, a ideia de uma 

“máquina de morar”	significava	transpor	para	o	cotidiano	

a estética derivada da função, representantes legítimas 

do espírito emergente de uma nova era.

Atento aos preceitos do Funcionalismo, Vasconcellos 

chega a ser prescritivo no que tange ao problema da 

função no interior da casa, como no artigo Como saber 

se sua casa é boa ou ruim (sd). Esse artigo se dirige, em 

parte, ao usuário: como em um check-list, é possível 
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ao indivíduo comum, não habituado aos princípios da 
funcionalidade,	 verificar	 item	 a	 item	 se	 a	 casa	 onde	
reside	é	funcional	–	condição	para	qualificá-la	como	boa	
ou não. 

Fundado nos princípios ambientais da iluminação e da 
ventilação naturais, Vasconcellos busca libertar a casa 
dos limites do lote. Quando suas dimensões eram por 
demais exíguas face ao programa funcional, ora eram 
inseridos “jardins de inverno”, ora empenas cegas eram 
erguidas para a garantia da privacidade da família. 
Solução recorrente era o livre arranjo dos espaços, 
agrupados em volumes diversos, que, por sua vez, eram 
articulados como se estivessem derramando sobre o 
terreno.

É possível perceber duas ordens de arranjo das varandas 
nos projetos de Vasconcellos. A primeira solução usa 
um espaço de transição, ao rés do chão ou sob a forma 
assobradada, coberto e protegido por elementos de 
obstrução da visibilidade que resguardam o morador: 
tubos metálicos verticais, painéis e treliças fazem cumprir 
as funções de um muxarabi. O outro modo compositivo 

adotado faz congruir a volumetria assobradada, em que 
o segundo pavimento projeta-se sobre o térreo, com 
uma	 leitura	 interpretativa	da	 janela	em	fita	corbusiana.	
Nesta segunda tipologia, notadamente mais madura, 
o arranjo volumétrico, a implantação sobre o terreno 
e a composição plástica conferem uma distinção à 
residência.

No interior da casa, as salas se abrem generosamente às 
áreas externas por meio de grandes painéis de vidro. Não 
se integram plenamente; antes, reservam os espaços da 
família dos olhares indiscretos da rua e, assim, estares e 
salas de jantar são peças contíguas, mas, notadamente, 
independentes. A intimidade da família também é 
assegurada pela rigorosa distribuição dos quartos, das 
salas íntimas e das salas de costura fora do alcance direto 
das áreas sociais, que se faz por meio da inserção de 
novo pavimento ou pela interpolação de planos quando 
a residência ocupa apenas um nível.

Em consonância com o pensamento funcionalista, seria 
fundamental a Vasconcellos a incorporação das cozinhas 
aos demais espaços sociais. A solução adotada insere 
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esse espaço de produção em uma zona intermediária, 
entre o setor social e o setor de serviços, em posição 
nevrálgica em relação ao pavimento superior, quando 
existente. Escadas, por vezes secundárias e íntimas, 
cuidadosamente aproximam quartos e cozinha. 

Os espaços de serviços, aos fundos da casa, são (quase 
sempre) exclusivos aos criados. Para Vasconcellos – dado 
que esta posição é revista em seus projetos –, a cozinha 
ao centro da casa responde não somente a uma melhor 
organização funcional dos espaços, mas, em especial, 
permite integrar à vida familiar a plena sociabilidade. 
Não há, aqui, uma contradição, mas uma ambivalência: 
a arquitetura deve responder aos condicionantes 
funcionais paralelamente aos aspectos humanos do 
habitar. 

O quintal reaparece nos projetos de Vasconcellos, 
fazendo	 aflorar	 a	 casa	 da	 memória.	 Uma	 análise	 dos	
espaços abertos posteriores aos volumes principais 
aponta para outro sentido elaborado pelo arquiteto, 
na medida em que esses espaços abrigam novas 
atividades da família. Quando os terrenos angulosos ou 

exíguos não permitiam a presença de espaços abertos 
aos fundos, Sylvio procurava inserir, na organização 
funcional, “jardins de inverno”, nome equivocado se 
considerarmos a opção pela vegetação tropical e a 
farta luminosidade que exigia, por vezes, soluções 
de sombreamento, como pérgulas. Em qualquer dos 
casos, o princípio da integração espacial prevalece, e 
o exterior adentra os interiores através dos grandes 
painéis corrediços envidraçados. Contudo, em A Casa 
de acordo com o morador, Sylvio indica que o modelo 
preconizado pela Arquitetura Moderna universalizante 
carece da interpretação da cultura local; o modus vivendi, 
mais do que as questões ambientais e materiais, deve ser 
considerado sob o ponto de vista do habitar como algo 
que	não	pode	ser	introjetado	de	modo	superficial,	mas	
que exige a elaboração cultural. 

Vasconcellos se distancia do funcionalismo estrito ao 
interpretar as condições de comodidade nos espaços 
das residências. Para ele, a casa é o lugar que acolhe, 
que permite o encontro, o demorar-se, enquanto na 
perspectiva funcionalista, o papel da casa é cumprir uma 
necessidade, sendo a função encarada sob uma ótica 
pragmática, revista pelo sentido de comodidade.
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Em sua origem na Antiguidade Clássica, o conceito de 

commoditas refere-se a uma adequação do espaço às 

funções a serem ali exercidas, considerando os resultados 

produzidos pelos elementos materiais constituintes. Ou 

seja, uma sala de estar – para tomarmos um exemplo 

pertinente ao nosso objeto de análise – será considerada 

cômoda se os elementos envoltórios que a delimitam 

oferecerem a dimensão, o conforto térmico e acústico, 

a luminosidade, a possibilidade de um arranjo correto 

do mobiliário, dentre outros atributos necessários ao 

viver. Assim, a ideia de conforto toma uma dimensão 

diversa: abandona-se o luxo das decorações – décor (fr.) 

= cenário – em favor da facilitação das tarefas do dia a 

dia; entra em cena o eletrodoméstico. A modernidade 

adentra os interiores. 

A partir de 1960, a disponibilidade de bens e 

equipamentos domésticos no Brasil transforma as 

residências, tanto sob o ponto de vista espacial quanto 

das relações familiares. Vasconcellos se dedica ao tema 

em O ‘canto’ da televisão (1962) e aponta como esse 

objeto é responsável tanto pelo (des)encontro da família 

quanto pelas novas exigências relativas ao mobiliário 

e sua distribuição (lay-out no jargão arquitetônico). O 

aparelho de televisão polariza a residência. Transforma-

se no centro de convergência dos membros da família, 

redesenhando as relações sociais. 

Outro equipamento que passa a integrar a vida moderna 

é a máquina de costura. Esse item, merecedor de um 

espaço próprio nas residências projetadas por Sylvio, 

explicita uma importante circunstância social: o papel 

desempenhado pela mulher de classe média nos anos 

1940 é notadamente doméstico, tendo sido incorporada 

a atividade do “corte e costura”, uma vez que a moda 

passa a ser um elemento amplamente difundido por 

meio das revistas femininas.

Contudo, é nas cozinhas que aporta a maior variedade 

de equipamentos eletrodomésticos: geladeiras, fogões 

a	 gás,	 liquidificadores,	 batedeiras.	 Os	 projetos	 de	

Vasconcellos revelam que esses bens em profusão não 

se	 fizeram	 corresponder	 à	 compactação	 do	 espaço,	

diferentemente do indicado em diversos catálogos 
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de produtos industrializados norte-americanos e 

europeus. Essa compactação será visível particularmente 

na arquitetura vertical (como podemos atestar na 

distribuição das unidades de apartamentos do Edifício 

Mape) e corresponde a uma facilitação da vida cotidiana 

da dona de casa em face do “american way of life”.  

Contudo, as cozinhas projetadas para as residências de 

classes média e alta incorporam os eletrodomésticos, 

mas não abandonam as amplas dimensões.

Quaisquer que sejam os aparelhos ou os ambientes que 

os abrigam, é possível perceber que, em face de uma 

necessidade premente de promover uma pragmática 

funcionalidade à qual correspondesse uma estética 

própria, faz-se necessária a interação entre usuário e 

espaço.	 Sylvio	 convoca	 os	 arquitetos	 a	 refletir	 sobre	 o	

tema, dar a ele a devida atenção e retomar o conteúdo 

ético necessário ao bom exercício da Arquitetura. 

Redesenha, desse modo, o tema da função.

O barro armado e a verdade estrutural

Assim como a função redesenhou a instância formal, 

também a tecnologia era condição fundante da nova 

arte. Para os modernistas, era fundamental conciliar a 

verdade estrutural aos princípios do estilo, e isso não 

era possível reconhecer no Ecletismo. Impor sobre 

esse a pecha do decorativismo – “A arquitetura não é 

arqueologia aplicada”, escreveu Walter Gropius, em 1949 

–	 significava	dizer,	 sobretudo,	que	 ali	 a	 construção	era	

um dado secundário. 

A exemplo de Lúcio Costa – que exalta na arquitetura 

colonial civil mineira a “saúde plástica” das tipologias 

– Sylvio conecta as formas e as técnicas tradicionais a 

mais moderna estética: o termo “barro armado” muitas 

vezes substitui, em textos técnicos de diversas fontes, a 

denominação pau a pique. Ao associar o barro armado 

ao concreto armado, Vasconcellos demonstra que a 

casa colonial mineira, por maior rusticidade que sua 

tecnologia poderia indicar, é um verdadeiro exemplo de 

arquitetura, vinculando-se à ideia da “cabana primitiva”, 
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de Marc-Antoine Laugier (1713-1769). Ao descrever 

o que considerava ser o mais simples dos espaços 

arquitetônicos, o abrigo, Laugier abriu caminho ao 

racionalismo, abraçado pelos modernistas e ao qual se 

agregaram os aspectos técnico-funcionais da arquitetura. 

Nas obras de Vasconcellos, o concreto armado se faz 

presente não apenas em elementos de natureza estrutural 

como pilares, vigas e balanços – em diversas situações, 

a parede portante convencional é o sistema construtivo 

utilizado,	de	modo	a	configurar	planos	de	massa.	A	nova	

técnica, tão exaltada pelos modernistas, será aplicada em 

pérgulas, quadros de aberturas, escadas, demonstrando 

não só as possibilidades de emprego plástico, mas, 

sobretudo, uma rigorosa interpretação dos sistemas e 

elementos construtivos tradicionais, trazidos à tona pela 

pesquisa em Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos 

(1961).

Outros elementos da cultura arquitetônica brasileira 

serão explorados por Vasconcellos em um processo de 

releitura plástica, que exige a adaptação de materiais 

e elementos construtivos. Deste modo, treliças são 

substituídas por venezianas que deslizam por meio de 

roldanas e contrapesos (quando na vertical), cobogós 

cerâmicos, placas de compensado, compondo, ainda, 

um novo quadro estético.

por uma estética da máquina

Cabia aos modernistas resgatar os princípios da 

boa arquitetura, em que a função a ser exercida e a 

materialidade da obra faziam-se corresponder no 

aspecto plástico. O tema não é novo; em verdade, 

Vitruvius havia lançado a questão para a modernidade, 

quando,	 em	 seu	 tratado,	 definiu	 os	 elementos	

constituintes da Arquitetura como sendo a materialidade 

(firmitas), a funcionalidade (utilitas ou commoditas) e a 

estética (venustas), equiparativamente associadas por 

meio de uma atitude equilibrada (symmetria) por parte 

do arquiteto, quando da execução do projeto. Desde a 

Antiguidade Clássica, discute-se o problema da “tríade 

vitruviana”: como associar a distribuição e a ambiência 

adequada ao uso dos espaços (commoditas), as técnicas 
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construtivas e os materiais capazes de conformá-los 

(firmitas) ao deleite produzido pelas formas (venustas)? 

Novas eram as exigências da sociedade.

Para Sylvio, passado o delírio eclético, seria possível 

resgatar a “verdade arquitetônica”, como se as 

expressões	 de	 fins	 do	 século	 XIX	 e	 início	 do	 século	

XX não passassem de um hiato entre o colonial e o 

modernismo, não representando os valores culturais 

do período. Urgia que a nova arquitetura retomasse 

princípios em que a integridade do aspecto plástico em 

relação aos sistemas construtivos correspondesse a uma 

integridade de caráter, que facilmente se transporia ao 

comportamento humano.

Ao analisar a Ville Savoye (1929-1931), em Poissy, pedra 

de toque da Arquitetura Moderna, Vasconcellos não 

destaca os novos princípios compositivos em que o 

sistema construtivo e o percurso por entre os espaços 

são	geradores	da	plástica	final	do	edifício,	mas	o	caráter	

pictórico	da	obra.	 Identificando	a	postura	e	o	processo	

compositivo de Le Corbusier como racionalista, o 

autor indica que o tema arquitetônico ali desenvolvido 

na relação espaço-matéria é a subdivisão, chegando 

mesmo	a	sugerir	um	certo	artificialismo	da	solução,	ou	

um isolamento da natureza, para adiante enfatizar o 

espaço como tema principal. Dessa análise, decorre toda 

a plástica de suas residências.

Volumes são justapostos. Materiais diversos e proporções 

contrastantes	 entre	 cheios	 e	 vazios	 intensificam	 essa	

percepção. Fachadas incorporam a leitura estética 

vanguardista: como em uma tela abstrata, cheios e 

vazios alternam-se, sendo continuamente redesenhados 

no	vai	e	vem	dos	painéis.	Esses	elementos	configuram,	

no jogo cubista, a Arquitetura como um objeto artístico 

a ser apreciado. 

Notamos uma explícita reorientação dos princípios 

originais em favor de uma interpretação que melhor 

se adaptava às circunstâncias brasileiras, contribuindo 

para	 a	 elaboração	 de	 uma	 justificativa	 das	 práticas	
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aqui adotadas pelos modernistas: em lugar de uma 

recusa explícita ao passado, a seleção de repertórios 

formais considerados “genuinamente brasileiros”; a não 

substituição da fatura artesanal pela máquina, mas a 

integração de materiais e equipamentos industrialmente 

produzidos em revisões tipológicas da cultura vernacular; 

atitude vanguardista radical incorporada à arquitetura 

em elementos artísticos integrados.

Em	 síntese,	 Sylvio	 parece	 definir	 os	 dez pontos da 

arquitetura moderna mineira: volumes prismáticos, 

grandes afastamentos ajardinados, quintais 

transformados em espaço de lazer da família, cozinha 

equipada, incorporação do setor de serviços ao volume 

da residência, garagem de dupla função, dormitórios 

amplos, quarto de costura e guardados, aberturas amplas 

e corrediças permitindo interiores claros e a conexão 

com o exterior, cores nas fachadas. Toda a vida humana 

se	ilumina	e,	finalmente,	a	sociedade	se	transforma	em	

direção ao futuro.

A casa de Vasconcellos

Uma nova interpretação irá, contudo, ocorrer a partir 

dos anos 1960. Embebido dos valores conceituais do 

organicismo, Sylvio explicita o fundamental princípio 

da corrente: o entendimento de que natureza, edifício e 

homem são uma só coisa; ou ainda, de que a mediação 

entre homem e natureza somente é possível por meio 

da Arquitetura. 

Polaridades são características iluministas (Roaunet, 

1987),	aqui	refletidas	no	modo	como	Vasconcellos	dispõe	

os elementos do racionalismo em relação ao organicismo, 

respectivamente: espaços independentes X espaços 

interdependentes; prevalência do todo sobre as partes 

X valoração das partes individuais na caracterização do 

todo; idealização do homem universal X entendimento 

do homem cultural; racionalidade e abstração na 

composição X expressão sensível na composição; 

contemplação isolada da natureza X integração com a 

natureza;	materiais	artificiais	X	materiais	naturais.
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Em alguns de seus textos, é possível perceber não 

uma tentativa de conciliação com o racionalismo, 

mas uma opção clara pelos princípios organicistas: a 

relação espaço-matéria se dá por meio da integração/

interdependência com os elementos da natureza, 

predominância das massas sobre o vazio (leia-se a 

eliminação dos panos de vidro), interação entre os 

espaços funcionais, não padronização das soluções 

formais, permitindo a individualidade do objeto a partir 

do lugar e da cultura. Ali, matéria e vazio conjugam-

se em equilíbrio, denotando que a natureza integra-se 

à Arquitetura e, por meio dela, o homem participa da 

natureza.

A casa organicista é a casa do homem; aquele que, de 

maneira explícita, mas não necessariamente pública, 

recolhe na matéria suas memórias. A materialidade 

do edifício antecede a imaterialidade pretendida, esta 

relacionada à percepção do ambiente e às vinculações 

emocionais que fazem com que os espaços permaneçam 

impressos na memória, tornando-se “lugares”. A casa do 

homem é abrigo, lugar do recolhimento para onde o 

sujeito retorna; é o lugar dos desejos e das projeções, dos 

sonhos e de miragens impossíveis, somente presentes na 

mente e na memória.

A casa como “máquina de morar” construiu um homem 

racional, não livre, e sim pasteurizado e apático. A 

primeira	 reflexão	 crítica	 em	 relação	 à	 máquina	 de	

morar nos chega por Martin Heidegger (1889-1976), 

em Construir, habitar, pensar. A casa é, então, emblema 

de uma possível plenitude do ser (Dasein). A varanda 

da casa de Vasconcellos contém a ideia da “soleira” 

heideggeriana. É fronteira entre os dois mundos, o 

privado e o público, recolhe o homem a um universo 

próprio, individual, e o prepara para a ação no universo 

exterior, estranho. Fecha e abre. 

Na casa do homem guardam-se memórias. A casa é um 

objeto individual, não no sentido da propriedade ou da 
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privatização, que tanto é propagado como direito, mas 

de abrigo do modo próprio de habitar e das memórias 

individuais. A este sentido privado soma-se um sentido 

coletivo,	 igualmente	 significativo.	 Para	 Vasconcellos,	 a	

casa corresponde a uma “tipologia” – salas abertas ao 

convívio, cozinhas nucleares, espaços para guardados, 

quintais para o lazer, releituras de elementos tradicionais 

associados a componentes pré-fabricados, ar senhorial 

na face pública –, que se difere da funcionalidade para 

conformar um modo (coletivo) de habitar.

O questionamento fundamental de Vasconcellos nos 

remete a uma inexorável interação entre o homem e o 

tempo. O arquiteto olha adiante e busca no futuro não 

uma desenfreada renovação, mas uma possibilidade de 

fazer da obra presente um espelhamento da sociedade, 

“digno” – é o termo por Sylvio utilizado – de ser 

monumento.

tHE HOUSES OF SYLVIO DE 
VASCONCELLOS: MARKERS OF 
MODERNItY

  Vanessa Borges Brasileiro

 
the house, a marker of modernity

The twentieth century can be understood as a century 

of	 profound	 changes	 in	 the	 fields	 of	 Arts,	 Architecture	

and	 Urbanism.	 The	 thinking	 around	 these	 fields	 of	

knowledge became dynamic (and disparate) with names 

like Le Corbusier (1887-1965), Walter Gropius (1883-

1969), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) and in 

Brazil, Lucio Costa (1902-1998). In Minas Gerais, an 

intellectual,	Sylvio	de	Vasconcellos	(1916-1979),	filled	the	

role of a modernist architect for the whole state. He was 

an architect and urban planner from Minas Gerais who 

graduated with honors from the local State University, 

became the director of the School of Architecture 
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between the years 1963 and 1964 and then was exiled to 

the United States in 1969, where he died.

Representative of the cultural dynamics of the city of 

Belo Horizonte in the twentieth century, the work of 

Sylvio de Vasconcellos is deeply thought provoking. 

His ideas are manifested in a diverse array of texts that 

range in subject from art to sports criticism. Vasconcellos 

developed	a	broad	investigative	field,	writing	about	the	

development of architecture in Minas Gerais and the new 

positions being adopted in relation to the Modernist 

Movement in Architecture.  The career of Vasconcellos, 

which stretches out over two decades, resulted in a broad 

framework of thirty-eight buildings for institutional, 

religious but mainly residential use.

“The house” is the object of modern research. It 

combines the idea of shared and private spaces; new 

technologies and the resulting new aesthetics that 

emerged; its placement in an urban setting and the 

design of everyday objects.  It redesigns pictures, images 

and projections of a culture that strives to be typical both 

of Minas Gerais and of Brazil (the more Brazilian it is, the 

more from Minas it will be). If the thought process starts 

from the architectural object – an idea that has actually 

been	 built	 –	 it	 leads	 to	 reflection	 on	 the	 question	 of	

modern urban culture. We are interested in identifying 

what the Brazilian home is, according to Vasconcellos.

This will involve several areas of investigation: the idea 

of a building as a subject, expressed in techniques, 

technologies, materials, goods, equipment and 

its relationship with form; the modernist ideas of 

functionality, carefully deconstructed by habitus; the 

construction of spaces that are, at the same time, both 

universal and private; the preservation of past ideas to 

do with the relationship people have with their houses, 

or how people (which people?) are present in a house. 

Investigating Vasconcellos’ houses, the meaning of 

housing is discovered, involved in his writings and plans. 

In short, the way Sylvio read, interpreted, and built a 

particular vision of modernity is revealed.
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the house, a machine for living (?)

Throughout the twentieth century, functionalism gained 
popularity	 and	 started	 to	 be	 defined	 in	 designs	 and	
mottos. “Form follows function” is the overarching idea 
from a rationale present since the 1920s. To propagate the 
idea of a “machine for living”, as Le Corbusier did, would 
mean to bring aesthetics derived from functionality into 
people’s daily lives, a representation of the emerging 
spirit of a new era.

A stickler for the rules of functionalism, Vasconcellos 
may have even tried to impose these ideas on the inside 
people’s houses . This can be seen in the article “How to 
tell if your house is good or bad”. (sd.) He aimed his work, 
in part, at the general public, by providing a checklist that 
enables the average person (who is not accustomed to 
the principles of functionality) to check item by item if 
their home is functional. This was the condition to qualify 
it as a good home, or not.

By	building	houses	that	were	filled	with	natural	lighting	
and ventilation, Vasconcellos intended to free the house 

from the limitations of the plot of land it is built in. 
When houses were too small to adhere to the original 
‘functional’ plan, “winter gardens” were included in their 
designs and windowless facades were built to guarantee 
the family’s privacy. A recurrent technique used was 
the unstructured arrangement of furniture. It would 
be grouped together and arranged as if the items had 
spilled out onto the ground.

Two ways of placing balconies can be observed in 
Vasconcellos’	houses.	The	first	uses	a	transitional	space	
on	 the	 ground	 floor,	 or	 under	 the	 overhang	 from	 the	
second	 floor,	 covered	 and	 protected	 by	 elements	 that	
obstruct visibility and therefore allowing the privacy 
of the resident. These are comprised of vertical metal 
tubes, panels and latticed fences, which all carry out 
the function of a mashrabiya. The second connects 
the	 two-story	 building,	 where	 the	 second	 floor	 has	 a	
section	 that	 protrudes	 out	 over	 the	 ground	 floor,	 with	
an interpretation of the window in Le Corbusier’s tape. 
In this second example, a notably more advanced idea, 
the structure of the building, its position within the plot 
of land and the artistic composition of the décor lead to 
the creation of a very distinct building.
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Inside the house, living rooms seem to open out onto 

outside areas through the use of large glass windows. 

However, these spaces are not totally combined. Family 

spaces are carefully obscured from prying eyes from the 

street, this meant that living rooms and dining rooms 

were contiguous, but notably separate rooms. The privacy 

of the family was also ensured by the precise placement 

of bedrooms: private rooms and sewing rooms were 

not directly accessed from shared areas. This setup was 

achieved	through	the	 insertion	of	a	second	floor,	or	by	

the	interpolation	of	floor	plans	when	the	residence	only	

had	one	floor.

In line with functionalist thought, it would be crucial 

for Vasconcellos to integrate kitchens into other shared 

spaces. The solution he adopted was to place the kitchen 

midway between the shared area and the utility area, 

in	prime	position	 in	 relation	 to	 the	 second	floor,	 if	 the	

house had one. Stairs, which were sometimes hidden 

away, provided easy access between bedrooms and the 

kitchen.

Service areas, towards the back of the house, were 

(almost always) exclusively used by the domestic help. 

The position of the kitchen was continuously reevaluated, 

but for Vasconcellos its place in the center of the house 

not only provided better functional  organization, but 

also allowed family life to become as sociable as possible. 

There is no contradiction here, but a certain ambivalence: 

architecture must cater for functional constraints but also 

for the way in which people live. 

The	 backyard	 reappears	 in	 Vasconcellos’	 floor	 plans,	

reviving traditional ideas from the past. Further analysis 

of open spaces around houses start to take a different 

direction, elaborated by the architect, as these spaces 

start to become different areas for new family activities. 

When the plot of land was strangely shaped or too 

small to provide an outside area, Sylvio sought to build 

“winter gardens”, a misnomer, considering the optimal 

conditions provided for growing tropical vegetation, 

one of which is an abundance of light which sometimes 

required a gazebo to provide some shade. In either case, 

the importance of spatial integration prevails, and the 
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exterior blends with the interior through walls made of 

large glazed glass panels.

However, “The House According to its Resident” indicates 

that the model recommended by ‘Modern Architecture’ 

(which started to become a universal concept) required 

an interpretation of the local culture. The modus vivendi 

was more important than environmental and materials 

issues and it should be considered that dwelling is not 

something	that	can	be	approached	in	a	superficial	way,	

but that requires a cultural analysis when discussed. 

Vasconcellos moves away from strict functionalist ideas 

when he incorporates aspects exclusively for comfort 

in his houses. For him, the house is a welcoming place 

where people come together and have a space to 

socialize. However, within the functionalist perspective, 

the	 role	 of	 a	 house	 is	 to	 fulfill	 a	 need;	 its	 function	 is	

considered from a pragmatic perspective, rethought to 

incorporate aspects for convenience.

From its origins in the classical Antiquity era, the concept 

of commoditas refers to an adaptation of a space to 

the functions to be exercised there, considering the 

implications of the materials used to create it. That is, a 

living room – to take a relevant example of our object for 

analysis - will be considered comfortable if the elements 

that create it provide the appropriate amount of space, 

thermal and acoustic comfort, brightness, and the 

possibility of the appropriate arrangement of furniture, 

among other attributes. Thus, the idea of comfort takes 

on a diverse dimension: luxury decoration is abandoned 

– décor becomes a backdrop – to facilitate day-to-day 

tasks; household appliances start to emerge. Modernity 

invades Brazilian households.

From 1960 onwards, the availability of household goods 

and equipment in Brazil transformed residences, both 

in the way that space was used and in the way families 

related to each other. Vasconcellos dedicated himself 

to the theme in “The television ‘corner’” (1962), and he 

points out how this object is responsible for both the 

family (not) getting together and the new requirements 

for furniture and its distribution (lay-out in architectural 

jargon). Television polarizes the home. It becomes 
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the center for the convergence of family members, 

redesigning social relationships.

Another piece of equipment that becomes part of modern 

life is the sewing machine. This item, worthy of its own 

space in homes designed by Sylvio, shows an important 

social situation: the role of middle class women in the 

1940s being mainly domestic, which included sewing, 

since the idea of fashion became widespread through 

women’s magazines.

However, it was in the kitchen that the biggest range of 

appliances emerged: refrigerators, gas cookers, blenders 

and mixers. The projects of Vasconcellos reveal that the 

abundance of these goods did not adhere to ideas of 

compressed living spaces, unlike those featured in several 

American and European catalogs. This compression of 

living areas is particularly visible in the use of vertical 

architecture (as can be seen in the arrangement of 

apartments in the Mape building) and is due to a need 

to make a housewife’s everyday life easier, trying to 

achieve the “American way of life”. However, the kitchens 

designed for middle and upper-class homes incorporate 

household appliances, but are still large rooms. Whatever 

the equipment or environment in which it is kept, it can 

be seen that when facing an urgent need to promote 

a pragmatic functionality with its own aesthetics, it is 

necessary to have an interaction between the user and 

the	 space.	 Sylvio	 inspired	other	 architects	 to	 reflect	on	

this theme, to give it due attention and consider the 

ethical implications necessary in the proper undertaking 

of Architecture. By doing this, he redesigns the idea of 

functionality.

 
Rammed earth and structural expression

In the same way that ideas of functionality redesigned 

formal proceedings, technology was the founding idea 

for new art. For modernists, it was essential to combine 

ideas of structural expression with those of style, and 

it was not possible to recognize this in Eclecticism. 

To impose a taint of decorativism on a building - 

“Architecture is not applied archeology”, wrote Walter 
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Gropius in 1949 - meant that the construction itself was 

a secondary consideration.

Like Lucio Costa – who praises the “plastic perfection” in 

civil colonial architecture from Minas - Sylvio connects 

traditional shapes and techniques and the most modern 

aesthetic elements: the term “rammed earth” often 

replaces, in technical texts from various sources, the 

name ‘wattle and daub’.

By combining rammed earth with concrete, Vasconcellos 

shows that in colonial houses in Minas, the more rustic 

the techniques used to build it, the more it becomes a 

true example of architecture, linked to Marc-Antoine 

Laugier’s (1713-1769) idea of “primitive hut”. Describing 

a shelter, which he considered the simplest architectural 

space, Laugier paved the way to rationalism, an idea that 

was embraced by modernists and a platform on which 

technical and functional ideas were built.

In Vasconcellos’ constructions, rammed earth was present 

not only in structural elements such as columns, beams 

and cantilevers but was also used in some situations to 
construct the conventional supporting wall, as part of 
the building technique used, in order to create plans for 
the masses. This new technique, praised by modernists, 
would be used for gazebos, frames and stairs, showing 
the diverse possibilities for its use, but above all, a strict 
interpretation of techniques and traditional building 
elements, brought to light by the survey in “Architecture 
in Brazil: building systems” (1961).

Vasconcellos explored other elements of Brazilian 
architectural culture in personal recreations that required 
the adaptation of materials and construction elements. 
Therefore he replaced lattices with sliding shutters 
that used pulleys or counterweights (when vertical), 
ceramic cobogós, plywood boards, again, creating a new 
aesthetic framework.

For an aesthetic of the machine

It was down to modernists to redeem the principles 
of good architecture, in which the exercised function 
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and materiality of the building corresponded to its 
finished	look.	This	idea	is	not	new;	in	fact,	Vitruvius	had	
already broached the subject in terms of modernity, 
when	 in	 his	 treatise	 he	 defined	 the	 components	 of	
Architecture	 as	 materiality	 (firmitas),	 functionality	
(utilitas or commoditas) and aesthetics (venustas), all 
equally important by a balanced attitude (symmetria) in 
the architect’s plans. The “Vitruvian triad” problem has 
been discussed since the classical era. This encompasses 
questions of how to apply an appropriate layout and 
proper	ambience	to	specific	spaces	(commoditas);	which	
construction techniques and materials to use in order to 
create	 them	 (firmitas);	 and	how	best	 to	accentuate	 the	
joy produced by shapes (venustas)? Society demanded 
new things.

For Sylvio, now that the eclectic delirium had passed, it 
would be possible to rescue the “architectural truth”, as 
if buildings from the late nineteenth century and early 
twentieth century were but a gap between the colonial 
and modernist styles, not representative of the cultural 
values of the period. It became crucial that the new 
architecture resume the principles in which old building 

techniques were replicated, creating an integral character 
to the building, which would easily be transposed to 
human behavior. 

In analyzing Ville Savoye’s work (1929-1931), in 
Poissy (France), a benchmark of Modern Architecture, 
Vasconcellos does not highlight the new ideas on 
composition, in which the style of construction and the 
path	between	spaces	are	generators	of	the	building’s	final	
atmosphere, but also make up the pictorial character of 
the construction as a whole. Identifying Le Corbusier’s 
position and compositional process as a rationalist, the 
author indicates that his main objective, architecturally, 
is to emphasize space. This was done through analyzing 
the relationship between space and matter and the 
categorization, or isolation, of nature, even though it 
could	have	produced	a	certain	feel	of	artificiality.	All	of	
the aspects that were recreations of old techniques can 
be seen from this analysis. Buildings were juxtaposed. 
Several materials and contrasting proportions between 
full	and	empty	spaces	intensified	this	perception.	Facades	
incorporated avant-garde aesthetic techniques: like in 
an abstract screen, full and empty spaces alternated, 
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being continually redesigned in the back-and-forth of 

the panels. These elements lead to the Cubist view of 

architecture being a piece of art to be appreciated.

An explicit re-orientation of the original principles 

of Architecture could be seen. These were in favor 

of buildings that were adapted to Brazilian culture, 

contributing	 to	 the	 development	 of	 a	 justification	 for	

the modernist ideas in the country. Instead of an explicit 

rejection of the past, formal repertoires considered to 

be “genuinely Brazilian” became popular; factory-made 

fabrics did not replace hand-made ones, but industrially 

produced materials and equipment was slowly integrated 

into houses in reassessments typical to vernacular 

culture; and a radical avant-garde attitude came about in 

relation to architecture in artistic elements.

In	 short,	 Sylvio	 seems	 to	 define	 the	 “ten	 points	 of	

modern architecture in Minas” as: prismatic volumes, 

large gardens, backyards transformed into spaces for 

family recreational activities, a fully equipped kitchen, 

incorporation of the utility areas into the main building of 

the house, a dual-function garage, spacious bedrooms, 

a sewing and storage room, wide windows with sliding 

shutters creating bright interiors and a connection with 

the outside, colored outside walls. All human life is 

illuminated,	and	finally,	society	turns	to	the	future.

Vasconcellos’ house

However, a new interpretation occurred from the 

1960s. Saturated in the conceptual values of organic 

architecture, Sylvio explains the fundamental principle of 

the movement: the understanding that nature, buildings 

and man are one; or better still, that mediation between 

man and nature is only possible through Architecture.

Polarities are characteristics of the enlightenment 

(Roaunet,	 1987),	 reflected	 here	 in	 the	 way	 that	

Vasconcellos compares the elements of rationalist and 

organic architectures respectively: independent spaces 

vs interdependent spaces; a prevalence of the whole over 
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the parts vs valuing individual parts as a characterization 

of the whole; idealization of the universal person vs 

understanding of the cultural person; rationality and 

abstraction in the composition vs sensitive expression 

in the composition; isolated contemplation of nature 

vs	 integration	with	nature;	artificial	materials	vs	natural	

materials.

In some of his texts, it is possible to detect not an attempt 

at a conciliation with rationalism, but a clear choice of 

organic architectural principles. One of these is for the 

relationship created between space and objects, through 

integration/interdependence with elements from nature; 

the predominance of objects over emptiness (meaning 

the elimination of glass windows); the interaction 

between social areas; and the non-standardization of 

techniques, allowing for the individuality of an object, 

created by its original place and culture. Therefore 

objects and empty spaces integrate with each other, 

showing that nature is part of Architecture, and through 

it, man is a part of nature.

A house built with the ideals of an organic architecture 
is a house that is lived in. It belongs to a person who 
categorically collects objects as memories, although 
not necessarily publicly. The materiality of the building 
anticipates its desired immateriality, relating to the 
perception of emotional ties that make spaces remain 
imprinted in memories, becoming “places”. A house is a 
shelter, a safe place a person can return to; it is a place for 
desires and projections, dreams and impossible mirages, 
only present in the mind and in memory.

The house as a “living machine” built for a rational person, 
who	is	not	free,	but	pasteurized	and	apathetic.	The	first	
critical	 reflection	 in	 relation	 to	 the	 machine	 for	 living	
comes to us through Martin Heidegger (1889-1976), 
in “Building, Dwelling, Thinking”. Then, the house is an 
emblem	of	the	possible	fulfillment	of	a	person	(Dasein).

The porch in Vasconcellos’ house takes on Heidegger’s 
idea of “threshold”. It is the border between two worlds, 
the private and the public, and allows a person into a 
particular, private universe, and prepares them for action 
in the outside, strange universe. It opens and closes.



Memories are kept in the house. The house is private, 

not in the sense of ownership or privatization (an idea 

propagated as a right) but in the very way of life inside 

the house, and in the individual memories created and 

held there. This private sense adds to the collective one, 

which	is	equally	significant.	For	Vasconcellos,	the	house	

represents a “typology” - rooms open to gatherings, 

nuclear kitchens, spaces for storage, backyards for leisure, 

reinterpretations of traditional elements associated with 

prefabricated components, and an upper class air being 

available to the general public - which differs from 

functionalist ideas to conform to a collective way of life. 

Vasconcellos’ fundamental questioning reminds us of 

an inexorable interaction between man and time. The 

architect looks ahead, and searches in the future, not an 

unbridled renovation, but a chance of making this work a 

mirror to society, “worthy” - the term used by Sylvio – of 

being a monument.

•

Vista interna de residência  
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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BIOGRAFIA

Sylvio de Vasconcellos nasceu em Belo Horizonte, 

em 1916. Formou-se Engenheiro Arquiteto pela 

Escola de Arquitetura de Belo Horizonte ano de 

1944. Em 1948, lecionava na então Escola de 

Arquitetura da Universidade de Minas Gerais onde 

também concluiu, em 1952, seu curso de urbanismo. 

Em 1953, Sylvio tornou-se um dos primeiros catedráticos 

por concurso dessa Escola de Arquitetura, com tese 

sobre arquitetura residencial em Ouro Preto. Em 1939, 

tornou-se o primeiro chefe de distrito do Patrimônio em 

Minas, cargo que ocuparia por 30 anos.

Em 1964 foi diretor da Escola de Arquitetura de Belo 

Horizonte. Além das atividades como professor, 

pesquisador e ensaísta, durante o tempo que exerceu 

sua	 atividade	 profissional,	 Sylvio	 de	 Vasconcelos	

elaborou	 um	número	 significativo	 de	 projetos,	 em	 sua	

maioria residências; alguns edifícios de apartamentos 

e outros projetos construídos em Belo Horizonte e em 

cidades próximas. Foi professor de planejamento e 

Retrato de Sylvio de Vasconcellos 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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de teoria da arquitetura na Universidade do Chile, em 
Santiago; trabalhou na DESAL, em Santiago do Chile, e 
foi consultor da Organização dos Estados Americanos 
para arquitetura e restauração.

Foi bolsista da Fundação Gulbenkian, de Lisboa, e 
da Fundação Guggenheim, de Nova York. Sylvio de 
Vasconcelos foi, ainda, diretor do Museu de Arte da 
Prefeitura de Belo Horizonte, Chefe de Serviço do Plano 
Diretor da Prefeitura de Belo Horizonte, Professor de 
Teoria da Arquitetura da Universidade de Brasília, o 
terceiro presidente do IAB/MG, membro do Conselho 
Diretor da Fundação Alvares Penteado, de São Paulo, 
além de inúmeras outras comissões de premiação de 
arte e arquitetura.

O Golpe Militar de 1964 veio interromper subitamente 
sua carreira. Ele foi detido, interrogado e, através de 
um ato institucional, teve sua aposentadoria decretada, 
fatos que o levaram a se auto-exilar nos Estados Unidos. 
Quando faleceu, em março de 1979, em Washington, 
estava empenhado em uma pesquisa sobre documentos 
do século XVIII sobre Minas Gerais. (texto retirado na 
íntegra de Arquitetura Modernista em Minas Gerais - 
http://www.arq.ufmg.br/modernismomg) 

Detalhe de residência 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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BIOGRApHY

Sylvio de Vasconcellos was born in Belo Horizonte, in 
1916. He graduated as an Engineer Architect by Belo 
Horizonte School of Architecture, in 1944. In 1948, he 
taught at the then School of Architecture of University 
of Minas Gerais, where he also completed, in 1952, his 
degree in city planning.

In	1953,	Sylvio	became	one	of	the	first	professors	hired	
through contest in this School of Architecture, with a 
thesis on residential architecture in Ouro Preto. In 1939, 
he	 became	 the	 first	 head	 of	 district	 of	 Minas	 Gerais	
Heritage, a position he would occupy for 30 years.

In 1964 he was already the director of EAUBH. In addition 
to activities as a professor, researcher and essayist, 
during the time he held his professional activity, Sylvio 
de	 Vasconcellos	 produced	 a	 significant	 number	 of	
projects, mostly residential; some apartment buildings 
and other projects built in Belo Horizonte and nearby 
towns. He was professor of planning and architectural 
theory at the University of Chile in Santiago; worked in 
DESAL in Santiago, Chile, and was the OAS consultant for 
architecture and restoration.

He had a scholarship at Gulbenkian Foundation, Lisbon, 

and Guggenheim Foundation, in New York. Sylvio de 

Vasconcellos was also director of the Art Museum of 

Belo Horizonte, Head of the Master Plan Service of the 

Municipality of Belo Horizonte, Professor of Architecture 

Theory at the University of Brasilia, the third president 

of IAB / MG, member of Board of Alvares Penteado 

Foundation, from São Paulo, in addition to being on 

numerous other art and architecture awards committees.

The 1964 Military Coup suddenly ended his career. He 

was arrested, interrogated and, through an institutional 

act, was forced to retire, which led to his self-exile in 

the United States. When he died in March 1979 in 

Washington, he was engaged in research on eighteenth-

century documents about Minas Gerais. (complete text 

taken from Modernist Architecture in Minas Gerais - 

http://www.arq.ufmg.br/modernismomg)

•
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OBRAS DO ARQUItEtO 
ARCHItECt WORKS

1. Rua Paulo Simoni, nº 54 – Santo Antônio
2. Rua Califórnia, 150, esq. com Buenos Aires, 363 - Sion
3. Rua Montevidéu, 643 – Sion 
4. Rua Caldas, 47 – Carmo 
5. Rua Luz, 168 – Serra 
6. Rua Luz, 206 – Serra 
7. Rua Bernardo Figueiredo, nº 205 – Serra 
8. Rua Bernardo Figueiredo, nº 47 – Serra 
9. Rua Alumínio, 129 – Serra  
10. Rua Alumínio, 145 – Serra 
11. Rua Alumínio, 157 – Serra 
12. Rua Alumínio, 169 – Serra 
13. Rua Alumínio, 179 – Serra 
14. Rua Camões, 123 – Serra 
15. Avenida do Contorno 7871 - Cidade Jardim 
16. Rua Manoel Couto, nº 339 – Cidade Jardim 
17. Rua Manoel Couto, 182 – Cidade Jardim  
18. Rua Olímpio de Assis, 77 - Cidade Jardim 
19. Rua Olímpio de Assis, 333 - Cidade Jardim 
20. Rua Sinval de Sá, 586 - Cidade Jardim 
21. Rua Sinval de Sá, 639 - Cidade Jardim 
22. Avenida do Contorno, nº 7510 – Lourdes 
23. Rua da Bahia,1723 – ICBEU 

24. Rua Gonçalves Dias, 1581 – antigo DCE-UFMG 
25. Rua da Bahia – Capela Verda Farrar 
26. Rua Gonçalves Dias, 1354 - Ed. MAPE 
27. Rua Joaquim Murtinho nº 135, esquina com 
Quintiliano Silva - Santo Antônio 
28. Rua Bueno Brandão, 84 – Floresta 
29. Monumento  Aleijadinho - Campus UFMG 

 
Imóveis demolidos 
Demolished buildings

30. Rua Carangola, 439 – Santo Antônio
31. Rua Paracatu, 1161 – Santo Agostinho
32. Av. do Contorno, 4120 Esquina com Rua Rio Doce, 
São Lucas
33. Rua Felipe dos Santos, entre Ruas São Paulo e Rio 
de Janeiro – Lourdes
34. Rua Antonio Aleixo, nº 200 - Lourdes 
35. Rua Alvarenga Peixoto, 1027 – Lourdes 
36. Rua Eduardo Porto, 502 - Cidade Jardim
37. Rua Eduardo Porto, 452 - Cidade Jardim

•
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Vista da residência da Rua Olímpio de Assis, n.333 
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos
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Croquis de Sylvio de Vasconcellos



Os Roteiros Arquitetônicos buscam a reinterpretação do conceito de acervo nos 
museus e centros de referência, forçando a sua abertura para a cidade. Assim, 
pretende-se direcionar-se na interpretação dos marcos arquitetônicos e referências 
urbanas como parte de seu acervo.

A publicação dessa edição dos Roteiros Arquitetônicos Casa do Baile – Sylvio de 
Vasconcellos: Moderno e Mineiro, traz um roteiro cultural que aborda as obras do 
arquiteto em Belo Horizonte.
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