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RESUMO 
 

O ensaio apresenta uma parcela da pesquisa desenvolvida junto ao projeto de Iniciação Científica 

sobre Arquitetura Moderna na Amazônia, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, com o objetivo de analisar, 

preservar e divulgar o patrimônio moderno demolido ou existente no estado do Amazonas e na região 

amazônica. O redesenho, a modelagem e a análise das três casas em Barreirinha do poeta Amadeu 

Thiago de Mello permitem uma discussão sobre a metodologia utilizada para essa atividade. São 

apresentadas no ensaio as relações observadas entre o projeto realizado e a obra construída pela 

escassa, mas eficiente documentação produzida pelo arquiteto. Trata-se de um aprofundamento nas 

relações existentes entre as três casas para o mesmo cliente na mesma cidade, com os precedentes 

arquitetônicos, sejam esses vernaculares, acadêmicos ou modernos. Nascido na cidade de 

Barreirinha, o poeta Thiago de Mello mudou-se ainda criança para Manaus para concluir os seus 

estudos e posteriormente ao Rio de Janeiro para iniciar o curso de Medicina. Após iniciar os estudos 

na então capital federal, trocou a formação tradicional pelo lirismo e atualmente é um ícone da 

literatura regional e um dos poetas mais influentes e respeitados no país. Através dos seus poemas, 

conheceu o arquiteto Lucio Costa que os admirava e construíram uma amizade duradoura. Sua 

inspiração poética possui um relevante teor social, enraizado na sensibilidade e na consciência crítica 

do paradoxo de um povo, ao mesmo tempo, sofrido e generoso. O artigo apresenta o redesenho, a 

modelagem e uma relação analítica das três casas projetadas por Lucio Costa para o poeta Thiago 

de Mello na Amazônia, patrimônio com significativo risco de descaracterização e demolição. Com um 

atento olhar para a relação entre o passado e o presente, o vernacular e o moderno, a análise 

permite compreender como o sistema formal de Lucio Costa associa essas diferentes, porém não 

distantes, vertentes antagônicas. 
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Figura 03. Projeto de barreirinha 03 
Fonte: Desenho original de Lúcio Costa obtido em 
http://www.jobim.org/lucio/ 

. 

 

 
 
 

Figura 01. Projeto de barreirinha 01 
Fonte: Desenho original de Lúcio Costa obtido 
em http://www.jobim.org/lucio/ 

Figura 02. Projeto de barreirinha 02 
Fonte: Desenho original de Lúcio Costa obtido em 
http://www.jobim.org/lucio/ 
 



ABSTRACT 

 

This essay presents the portion of the research developed by the by the Scientific Initiation project 

on Modern Architecture in the Amazon, linked to the course of Architecture and Urbanism of the 

Faculty of Technology of the Federal University of Amazonas, in order to analyze, preserve and 

disseminate the modern heritage demolished or existing in the state of Amazonas and the Amazon 

region. The redesign, modeling and analysis of three houses of the Poet Amadeu Thiago de Mello  

allow a discussion of the methodology used for this activity. There are presented in the trial relations 

observed between the design project and the work built by sparse but effective documentation 

produced by the architect. This is a deepening in relations between the three houses for the same 

customer in the same city with the architectural precedents, these are vernacular, academic or 

modern. Born in Barreirinha, the poet Thiago de Mello moved out to Manaus to complete their 

studies and later to Rio de Janeiro to begin medical school. After starting his studies at the federal 

capital, changed the traditional training by lyricism and currently is an icon of regional literature and 

one of the most influential and respected poets in the country. Through his poems , he met the 

architect Lucio Costa that admired and built a friendship . His poetic inspiration has a relevant social 

content, rooted in sensitivity and critical awareness of the paradox of a people at the same time, 

sustained and generous. The article presents the redesign, modeling and analytical list of three 

houses designed by Lucio Costa for the poet Thiago de Mello in the Amazon, heritage with 

significant risk of adulteration and demolition. With a closer look at the relationship between the past 

and the present, the vernacular and the modern, the analysis provides insight into how the formal 

system of Lucio Costa associates these different but not distant, antagonistic strands. 
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1. O poeta e o arquiteto. 

Amadeu Thiago de Mello, nascido em 30 de março 1926 na cidade de Barreirinha, 

localizado à margem direita do Paraná do Ramos, mudou-se para capital Manaus, em 

1931, a fim de iniciar seus estudos. Já mais velho, mudou-se para o Rio de Janeiro, para 

cursar ensino superior em Medicina. No último ano do curso, abandonou os estudos 

voltados à área da saúde e optou pelo curso de Letras, dedicando-se à sua paixão: a arte 

poética. 

Com o passar dos anos, conseguiu afirmar-se como poeta respeitado e conhecido em 

âmbito nacional e tornou-se referência regional. O amadurecimento permitiu a inserção 

numa forte sensibilidade crítica do indivíduo, baseado no rico valor humano do povo 

brasileiro. Sem perder o lirismo, Thiago de Mello, reúne seu foco com consistência e 

concentração a causas de teor social. Sua luta contra injustiça e causas coletivas é 

expressa no Os Estatutos do Homem, de 1977, obra traduzida em trinta idiomas, que 

declara sua feição aos direitos humanos 

A amizade com o arquiteto Lúcio Costa começou através de suas idas ao IPHAN, que 

consistia em visitas ao poeta e amigo Carlos Drummond de Andrade, a quem levou seus 

primeiros poemas. O IPHAN era localizado no prédio do Ministério da Educação e da 

Saúde, projeto de Lucio Costa, que trabalhava próximo a Carlos Drummond Andrade. 

Numa dessas visitas, em 1948, Thiago de Mello conheceu o arquiteto, descobriram 

admiração mútua, e formaram uma amizade duradoura. 

O poeta também passou por momentos duros, como no período da ditadura, onde o 

mesmo, perseguido pelo governo militar, foi exilado por dez anos em Santiago, no Chile. 

Na casa de Pablo Neruda, de quem é tradutor, ficou distante da pátria que tanto ama. 

Thiago de Mello foi exilado por renunciar sua condição de diplomata na época e por não 

concordar com os métodos utilizados. Em 1978, quando voltou do exílio mencionou seu 

desejo de retornar a cidade natal. Segundo ele:  

“Para aprender com a própria floresta e, sobretudo, com 

o homem que vive nela e vive dela” 

Em 1978, o poeta participa de um evento no teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, 

"Faz Escuro Mas Eu Canto". Lucio Costa, admirador da arte, estava presente na plateia, e, 

sabendo do desejo de retornar a Barreirinha, alguns dias depois ligou dizendo "Venha 

buscar a sua casa, ela já está pronta”. Foi assim, que Thiago ganhou do amigo arquiteto o 

projeto da casa, resolvido em quatro folhas. 

 

 



2. Barreirinha 01, em Paraná do Ramos. 

Barreirinha, localizada a 26 horas de Manaus, no coração da floresta Amazônica, 

ganhou três projetos do arquiteto Lúcio Costa. Sob acompanhamento de Severiano Mário 

Porto e construídas por empreiteiros locais.  

O arquiteto nunca esteve em Barreirinha, mas seu nome é pronunciado com devoção 

por quem transita pela cidade. Pequena e simples, a comunidade local talvez não alcance 

a importância de um dos maiores arquitetos e urbanistas do Brasil. Cidade com 20 mil 

habitantes, onde a maior forma de subsistência é a pesca e a agricultura. 

Nas obras, nota-se a preocupação e cuidado do arquiteto em projetar para o meio da 

selva Amazônica, onde especifica materiais relacionados aos recursos naturais locais, em 

questões tecnológicas e estéticas. Assim, a estrutura em madeira, fechamento em taipa 

de pilão, forro de taquara e cobertura de sapé, especificados no projeto, deram aos 

empreiteiros locais a possibilidade de trabalhar com uma técnica já conhecida na região.   

Na modelagem de barreirinha 01, nota-se que o arquiteto propõe um projeto com um 

repertório enriquecido de características vernaculares aliando a técnica construtiva à 

espacialidade interna, a qual está intrinsecamente relacionada com o espaço moderno. 

Esta variedade formal aliada às particularidades naturais e históricas do lugar traz uma 

proposta repleta de um regionalismo que agrega os princípios modernistas às 

peculiaridades locais. 

 

 

 

 

Na casa do poeta, utiliza-se de um sistema construtivo semelhante ao enxaimel, que 

trata-se de paredes montadas em madeiras, estas encaixadas entre si, cujos espaços são 

preenchidos com o fechamento. Além disso, apropria-se do uso de proporção e 

modulação, onde as esquadrias são aplicadas respeitando as medidas proporcionais do 

Figura 04. Modelagem de barreirinha 01; Figura em A representa a proposta 
do arquiteto e a figura em B o projeto construído. 
Fonte: Desenho pessoal. 
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painel de parede inserido na estrutura de madeira, tal sistema permite uma leitura de casa 

e estrutura como um só elemento. 

Algumas distinções entre o anteprojeto e projeto executado foram diagnosticadas no 

processo de modelagem, umas referentes a esquadrias remanejadas ou adicionadas, e 

outras relacionadas com a não-execução de especificações realizadas na etapa de 

anteprojeto. Também houve mudanças no que se refere a especificações de material, de 

forma que, a taipa de pilão transformou-se no bloco cerâmico; as venezianas no simples 

mosqueteiro; e o sapé na telha de barro. 

Segundo Vieira (1998), orientados pelo poeta, os empreiteiros usaram na estrutura as 

madeiras nobres da floresta, Itaúba e Sucupira, para as vigas e esteios da construção, 

além da maioria dos móveis. A madeira é o material mais recorrente e predominante no 

projeto, de aproximadamente 120m². 

Na proposta de barreirinha 01, nota-se uma planta que divide os ambientes através 

da modulação. A circulação vertical dá acesso aos pavimentos da residência e estrutura o 

programa de necessidades em três níveis. No térreo, área sob pilotis aberta com espaços 

destinados a serviço e quartos de apoio; no primeiro andar, área social e cozinha; e ultimo 

andar, área íntima. A proposta parte do cubo branco inicial coberto por planos inclinados 

de telhas, o uso da modulação - o qual tem finalidade de atingir uma proporção projetual, 

onde os vazios são subtraídos, gerando recortes volumétricos, sacadas, varandas e 

espaços negativos nas fachadas - definem princípios básicos que qualificam o espaço. 

Neste contexto, torna-se imprescindível  estabelecer uma conexão da casa de 

barreirinha 01 com a Villa Savoye, obra do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, projetada 

e construída em 1928-29 em Poissy, na região parisiense.  

De acordo com Natal (2010), Lúcio Costa estabeleceu uma relação de afinidade de 

seu discurso teórico com a corrente de pensamento do arquiteto Le Corbusier. E assim, foi 

possível erguer seu discurso com base e suporte devido a correspondência com os ideais 

do arquiteto Europeu. 

O paralelo entre estes dois projetos relacionam-se a partir de soluções projetuais 

encontradas de acordo com a análise formal das obras. De forma geral, a primeira 

equivalência refere-se a malha estrutural, usada de tal forma que permite uma experiência 

voltada ao objeto arquitetônico, possibilitando diversas organizações espaciais. Assim, 

permite variação da planta com a articulação dos elementos de vedação.  

Outro fator é que um dos cinco pontos propostos por Le Corbusier e aplicados na Villa 

Savoye, também se encontra presente na residência de Barreirinha. Trata-se do uso de 

pilotis, antes como espaço ocupado, aqui toma a finalidade de liberar o solo e tornar o 

espaço em área pública, permitindo circulação e uso para automóveis. Seguindo esta 



lógica, a casa de barreirinha possui um grande recuo do volume no pavimento térreo, que, 

além de articular a entrada da edificação, funciona como um espaço de transição natural 

entre meio externo e meio interno. 

O partido associado ao promenade architecturale, ou seja, a valorização do percurso 

arquitetônico, é outra característica comum. Na Villa Savoye, bem definido e pontuado, este 

conceito vem aflorado com constantes surpresas, como a inversão da posição da entrada 

principal, contrária à chegada da edificação. De acordo com Maciel (2002), o conceito se 

realiza através da idéia de gerar variação do percurso, obrigando a experiência do objeto 

arquitetônico em diferentes direções e pontos de vista, constantemente variando a relação 

entre usuário e objeto. Na casa de barreirinha, de forma mais retraída, o promenade 

aparece como estratégia conceitual à medida que a circulação vertical é o ponto 

estruturador do programa de necessidades do projeto.  

A articulação funcional revelada na solução das fachadas demonstra a utilidade dos 

espaços internos com relação a solução formal adotada. Maciel (2002) afirma que na Villa 

Savoye o contraste do bloco de concreto maciço e as esquadrias em preto, mostra os 

ambientes de permanência, como conseqüência das necessidades de cada ambiente. 

Assim, é possível analisar na casa do interior do Amazonas, a presença dessa 

característica, através de diversos ambientes internos que podem ser lidos externamente, a 

partir da distinção de estrutura e vedação, gerando uma forma de vivência baseada na 

articulação diferenciada dos espaços. 

Nessa linha de raciocínio, o 1º andar, área social da residência, traz uma visão 

panorâmica do Paraná do Ramos, gerada pelas aberturas sobre as portas da sala, além de 

espaços de vivência como as varandas, com graus de compartimentação e gradações de 

abertura e fechamento, que permite distinguir o que é social e o que é íntimo. 

Outro fator a ser levado em conta, são os elementos estruturais ora aparentes ora 

ocultos. Nas duas casas, essa característica aparece como conseqüência das exigências 

de uso, permitindo manipular conscientemente a vedação, transformando espaços 

"inutilizados" em os nichos, armários e compartimentos instalados.  

A compartimentação e disposição dos espaços propõe uma divisão natural de público 

e privado, tanto em circulação vertical, quando o espaço íntimo é localizado no ultimo 

pavimento e o coletivo nos pavimentos mais acessíveis; quanto em circulação horizontal, 

onde através da profundidade e largura variada dos espaços é possível estabelecer 

distinção entre coletivo e individual, social e íntimo.  

O contraponto estabelecido nas duas residências chega a fatores antagônicos: o uso 

da tecnologia de ponta ou o uso de tecnologia vernacular, ambos permitem chegar num 

semelhante repertório formal. Seguindo essa lógica, Le Corbusier afirma, (1929-1934): 



 
 

"A rusticidade dos materiais não é de modo algum um 
entrave à manifestação de um plano claro e de uma 
estética moderna".  

O que, de fato, garante uma clareza da lógica de projeto: pontos baseados na 

arquitetura moderna aliados a elementos rudimentares, levando em conta as 

características locais no projeto moderno.  

 

3. Barreirinha 02, espaço cultural nas margens do rio. 

Construção de 1987, barreirinha 02, destinada a abrigar um espaço cultural, amplia e 

valoriza a linguagem entre o novo e o antigo e evidencia a paisagem adjacente. No 

projeto, Lucio Costa permanece com o resgate a proporcionalidade e comodulação, utiliza 

novamente do volume inicial, o cubo branco. No entanto, tem como volume final um 

espaço alpendrado e um torreão coberto por planos inclinados de telhamento. 

A preocupação com equivalências aos materiais locais permanece viva neste projeto, 

especificado com elementos estruturais e de vedação recorrentes na região. Lucio Costa, 

no texto Razões da Nova Arquitetura defende o conceito moderno, buscando 

compreender as modificações da arquitetura no tempo histórico, além disso, eleva a 

percepção da temporalidade, e ao mesmo tempo, vincula a essência espacial em que se 

insere o projeto. Tais questões são vistas com precisão nas obras estudadas. 

Durante o processo de modulação da segunda obra de barreirinha, foi possível notar 

que a proposta do espaço cultural compõe uma planta de térreo que comporta a "platéia 

alpendrada", um palco, banheiro e as escadas de acesso ao torreão. Este, por sua vez, 

comporta-se como um studio, um lugar de trabalho reservado, especificado com janelas 

quebra-vento com vistas para os quatro cantos, fator que evidencia a preocupação do 

arquiteto com a presença do espaço externo dentro da edificação. 

Aqui novamente mostra-se presente o uso da malha estrutural como elemento 

estruturador do projeto. Isto possibilitou, no térreo, gerar uma forte relação com projeto de 

barreirinha 01 e a paisagem natural do entorno.  

 

 
 
 
 

Figura 05. Proposta do espaço cultural, ao lado da casa do poeta. 
Fonte: Desenho original de Lúcio Costa obtido em http://www.jobim.org/lucio/ 



Neste ponto, faz-se necessário uma análise comparativa com o Museu das Missões, 

projeto de Lucio Costa, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O museu é 

uma edificação situada numa implantação já existente, que traz à tona uma paisagem 

desolada remetente ao passado. De acordo com Bittencourt (2010) tem sua origem nos 

núcleos de aldeamento jesuítas e povos indígenas que viviam à base agrícola e eram 

controlados sem a mínima pretensão de se tornar cidade. Quando os aldeamentos 

atingiam um determinado número de moradores, ocorria uma nova redução. Desta forma, 

pode-se concluir que a racionalidade geométrica empregada no projeto está 

intrinsecamente relacionada com a racionalidade de ordem social, a qual estabelecia 

limites à vida "urbana". 

O museu funciona como um simples abrigo, implantado no eixo norte-sul, que utiliza 

os materiais das ruínas. O arquiteto leva em conta a concepção espacial a qual responda 

as transformações sociais, a fim de gerar a essência do espaço e constituir a arquitetura 

em si. Totalizando um sistema construtivo ordenado por princípios inalteráveis, o arquiteto 

defendia que passado, presente e futuro se ligam pelo "saber técnico", o qual usa do 

conceito moderno para espacializar o tempo histórico. 

As relações entre os projetos se dá, primeiramente, através do uso da proporção e 

modulação, onde obtém-se valores semelhantes de malha estrutural. O projeto do museu 

valoriza a linguagem entre o novo e o antigo, evidenciando a proposta do arquiteto em 

reconstruir o alpendrado, típico das construções missioneiras, e ao mesmo tempo utilizar-

se de linhas rígidas e abstratas da concepção moderna. 

Em ambas as obras, usa-se de elementos remanescentes ou regionais para evocar a 

memória histórica da região. Lucio Costa se apropria da parede branca, característica das 

obras modernas, e elementos estruturais e cobertura tradicionais, pretendendo uma 

integração entre espaço e tempo. Ou seja, implementa aspectos importantes da 

arquitetura moderna aliada a formas construtivas tradicionais.  

O recuo do volume principal também é um fator semelhante. Onde por um lado, 

ocorre para abrigar os elementos históricos do museu, e por outro, para abrigar os 

usuários do espaço cultural de barreirinha, contidos na malha estrutural, tinham seu 

espaço para assistir apresentações. No museu, apropriou-se do fechamento em vidro, 

elemento que não estava previsto no projeto, mas que acabou por gerar uma forte 

ampliação da percepção do usuário e integração visual com a ruína da igreja, pano de 

fundo da proposta. Já no espaço cultural, em barreirinha, o espaço é aberto evidenciando 

continuidade espacial com a casa do Poeta. 



 
 

O arquiteto se apropria do uso de elementos remanescentes para evocar a memória 

dos povos que ali habitaram. Lucio Costa limitou isto, no museu, à cobertura e às colunas 

de sustentação sobre o alpendrado, principal espaço expositivo. Assim como na platéia 

alpendrada, tais propostas refletem complexidade social e histórica na qual se inserem. 

Segundo Costa (1924, in LEONÍDIO. p.37): 

Basta que cada arquiteto e cada proprietário, tenha 
sinceramente o desejo de fazer uma obra que preencha 
da melhor maneira possível os fins a que se destina. 
Uma composição que satisfaça a vista, e onde o espírito 
repouse. 

Assim, esclarece o seu interesse em estudar e aplicar até que ponto a arquitetura 

moderna poderia tirar partido da cultura e das soluções da arquitetura vernacular. De 

modo que, as soluções bem resolvidas e atemporais poderiam se manter, absorvendo sua 

essência à arquitetura moderna, sem prejuízo de questões funcionais, materiais, 

estruturais e proporcionais. 

 

4. Barreirinha 03, a semelhança com a palafita. 

As palafitas são moradias tradicionais da cultura ribeirinha, característica da região 

amazônica. Localizadas às beiras dos rios, em geral, debruçadas sobre as águas. Esta 

tipologia de habitação possui uma vertente estabelecida com o meio natural, e permite ao 

ribeirinho amazônico a principal expressão à base de palha e madeira, demonstrando 

habilidade em se adaptar à sazonalidade dos igarapés. 

À esta face mostra-se possível discutir as características da terceira obra que 

Barreirinha ganhou do arquiteto Lucio Costa. Com grande semelhança às palafitas, a casa 

possui um fator preponderante, que garante veracidade ao projeto: o uso da materialidade 

rudimentar, que se mostra como um elo de ligação entre a proposta e o sítio original.  

Com menores informações, plantas e especificações sobre a edificação, notou-se 

uma maior dificuldade de reunir um arquivo técnico que fundamentasse e permitisse 

analisar à fundo a obra. A falta de levantamentos fotográficos impede que ocorra uma 

comparação com projeto desenhado e a obra edificada.  

Na modelagem de Barreirinha 03, diferente das demais, não se usa de uma malha 

estrutural bem estabelecida, o uso de pilares se dá entre paredes com a única finalidade 

de sustentação. Ou seja, nesta obra não se vê um espaço alpendrado destinado ao uso 

coletivo. O arquiteto trabalha dois pavimentos na divisão espacial da residência, onde no 

térreo encontra-se o espaço social, o espaço de serviço e a escada de acesso ao primeiro 



andar. Este, por sua vez, comporta o setor íntimo da edificação, composto por um estúdio, 

um quarto e um banheiro. A simples divisão garante funcionalidade e praticidade ao 

projeto. Novamente, o arquiteto usa da circulação vertical como elemento articulador da 

distinção espacial de público e privado. 

A organização do térreo leva a analisar o eixo de entrada da edificação, onde há uma 

quebra do eixo linear de circulação, ou seja, um rompimento no sentido diagonal do 

projeto. Trata-se de uma organização axial que joga a espacialidade para outro eixo. Este 

fator leva o ambiente a uma concentração de valor da área social da edificação. 

 
Figura 06. Diagrama de organização espacial de Barreirinha 03. 

Fonte: Pessoal. (Desenho original de Lúcio Costa obtido em http://www.jobim.org/lucio/) 

A especificação do tijolo, do cal e da tela de proteção gera ao projeto uma recorrência 

regional, que traz à tona a discussão no que se refere a relação da materialidade e 

concepção com o lugar. A presença desses materiais articula uma distinção entre as 

partes e vincula o projeto à uma realidade ribeirinha muito forte. A arquitetura das 

palafitas, em geral, podem ser analisadas levando em conta seu forte diálogo com o ciclo 

das águas. As pilastras de madeira são elementos estruturais importantes nesse 

processo, as quais ficam submersas durante as cheias e aparentes durante as secas.  

Apesar da casa de barreirinha 03 não apresentar tais pilastras, o seu volume final 

lembra uma típica casa da região do interior do Amazonas, composta por estrutura de 

madeira, paredes de vedação e cobertura com telhas aparentes. A organização espacial 

interna remete a esta tipologia também, de forma que se tem o setor de serviço - banheiro 

e a área de serviço - locados para fora da edificação, característica presente nas 

ocupações ribeirinhas das palafitas amazônicas. Apesar de semelhante a casas ribeirinha, 

a edificação é a mais cara das três obras do arquiteto na região.  



 
 

O conjunto dos três imóveis, chamado O Porantim do Bom Socorro - homenagem ao 

lugar em que Thiago de Mello e seu pai nasceram - revela o refúgio do poeta, onde Lucio 

Costa propõe volume, função e material embasados pela essência da arquitetura 

moderna, no entanto, gerando uma proposta enraizada nas características ribeirinhas. 

Barreirinha 03 anos depois passa funcionar como biblioteca, a qual ganhou a 

Biblioteca Moronguetá e a Biblioteca de Literatura Universal; A outra obra, ao que tudo 

indica barreirinha 01, passou a funcionar como museu, comportando o Museu Universal e 

o Museu de Usos Humanos da Madeira Amazônica; e, por fim, o espaço cultural a passa a 

comportar a Biblioteca Amazônica, a Biblioteca Latino-Americana e a Biblioteca de Artes 

Plásticas. 

As três propostas refletem obras de um importante arquiteto brasileiro, que se 

preocupa com os vestígios históricos, naturais e ambientais e relaciona tais características 

com a vida moderna. A manifestação das premissas da arquitetura moderna demonstram 

nos projetos acima analisados um marco de similaridade, que relaciona material, 

proporção, aspectos funcionais e progmáticos reunidos em uma única solução. Lucio 

Costa propõe a suas três obras análises reinterpretativas de como a arquitetura responde 

às demandas e traz à reflexão, a presença do uso do material moderno sem rejeitar o 

material natural. Demonstrando compreensão das modificações entre arquitetura e tempo 

histórico, é fácil entender como o processo arquitetônico pode ser traduzido como uma 

questão social, a qual esta associada a transformações sociais e progressões 

tecnológicas. 
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