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A building is a struggle, not a miracle, 

and the architect should acknowledge this. 

Louis Kahn





RESUMO

Humberto Serpa (n. em 1943) formou-se em arquitetura no ano de 1966 e em urbanismo em 

1967 pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG). Apesar 

do reconhecimento unânime de seus pares, arquitetos e artistas, é um arquiteto mineiro quase 

desconhecido para a história da arquitetura brasileira. Esta dissertação busca identificar e qua-

lificar toda a obra realizada por esse profissional entre o final da década de 1960 até meados 

da década de 1990, a partir de documentação levantada em seu arquivo. É a primeira siste-

matização de fôlego desenvolvida sobre seu trabalho. Sua trajetória profissional e os projetos 

arquitetônicos são apresentados em ordem cronológica de forma a favorecer o entendimento 

de sua produção e de seu percurso no contexto da arquitetura de Minas Gerais na segunda 

metade do século 20.

Palavras chave: Humberto Serpa; Arquitetura Moderna - Brasil; Minas Gerais – Arquitetura; 

Brasil – Arquitetura; Arquitetura contemporânea. 





ABSTRACT

Humberto Serpa (b. 1943) graduated in architecture in 1966 and urbanism in 1967 by the Scho-

ol of Architecture, Federal University of Minas Gerais (EAUFMG). Despite the unanimous re-

cognition from his peers, architects and artists, he is an architect from Minas Gerais almost 

unknown in the history of Brazilian architecture. This dissertation seeks to identify and qualify 

all the work performed by this professional from the late 1960s to mid-1990s, through the 

documentation of his archives. It is the first in depth attempt of systematization of his work. 

His career and architectural projects are presented in chronological order so as to facilitate the 

understanding of its production and its course in the context of the architecture of Minas Gerais 

in the second half of the 20th century.

Keywords: Humberto Serpa; Modern Architecture - Brazil, Minas Gerais - Architecture, Brazil - 

Architecture, Contemporary Architecture.
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INTRODUÇÃO

“Criação: único poder humano capaz de superar o tempo.”

Deparei-me com essa frase escrita por Humberto Serpa, em meio aos documentos de seu acer-

vo, prenunciando para mim a postura e, de certa forma, o mistério que cerca esse homem-

-arquiteto que há décadas passeia pelo real-imaginário dos arquitetos mineiros e de alguns 

interessados por arquitetura.

Meu interesse por Humberto Serpa como pesquisadora se deu a partir de uma relação de ad-

miração e confiança estabelecida em contato com ele há alguns anos. Em 2005 o conheci pes-

soalmente e a partir daí nos encontrávamos em raros momentos de reuniões com amigos ou 

em visitas ao seu escritório, em instigantes conversas sobre arte e arquitetura. Quebrado o gelo 

dos primeiros contatos, o acesso a ele foi total e estabelecemos uma relação que me permitiu 

fazer a ousada proposta de estudá-lo, a qual teve um primeiro não como resposta, já esperado 

por mim, mas que culminou com seu aval.

Ingressei na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG) em 1995 

e Serpa já não fazia parte do corpo docente; tinha se aposentado no ano anterior. O “mito” 

Humberto Serpa permeava as conversas de corredores entre alunos e professores de projeto. 

Todos já tínhamos ouvido falar de Serpa como referência de “boa arquitetura” dentro da facul-

dade, suas obras eram mostradas em aulas, analisadas por professores de projeto, mas nenhum 

de nós, de uma geração bem posterior à dele, fazia ideia de como era esse personagem e do 

significado de seu trabalho.

Humberto José Serpa, nascido em Belo Horizonte, no ano de 1943, leva o nome de seu avô pater-

no. Ingressou na faculdade em 1963, formando-se em arquitetura no ano de 1966 e em urbanis-

mo em 1967, pela EAUFMG. 

Serpa foi um arquiteto influente em Belo Horizonte durante as décadas de 1960 a 1990 e apesar 
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de ser reconhecido entre seus pares, arquitetos e artistas que acompanharam sua produção, 

segue praticamente como um desconhecido para a história da arquitetura brasileira. Não existe 

nenhum trabalho de fôlego sobre sua obra. Esta pesquisa, portanto, será a primeira a apresen-

tar e analisar toda a produção do arquiteto. 

Em seu discurso, Serpa defende e acredita na arquitetura enquanto arte. Buscamos compreen-

der esse conceito em seu trabalho, como o início do processo de descoberta e análise de sua 

obra. Para ele, arquitetura-arte alia rigor e persistência, onde a busca exaustiva da solução ideal 

corresponde à construção da “alma” do objeto idealizado. Arte não é gesto, emoção imediata 

e impulsiva, mas sim fruto de um dedicado desenho que investiga até o esgotamento de todas 

as suas possibilidades.

Arquitetura-arte pode ser compreendida como o comprometimento do arquiteto com suas de-

cisões projetuais, na busca de autenticidade e autoconhecimento no processo criativo, trazen-

do significado à linguagem arquitetônica.

Personagens como o arquiteto Eero Saarinen e a artista plástica Fayga Ostower, que se tornou sua 

grande amiga, foram importantes na afirmação teórica da busca por esse conceito na arquitetura.

Saarinen1 defendia a arquitetura-arte como uma conjunção de escolhas interligadas, traduzidas 

em seis princípios fundamentais: integridade funcional; honestidade estrutural; consciência de 

seu próprio tempo; expressividade plástica; relação do edifício com o entorno no qual se insere; 

unidade conceitual.

Integridade funcional define que a forma segue a função, atendendo ao programa de neces-

sidades do projeto; honestidade estrutural defende a estrutura racional, independente de sua 

expressividade; consciência do tempo se refere à postura do arquiteto na busca por possibi-

lidades construtivas essenciais e alinhadas à tecnologia e à realidade construtiva local. Estes 

três primeiros pontos traduzem os princípios da arquitetura moderna. Expressividade plástica 

refere-se ao significado do edifício, à identificação de seu propósito; a relação com o entorno 

afirma que a arquitetura não deve existir sozinha, mas deve estar bem inserida em sua vizi-

nhança. Por fim, a unidade conceitual refere-se à comunicabilidade do objeto construído, cujo 

interior e exterior devem transmitir a mesma mensagem. 

1  SAARINEN. PERSPECTA: The Yale Architectural Jornal, New Haven, n.7, p.29-32, 1961.
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Já a elaboração teórica de Fayga aponta a criação como condição inerente ao ser humano, que 

tem suas escolhas e alternativas no ato criativo definidas pela experiência individual específica.  

Serpa se aproximava conceitualmente do trabalho de Fayga, na medida que compartilhavam 

da mesma percepção de como os processos de criação se colocam diante da realidade. Ambos 

acreditavam que as escolhas eram íntimas, personalistas, sendo “o próprio indivíduo o respon-

sável por determinar as possibilidades e as formas em que efetua a retomada do trabalho.” 

(OSTROWER, 1993, p. 75). 

Fayga e Serpa se encontravam com certa frequência, dividindo experiências e conceitos em 

suas direções artísticas. O crescimento interior alcançado através do ato criativo, aproximando 

arte e arquitetura ao processo de criação, orientava Serpa em suas aulas na Escola de Arquite-

tura, assim como os seis pontos conceituais levantados por Saarinen foram fundamentais em 

sua elaboração projetual2.

Existe um viés poético, ético e estético na obra de Serpa, compreendido pelo prisma da arqui-

tetura-arte, que define sua produção e que, de certa forma, justifica seu recolhimento profis-

sional. No momento em que suas crenças pessoais tornaram-se inconciliáveis com a produção 

arquitetônica do período, Serpa optou por se afastar da prancheta.

Temperamento reservado, acesso restrito a poucos amigos, avesso à autopromoção: nunca per-

mitiu que seu trabalho fosse estudado, como se o registro de sua obra fosse menos importante 

que o destino a que ela estaria sujeita. Já tinha sido procurado por outros pesquisadores, mas 

nunca se dispôs a ser estudado. Associado a esse temperamento de difícil acesso, Serpa inter-

rompeu a prática de projeto aos 51 anos, ao se aposentar como professor na Escola de Arqui-

tetura, em 1994. Sua ausência no circuito arquitetônico contemporâneo contribuiu, em parte, 

para o desconhecimento de seus projetos.

Humberto Serpa gentilmente abriu seus arquivos para minha livre consulta, os quais foram di-

gitalizados ao longo do primeiro ano da pesquisa, em visitas regulares a seu escritório em Belo 

Horizonte. Durante elas, Serpa era entrevistado, formal ou informalmente, na busca por escla-

recimentos e informações sobre os projetos. Visitas a quase todas as obras construídas também 

contribuíram para a elaboração da análise e acréscimo de registro documental. 

2  Afirmação a partir de entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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Algumas obras estão representadas também pelo projeto executivo; a eleição desses traba-

lhos se deu em função da importância do projeto e do acesso a esses arquivos; optou-se por 

apresentá-los de forma diferenciada no corpo do texto. A maior parte do material mostrado 

procede do acervo do arquiteto, o qual foi catalogado e sistematizado. Essa catalogação resul-

tou no anexo desta dissertação, e sua importância foi mais como ferramenta de análise, do que 

como finalidade da pesquisa.

Optou-se por não redesenhar os projetos, partindo dos originais como forma de análise. En-

tendemos que o traço do arquiteto é representativo na leitura dos trabalhos. Além disso, pro-

blemas de documentação como escala gráfica e ausência de maiores detalhes sobre alguns 

projetos estimularam a tentativa de conciliação entre trazer essa documentação inédita e tra-

balhar sobre o material original levantado. Outras interpretações poderiam ser feitas a partir 

do redesenho, mas não era essa a intenção primordial do trabalho. Futuras pesquisas sobre o 

arquiteto poderão se valer dessa escolha.

O objetivo mais amplo da pesquisa é apresentar o arquiteto e o conjunto de sua obra, garan-

tindo a permanência documental de seu trabalho. O fato de estarmos trabalhando com um 

material inédito, associado à postura de Serpa frente à sua trajetória e produção de projetos, 

fez com que optássemos por tentar analisar suas obras de forma que a compreensão de sua 

produção fosse percebida como uma trajetória de vida, através do amadurecimento de traba-

lho a trabalho.

Nesse sentido, optou-se por não elaborar os capítulos desvinculando essa trajetória pessoal da 

produção arquitetônica, como fatos independentes. Os projetos desenvolvidos e as fases atra-

vessadas pelo arquiteto serão apresentados em ordem cronológica de forma a favorecer o en-

tendimento da sistematização de sua produção e de seu percurso profissional. A dedicação de 

Serpa como professor e artista plástico, ofícios que permearam sua carreira, está demonstrada 

ao longo dos capítulos, permitindo compreender a pluralidade desse personagem: a interpre-

tação e análise de suas obras se darão através do eixo profissional e biográfico.

A dissertação é dividida em seis capítulos e um anexo. Os capítulos foram organizados confor-

me a cronologia das obras e dos marcos arquitetônicos que conformaram as etapas e ciclos de 

produção de Serpa. O anexo traz a catalogação das obras do arquiteto, registrando todos os 

projetos e suas informações técnicas. 
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A sequência temporal na apresentação do arquiteto e na análise de sua obra estende-se por 

toda a dissertação, de forma a alinhar episódios pessoais e escolhas projetuais como caminhos 

interdependentes. A análise das obras ao longo dos capítulos busca, sempre que possível, con-

textualizar a produção do arquiteto com a arquitetura do período.

O primeiro capítulo trata da segunda metade da década de 1960, abordando o contexto de 

formação do arquiteto, seu ingresso na universidade, os trabalhos de artes gráficas e o início de 

sua atuação como arquiteto e professor. As relações familiares, de amizade e as influências em 

sua formação são tratadas, juntamente com os seis projetos desenvolvidos no período. 

O segundo capítulo trata do projeto da sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG): obra icônica na carreira de Serpa, no final da década de 1960. A partir desse projeto, 

Serpa começa a ser posicionado como profissional promissor no circuito da arquitetura minei-

ra. Arquitetos e obras que referenciam esse projeto são citados, buscando ampliar a compreen-

são das influências sofridas. 

O terceiro capítulo trata de onze projetos da primeira metade da década de 1970, fortalecendo 

a construção da trajetória de Serpa, afirmando seu método compositivo e sua lógica projetual. 

A percepção de uma transformação e amadurecimento desse vocabulário define a ruptura para 

o quarto capítulo, que trata dos sete projetos elaborados nos últimos anos da década de 1970. 

O desfecho do capítulo se dá por projeto residencial, que foge dos parâmetros aparentes do 

repertório do arquiteto, representando uma inflexão em sua na obra.

O quinto capítulo trata da elaboração de um projeto de planejamento urbano e arquitetônico 

para a implantação de núcleo habitacional para a empresa CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira), 

de 1981. Optou-se pelo não aprofundamento na análise urbanística, visto que a responsabilida-

de do plano era de outros membros da equipe; nesse sentido, a ênfase se deu sobre os projetos 

de arquitetura, que envolviam equipamentos urbanos e residências.

O sexto e último capítulo, afirma que os anos de produção do arquiteto imprimiram caracterís-

ticas marcantes em sua obra, posicionando-o como um profissional reconhecido entre seus pa-

res. Pontos de revisão em seu processo projetual são abordados na análise dos sete trabalhos 

elaborados entre 1981 e 1994. Apesar de representar a plenitude profissional de Serpa, a época 

foi marcada pela retração de sua produção, culminando com sua aposentadoria como professor 
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e a interrupção da prática de projeto, seguindo apenas com as artes plásticas.

As análises partem da compreensão individual da autora, que buscou confrontar sua percepção 

relativa ao posicionamento do arquiteto, como tentativa de tradução dessa arquitetura tão 

particular. Os projetos não seguiram rígida sistematização analítica. Os seis pontos conceituais 

defendidos por Saarinen e levantados anteriormente guiaram as análises, mas foram percebi-

dos sem que necessariamente forçassem o processo analítico, diluídos no discurso de avaliação 

de cada projeto. Além disso, minha prática profissional de arquiteta projetista contribuiu para 

o direcionamento dos pontos abordados, sempre com a intenção de despertar a sensibilidade 

dos leitores, através da fruição do espaço. Cada projeto ditou o ritmo de análise de acordo com 

sua complexidade e função, porém, a produção de Serpa é fruto de um raciocínio tão bem de-

finido que a lógica projetual também guiou a lógica descritiva.

Apoiar-se no raciocínio do arquiteto ampliou as possibilidades de compreensão de seu traba-

lho, dando base à pesquisa para afirmar, ou negar, o discurso arquitetônico levantado por ele. 

As palavras do arquiteto não poderiam ser desconsideradas, até porque esse discurso é desco-

nhecido, permitindo também desvendar o personagem por trás dessa obra. 

Pesquisar a obra de Humberto Serpa mostrou-se tarefa árdua. Primeiro, pelo desafio de fazer 

jus à sua obra e à sua pessoa, já que é um personagem de inteligência e sensibilidade agudas, 

fazendo com que a autora se sentisse em constante débito frente às respostas a serem dadas 

sobre sua produção. Segundo, pela qualidade dos trabalhos levantados, pela beleza dos dese-

nhos e pela integridade das obras, definindo que a pesquisa não poderia deixar de expor mate-

rial tão vasto e nem se abster de tentar analisar todos os projetos do arquiteto.
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CAPÍTULO 1.

CONTEXTO DE FORMAÇÃO
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ARQUITETURA MINEIRA NA PRAÇA DA LIBERDADE

Em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade e seu entorno detêm um conjunto arquitetônico sig-

nificativo para a história e a cultura da capital mineira e que também representa, ainda que 

simbolicamente, o centro cívico da capital, ocupando o papel de coração da cidade. Sua im-

portância urbanística, arquitetônica e cívica irradia-se para além de seu perímetro e arredores. 

Composto por edifícios ecléticos da passagem do século 20 abrigou, até 2010, as secretarias e o 

Palácio do Governo de Minas Gerais e tem como conformadores de sua paisagem, construções 

de diferentes períodos da história da arquitetura. 

[01] Vista aérea da Praça da Liberdade, Belo Horizonte.
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Merecem consideração as construções modernistas erguidas a partir da década de 1950: o edifí-

cio Niemeyer, cujo nome identifica a autoria do projeto, e a Biblioteca Pública, do mesmo arqui-

teto, ambos construídos entre 1954 e 1955; o prédio do Detran, projeto do final da década de 

1950, do arquiteto Hélio Ferreira Pinto, localizado na Avenida João Pinheiro; o edifício Campos 

Elíseos, dos arquitetos Raul Lagos Cirne e Luciano Santiago, de 1962; o Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), projeto do arquiteto Raphael Hardy Filho, de 

1964, formado por um conjunto de três volumes com fachadas que variam entre empenas cegas 

e panos de vidro; a sede do DCE (Diretório Acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais), 

de 1953, localizada na Rua Gonçalves Dias, a Capela do Colégio Isabella Hendrix, na Rua da Bahia, 

de 1957, e o edifício Mape, de 1958, estes últimos de autoria do arquiteto Sylvio de Vasconcellos.

Ao longo dos anos, a Praça da Liberdade e seu entorno seguiram recebendo obras importantes 

para a arquitetura mineira. Em 1985 foi construído um dos mais significativos símbolos da ar-

quitetura pós-moderna de Minas Gerais, o edifício “Rainha da Sucata”, dos arquitetos Éolo Maia 

e Sylvio de Podestà; em 1988, o Nashville, do arquiteto Flávio Almada foi erguido na Rua Gon-

çalves Dias e o anexo da Academia Mineira de Letras, do arquiteto Gustavo Penna, foi inaugu-

rado na Rua da Bahia. Ainda hoje, a região é alvo de projetos importantes no desenvolvimento 

da arquitetura contemporânea de Belo Horizonte.
[01] Vista aérea da Praça da Liberdade, Belo Horizonte.

[02] Praça da Liberdade, Belo Horizonte. Vista do Edifício Niemeyer.
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A duas quadras da Praça da Liberdade, chama atenção um edifício projetado em 1969: a sede 

do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).  Não se passa por esse trecho da Rua 

da Bahia imune à forte presença dessa obra.  A maneira como ela se relaciona com seu entorno 

em claras intenções expressivas e o modo como conseguiu atravessar o tempo, sem perder a 

noção de contemporaneidade, impressionam o observador: nem parece que se passaram mais 

de quarenta anos desde sua concepção. A estrutura exposta em concreto armado sustenta o 

corpo-caixa de vidro do objeto arquitetônico, num transparente propósito de interferir e incor-

porar a paisagem urbana ao seu discurso-conceito.

Pode-se dizer que o BDMG foi a primeira obra importante e de franca visibilidade do então 

jovem arquiteto Humberto Serpa. Projeto vencedor de concurso para a sede da empresa e re-

alizado em equipe formada pelos arquitetos Marcus Vinicius Meyer, Márcio Pinto de Barros e 

William Abdalla, através do qual Serpa, com apenas dois anos de formado, começa a se firmar 

frente à produção arquitetônica mineira daquele período.

[03] Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Vista da Rua Bernardo Guimarães
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UMA TRAJETÓRIA MULTIDIRECIONAL

Humberto Serpa desde muito cedo manteve uma relação estreita com o desenho. Nascido em 

Belo Horizonte, em 1943, teve em casa um ambiente estimulante para sua formação artística; 

a proximidade com as artes permeou sua trajetória familiar desde a infância. Seu avô paterno 

estudou belas-artes e teve no pai, fotógrafo, presença e influência importantes para suas desco-

bertas: música clássica, livros de arte e fotografia faziam parte de seu cotidiano familiar.  A opção 

pela arquitetura teve como base a sua formação marcada pelo convívio com o ambiente artístico.

[04] Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

[05] Desenho do avô de Serpa, 1910. [06] Desenho do pai de Serpa, 1949. [07] Desenho de Humberto Serpa 

por Inimá de Paula, 1964.
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Cercado por amigos com interesses artísticos em comum, a construção de uma trajetória mul-

tidirecional viria a se afirmar com o passar dos anos, possibilitando as buscas e descobertas 

que iam da pintura ao desenho, da literatura à arquitetura. Os artistas plásticos Lótus Lobo e 

Carlos Bracher eram amigos desse período, assim como a arquiteta e artista Klara Kaiser, que 

foi assistente de Burle Marx por vários anos e parceira de Serpa em projetos de arquitetura, na 

área de paisagismo. Éolo Maia, Paulo Laender e Roberto Vieira também faziam parte da turma, 

ingressando, junto com Serpa, no curso de arquitetura: cada um, à sua maneira, na busca pela 

arte desejada.

Será ele (o indivíduo), dentro de sua seletividade, a discriminar o caminho, 

os avanços, os recuos, as opções e as decisões que o levarão ao seu destino. 

Fayga Ostrower, 1993

A ESCOLHA PELA ARQUITETURA

O dilema para Serpa estava entre ser artista ou arquiteto. Belas-artes seria a escolha natural, 

mas a opção pela arquitetura se deu em função das dificuldades que a primeira traria para 

um futuro profissional1. Serpa havia perdido o pai muito cedo, aos dezesseis anos, abrindo 

um período difícil na vida de sua família. Filho mais velho, foi solicitado pela mãe como 

responsável, inclusive, pela educação dos dois irmãos mais novos. A opção pela arquitetura 

mostrou-se mais adequada. Ele descreve seus anos de estudante de arquitetura como “emo-

cionantes e felizes”.

O ingresso na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG) se 

deu em 1963. A euforia que teria marcado a inauguração de Brasília, coroando a década de 

1960, foi substituída pelo golpe militar em 1964, instaurando uma ditadura que duraria mais 

de vinte anos. O corpo docente da Escola de Arquitetura, na época, contava com Suzy de Melo, 

Cuno Lussy, Raphael Hardy Filho, Mário Berti, dentre outros: professores que foram referência 

naquele período. 

1 Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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Um dos arquitetos mais importantes para a arquitetura moderna em Minas Gerais foi Eduardo 

Mendes Guimarães, que já não fazia parte do corpo docente da Escola de Arquitetura quando 

Serpa ingressou nessa instituição. Guimarães, junto com Sylvio de Vasconcellos, Shakespeare 

Gomes e Raphael Hardy Filho, foram os arquitetos mineiros, ligados ao ideário moderno, res-

ponsáveis por elaborar os primeiros edifícios modernistas na capital mineira, nas décadas de 

1940 a 1960, influenciando a nova geração de profissionais que viria a despontar. Serpa, pos-

sivelmente, se enquadra no rol de estudantes influenciados pela produção desses arquitetos, 

que não tiveram papel formativo direto, pois não foram seus professores, mas que se mostra-

ram representantes de uma nova arquitetura.

[08] Escola de Arquitetura da UFMG, 1947. Arqs. 

Eduardo  Mendes Guimarães e Shakespeare Gomes. 

[09] Residência, Belo Horizonte, 1956, Arq. Sylvio 

de Vasconcelos. [10] IPSEMG, Belo Horizonte, 1964, 

Arq. Raphael Hardy Filho.
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Como referência ao longo do curso de arquitetura, Serpa se remete a Cuno Lussy: professor 

de projeto e profissional importante, envolvido com arquitetura rural e sistemas construti-

vos. Segundo Serpa, a metodologia que Lussy aplicava em suas aulas era experimental, onde 

o aluno não começava desenhando o projeto, mas sim com recortes e dobraduras que possi-

bilitassem “sentir” as proporções e as relações das formas. 

Lussy foi seu professor no segundo ano de escola e o mais importante mestre durante sua 

formação, não pelo compartilhamento formal, mas porque foi quem compreendeu Serpa em 

sua busca pela arquitetura. Tiveram uma relação de parceria e amizade que se estendeu por 

toda a carreira de Serpa.

Além de Lussy, outro personagem que se mostrou fundamental para a formação de Serpa 

foi a artista plástica carioca Fayga Ostrower, que se tornou uma grande amiga do arquiteto 

até a morte dela em 2001. Eles se conheceram em 1965, em um curso dado pela artista, em 

Belo Horizonte, do qual Serpa, ainda estudante de arquitetura, participou. Serpa relembra 

do encantamento que teve com esse primeiro contato e como os laços com a artista foram 

se estreitando ao passar dos anos, transformando-se em uma amizade que culminou com 

a colaboração de Fayga em um de seus projetos mais importantes, no final da década de 

1970: o anexo do BDMG. Possível sinal de compartilhamento com as crenças e a conduta 

do arquiteto.

Nos anos de 1965 e 1966 tirou o primeiro lugar nos concursos anuais de cartazes para a UFMG, 

estimulando sua produção de artes gráficas.
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Como complemento à sua formação escolar, estagiou com os arquitetos Fernando Graça, Nel-

son Marques Lisboa e Flávio Almada, entre os anos de 1964 e 1966. Graça, então assistente de 

Suzy de Melo na Escola de Arquitetura, iniciou o contato com o estudante Serpa, convidando-o 

para esse período de experiência em seu escritório, que se tornaria sua única prática de estágio. 

Nesse período, projetaram a estação rodoviária, no centro de Belo Horizonte, sendo Serpa o 

responsável da equipe pelos desenhos das perspectivas do projeto.

[11] Cartaz vencedor do concurso da UFMG, 1965. [12] Cartaz vencedor do concurso da UFMG, 1966.
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Graça, Almada e Lisboa eram jovens arquitetos na época, pouco mais velhos que Serpa, e não 

possuíam, naquele momento, um acervo de obras significativo. Não exerceram, portanto, forte in-

fluência na formação profissional de Serpa, que partiu em 1966 para uma carreira independente.

A relação de Serpa com Fernando Graça estendeu-se para além dos projetos de arquitetura: 

foram sócios, junto com Roque Nunes, na loja de móveis Morada, que funcionou na Avenida 

Augusto de Lima, em Belo Horizonte, de 1965 a 1967.

A complementaridade da educação de Serpa se deu, principalmente, por sua dedicação à pes-

quisa e à leitura de arquitetura, o que contribuiu para sua formação claramente erudita. Ele 

afirma2 que passava horas na biblioteca da escola e que, como boa parte dos estudantes de 

arquitetura da época, teve como primeiras referências internacionais os grandes heróis mo-

dernistas: Le Corbusier, Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright. Contou com estes arquitetos 

modernos para o início da construção de sua compreensão da arquitetura. Le Corbusier foi a 

grande influência formal, acompanhada da constante investigação técnica e plástica. Mies van 

der Rohe, por sua disciplina, sofisticação técnica, purismo e integridade da forma. Wright, por 

seus princípios e conceitos modernos. Muitas dessas características serão vistas e afirmadas em 

seu tempo, de acordo com as apresentações e análises das obras. 

No Brasil, Oscar Niemeyer também deve ser considerado um dos arquitetos que influenciaram 

Serpa e sua geração. Com a concretização de Brasília, a influência do mestre brasileiro acabou 

por se tornar inevitável e fundamental no desenvolvimento de uma arquitetura autoral e ali-

nhada com os preceitos modernos. 

Com a evolução de seus estudos e o amadurecimento natural ao longo do curso de arquitetu-

ra, logo direciona seu interesse para novos personagens, como Marcel Breuer e Paul Rudolph. 

Observa-se a influência de Rudolph no primeiro projeto elaborado por Serpa, no ano de 1967. A 

aproximação com as obras desses arquitetos americanos foi estreitada através de viagem feita 

aos Estados Unidos nesse mesmo ano. 

O Consulado Americano buscou junto à Escola de Arquitetura os dois melhores alunos recém-

-formados para a elaboração do projeto do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU), a 

2  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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ser construído em Belo Horizonte. Humberto Serpa e Paulo Bopp foram indicados pela Escola, 

através da então diretora Suzy de Melo. 

Logo em seguida ambos foram incluídos em um programa de intercâmbio cultural e educacio-

nal, promovido pelo governo americano na época, através do qual os Estados Unidos convida-

vam os melhores alunos graduados em universidades públicas a visitarem o país. Por trinta dias 

os dois jovens arquitetos apreciaram boa parte daquele país, conhecendo diversos escritórios 

e universidades, além de manter contato com algumas obras icônicas da arquitetura moderna, 

confirmando possíveis influências.

ICBEU

O terreno de implantação do edifício localiza-se na Rua da Bahia, em Belo Horizonte, entre 

as ruas Gonçalves Dias e Bernardo Guimarães, próximo à Praça da Liberdade. Lote com for-

mato retangular, e com vizinhança consolidada, teve como proposta de projeto um edifício 

recuado em relação à rua, composto por três volumes independentes, que se conectam e 

se correspondem através da mesma lógica estrutural: concreto armado e tijolo cerâmico.

[13] ICBEU. Perspectiva.
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Serpa utilizou, já nesse primeiro projeto, um artifício que irá se repetir em alguns dos seus tra-

balhos: usou o limite das divisas laterais como elemento estruturador da obra, capaz de garantir 

neutralidade ao objeto construído frente à vizinhança existente ou que virá a se consolidar. As 

duas empenas laterais empregam o concreto bruto aparente apicoado, semelhante à proposta 

de Paul Rudolph para a Escola de Arte e Arquitetura da Yale University3.

Além do concreto bruto das empenas, Serpa e Bopp utilizaram o concreto aparente liso para 

os brises da fachada e pilares em tijolos cerâmicos também à vista, na marcação estrutural 

do prédio.

O edifício se integra à rua. O bloco principal assentado sobre pilotis permite que a extensão 

da perspectiva urbana seja incorporada às intenções desse espaço cultural, proporcionada por 

acesso generoso. A circulação vertical conecta o bloco frontal ao posterior através de escada 

com acessos em meios níveis. Ao se optar pela construção ocupando a largura total do lote, 

decidiu-se pelo bloco frontal com menor altura, aproximando as escalas entre cidade, edifício 

e usuário. Ao mesmo tempo que existe generosidade na relação imediata com a rua, a implan-

tação é incisiva na busca pelo enquadramento e neutralidade do objeto, que contava com as 

empenas laterais como elemento de limite e tensão.

3  Yale University, New Haven, Connecticut, 1958-1964.

[14] Yale University, 1964. Arq. Paul Rudolph.
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Para os dois pavimentos do volume frontal foram propostos fechamento em vidro e brise-soleil 

devido à orientação oeste desta fachada. Nesses pavimentos encontravam-se a lanchonete e 

espaços de convivência, com jardins que abraçam o prisma da circulação. A biblioteca locali-

zava-se no subsolo, acessada através de escadarias periféricas, enquanto o volume posterior 

conformava salas para cursos e escritórios. 

O estudo do projeto foi desenvolvido antes da viagem aos Estados Unidos. De volta ao Brasil, 

Serpa iniciou as atividades de seu escritório, dando continuidade, junto com Bopp, ao desenvol-

vimento do projeto executivo do ICBEU. Seu primeiro escritório funcionou na Escola de Direito, 

na Praça Afonso Arinos, onde dividia o espaço com Cuno Lussy.

[15] ICBEU. Planta do Pavimento-tipo. [16] ICBEU. Corte.
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Durante esse processo a então responsável pela escolha dos arquitetos, Suzy de Melo, achou 

por bem convidar o arquiteto Sylvio de Vasconcellos como consultor e revisor do projeto ela-

borado pela dupla. Vasconcellos acabava de retornar do exílio, onde esteve após o golpe mili-

tar, e sua participação no desenvolvimento do projeto do ICBEU foi uma provável maneira de 

reaproximá-lo do ofício4. Porém, o trabalho a ser elaborado com mais um integrante na equipe 

acabou por não funcionar. Serpa e Bopp afastaram-se do processo e Vasconcellos se tornou o 

autor do novo projeto, executado, que em nada compartilha com a proposta elaborada ante-

riormente pela jovem dupla.

SERPA PROFESSOR

O início da carreira docente de Serpa se deu logo que retornou dos Estados Unidos, em 1967. A 

professora Suzy de Melo o convidou para ser seu assistente nas aulas de planejamento arquite-

tônico na Escola de Arquitetura da UFMG. O desgaste inesperado na relação com Vasconcellos 

acabou refletindo em sua relação com Suzy e em seu trabalho na Escola. A partir desse episódio, 

Serpa sai da tutela de Suzy e passa a ser assistente do professor Cuno Lussy nas aulas de projeto. 

Sua contribuição se dava através de aulas teóricas sobre composição de forma, onde o arquite-

to fazia a transposição para a arquitetura do conceito aprendido com Fayga, em curso feito com 

a artista, em 1965. Elas traziam aos alunos referências da arquitetura contemporânea mundial e 

alguma abordagem da produção artística, aproximando arquitetura e arte como possibilidades 

complementares de criação. Também ofereceu o curso de desenho de apresentação, que esta-

va mais voltado para as artes plásticas. Fayga o ajudou na elaboração das diretrizes das aulas: 

pinturas e desenhos contemporâneos eram avaliados sob o ponto de vista de sua contribuição 

para os desenhos de arquitetura e de expressão e representação. 

4  Interpretação de Serpa capaz de justificar a inclusão de Vasconcellos no desenvolvimento do 

projeto.
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Eu acho que minha influência nunca foi estilística; era mais uma influência 

ideológica e postural, de conduta, de approach. Essa que é a grande coisa. 

O que eu acho que era muito legal na minha forma de ensinar era o respeito 

pela expressão própria do aluno, eu nunca passei o que eu acreditava. Era 

sempre a análise profunda das razões, dos motivos, dos vetores, que con-

fluíam para uma forma.5 

RESIDÊNCIA DOS PADRES DO COLÉGIO LOYOLA

Em 1968 Serpa foi convidado a elaborar o projeto da residência dos professores do Colégio 

Loyola, uma das instituições mais tradicionais da capital mineira, com formação jesuítica, onde 

Serpa estudou até seu ingresso no curso de arquitetura. O terreno se localiza ao lado da sede 

do Colégio, na Cidade Jardim, e o edifício deveria servir como moradia aos padres-professores, 

com programa que ia além de dormitórios, pois deveria abranger as necessidades da comuni-

dade jesuíta que ali se instalaria.

O projeto deveria ser de baixo custo, determinando que o arquiteto optasse por um sistema 

construtivo modular e pela padronização dos detalhes, com peças moldadas in loco. O partido 

se deu pelo pátio íntimo que, associado à solução da estrutura, determinou o conceito do pla-

no. O rigor da malha estrutural associou-se à investigação das curvas corbusianas, aplicadas em 

elementos de composição do espaço, contrapondo-se à ortogonalidade que rege o conjunto: 

curva convidativa no hall de entrada; caixa de escada cilíndrica, localizada em uma das arestas 

do pátio, com seteiras que permeiam a entrada da luz natural; pátio íntimo com elementos 

circulares em concreto aparente.

5  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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[17] Res. dos padres do 

Colégio Loyola. Planta do 

Pavimento Térreo. [18] 

Res. dos padres do Colé-

gio Loyola. Planta do Pavi-

mento Superior. [19] Res. 

dos padres do Colégio 

Loyola. Fachada Frontal.
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3. Capela
4. Garagem
5. Serviços
6. Refeitório
7. Varanda
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[20] e [22] Res. dos padres do Colégio Loyola. Fachada Frontal. [21] Res. dos padres do Colégio Loyola. Deta-

lhes da estrutura e dos brises da capela. 
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[23] Res. dos padres do Colégio 

Loyola. Vista do refeitório para o 

pátio íntimo. [24] Res. dos padres 

do Colégio Loyola. Pátio íntimo.
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[25] Res. dos padres do Colégio Loyola. Hall de entrada. [26] Res. dos padres  do Colégio Loyola. Pátio  íntimo. 

[27] Res. dos padres do Colégio Loyola. Circulação do pavimento superior. [28] Res. dos padres do Colégio 

Loyola. Pátio íntimo visto do pavimento superior.
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A setorização é clara, revelando o processo de elaboração projetual do arquiteto. Os materiais 

utilizados, em suas diferenciações, funcionaram como organizadores espaciais e conformadores 

das intenções de projeto, correspondendo às distinções de usos e funções dos espaços: os fe-

chamentos vazados em blocos de concreto definem e permeiam as áreas entre o pátio e o bloco 

construído, cerceando as circulações sem impedir a conexão visual; a madeira representa os dor-

mitórios, com suas esquadrias em veneziana voltadas para a rua; brises verticais em placas de 

concreto pré-moldado se posicionam na extensão da capela, filtrando a luz do sol nascente; brises 

metálicos desenvolvidos especialmente para esta obra protegem as circulações internas, abertas 

para o pátio; a alvenaria em bloco de cimento aparente veda os demais ambientes. 

Essa diferenciação de materiais também contribuiu para a ampliação e legibilidade do edifício, 

garantindo a identidade dos espaços individuais, sem perder a unidade do conjunto, justificando 

as escolhas do arquiteto na busca por resolver o programa e suas funções, com estrutura racional 

e volumetria expressiva. Esses materiais, em contraste, dialogam bem entre si. A melancolia silen-

ciosa no predomínio do cinza é quebrada pelo vermelho terroso do piso e pela entrada controlada 

da luz natural, a grande responsável pela poesia do espaço arquitetônico vivenciado.

[29] Res. dos padres do Colégio Loyola. Circulação de serviço no pavimento térreo.
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[30] e [31] Res. dos padres do Colégio Loyo-

la. Capela. [32] Res. dos padres do Colégio 

Loyola. Detalhe da escada. [33] Res. dos pa-

dres do Colégio Loyola. Escada. 
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O edifício, construído em 1968, foi o primeiro projeto concretizado de Serpa, mantendo-se 

íntegro até a década de 1990. Após esse período sofreu modificações significativas, descaracte-

rizando, em parte, a proposta original. Soluções importantes, como a independência da estru-

tura sobre o corpo do edifício, foram afetadas; a circulação do segundo pavimento, voltada para 

o pátio íntimo e originalmente sem vedação, foi fechada com esquadrias de alumínio, acarre-

tando a supressão dos brises originais instalados estrategicamente nas três faces da circulação 

para o controle da incidência solar; os grandes painéis em veneziana de madeira na fachada 

frontal foram eliminados; as alvenarias em tijolo de bloco aparente foram emassadas e pintadas 

de branco no segundo pavimento. 

A intenção dos proprietários atualmente é que a residência se anexe ao colégio como possibili-

dade de ampliação para salas de aula, tornando imprevisível a sobrevivência futura desta obra.

SOCIEDADE DE MARIA

Concomitantemente à construção dessa obra, Serpa iniciava o projeto de outra residência re-

ligiosa, dessa vez para a Sociedade de Maria, representada pelas Obras Sociais Joana de Les-

tonac. O programa era similar ao projeto do Loyola, dessa vez atendendo à necessidade de 

claustro feminino. 

O projeto ficou apenas no estudo preliminar, com proposta que previa dois volumes longilíneos, 

conectados por pátio íntimo com desníveis de percurso e acesso. O bloco mais estendido abri-

garia o atendimento ao público e de serviços; as celas ficariam no bloco menor, conformado por 

dois pavimentos. Tudo construído em tijolo cerâmico aparente, com estrutura modular. 

Apesar da pouca informação de desenhos, percebe-se que Serpa trabalhou com empenas tra-

pezoidais fazendo o fechamento nas extremidades dos volumes. A calha da cobertura se des-

dobrava como composição nessas fachadas, criando a desconexão das empenas e servindo 

como fonte de iluminação natural. Os fechamentos longitudinais foram pensados recuados 

tanto em relação à cobertura como a essas empenas transversais, proporcionando variação 

de planos entre esquadria e vedação, além de movimentação na volumetria das extensas 

fachadas longitudinais.
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[34] Sociedade de Maria. Planta. [35] Sociedade de Maria. Corte transversal. [36] Sociedade de Maria. Fa-

chada.

Dormitórios
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INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

Ainda em 1968, Serpa foi contratado para desenvolver o edifício-sede do Instituto Brasileiro 

do Café, que deveria ser implantado em terreno no centro de Belo Horizonte, na Rua dos Tupi-

nambás, entre a Avenida dos Andradas e a Rua Aarão Reis. O prédio deveria abrigar salas para 

escritórios, em andares corridos. Concreto e vidro compunham a intenção de projeto, que tra-

balhava com pavimentos escalonados em função da legislação da época. A fachada principal, 

voltada ao norte, na Rua dos Tupinambás, seria protegida por brises em concreto liso. O edifício 

não foi construído, permanecendo no local a edificação então existente.

[37] Instituto do Café. Perspectiva. 
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[38] Instituto do Café. Planta esquemática 

do pavimento. [39] Instituto do Café. Fa-

chada.
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PRODUÇÃO MULTIDISCIPLINAR

Concomitantemente às aulas na Escola e aos projetos de arquitetura, Serpa também se dedica-

va ao desenho e à sua produção gráfica. O dilema entre arte e arquitetura se diluía, passando a 

serem complementares em suas composições. A produção artística era a única completamente 

livre e independente, já que para Serpa dar aula só poderia acontecer se estivesse vinculada 

com o trabalho de escritório e de concretização do discurso que ele desenvolvia junto aos alu-

nos. Portanto, projetar e ensinar estavam interligados, enquanto a pintura e as artes gráficas 

pairavam livres, em meio às obrigações profissionais do arquiteto.

[40] Cartaz para peça de tea-

tro. Final da década de 1960.
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Desenho de mobiliário também foi uma das frentes desenvolvidas por Serpa no período. Che-

gou a projetar e comercializar uma linha de móveis em madeira, desvinculada de sua produção 

arquitetônica já que não eram especificados para uso em seus projetos. O sistema construtivo 

era formado por peças de madeira fixadas por encaixe através de tubos de aço. Esse mobiliário 

foi comercializado por loja específica em Belo Horizonte durante alguns anos.

[41] e [42] Linha de móveis.
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[43] e [44] Linha de móveis.
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[45] e [46] Linha de móveis.
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[47) e (48) Linha de móveis. [49] Linha de móveis. 

Detalhe dos elementos de montagem.
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RESIDÊNCIA JOSÉ LUIS DE MAGALHÃES

A residência José Luis de Magalhães foi o quinto projeto desenvolvido pelo arquiteto e um 

dos mais importantes trabalhos para a composição do panorama de sua carreira. O projeto é 

de 1968 e foi premiado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-MG), em 1969. O primeiro 

contato dos clientes foi com o arquiteto Cuno Lussy, convidado para elaborar o projeto. Ele não 

se interessou pelo trabalho e indicou Serpa, que se sentiu responsável por elaborar um proje-

to com elementos da arquitetura mineira tradicional, obviamente revisitada, como forma de 

reconhecimento a Lussy pela indicação do trabalho. Ainda hoje a residência pertence à família 

Magalhães e se encontra praticamente em seu estado original.  

Percorrer essa residência corresponde a um passeio cujos caminhos vão se abrindo de forma 

surpreendente na descoberta do espaço arquitetônico. A solução veio de um raciocínio com-

plexo e sofisticado onde três blocos deslocados compõem o programa formal, setorizados en-

tre estar, serviço e íntimo. O espaço construído se expande a partir da assimetria desses três 

volumes, conformando vazios habitáveis que permeiam o cotidiano do usuário da residência. 

O vazio funcionou como o elemento de conexão virtual e sensorial entre os volumes, sendo o 

organizador vital ao permitir as interconexões entre os espaços e ao relacionar a casa com o 

lote, o pátio e os terraços, na construção de um universo particular.

[50] Res. Magalhães. Corte esquemático.
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[51] Res. Magalhães. Planta nível 0. [52] Res. Magalhães. Planta nível 1/2.
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[53] Res. Magalhães. Planta nível 3/4. [54] Res. Magalhães. Planta nível 5.
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Serpa esculpe o espaço. O vazio é tão importante quanto o cheio na fruição e compreensão do 

projeto, que tem no grande vão da cobertura o limitador para a movimentação e transformação 

dessa virtualidade. A luz natural, que permeia os pergolados, é o elemento transformador que 

desmaterializa e reinventa constantemente os cheios e vazios do ambiente construído. E é essa 

relação espacial ambígua que garante a unidade do edifício.

Assim como no projeto do Colégio Loyola, Serpa utilizou a caixa de escada cilíndrica, que fun-

ciona nesse projeto como elemento conector entre os volumes construídos. A estrutura, em 

pilares de madeira, define a malha responsável por dimensionar os espaços, coroados por co-

bertura única. Executada em madeira, plástico e escória de alto forno, essa solução de cobertu-

ra foi uma técnica desenvolvida pelo arquiteto Cuno Lussy, e correspondia à solução economi-

camente viável, na época, para a realização de grandes vãos em estrutura leve. Serpa utilizou 

essa técnica pela primeira e única vez.

Localizado no bairro São Lucas, o terreno não tinha vizinhança consolidada. O partido de im-

plantação estruturado por empenas cegas nas divisas laterais garantiria a integridade do proje-

to e a tensão plástica na proporção volumétrica.  Esta solução das empenas é a mesma perce-

bida no desenho de Serpa para o ICBEU, e será observada em alguns de seus projetos futuros. 

A tensão e apropriação dos muros de divisa fazem parte do discurso projetual do arquiteto, 

mostrando-se estruturadores importantes para a elaboração de sua obra.

[55] Res. Magalhães. Perspectiva.
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[56] e [57] Res. Magalhães. Perspectiva.
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[58] (ao lado) e [59] Res. Magalhães. Foto da obra. [60] Res. Magalhães. Fachada frontal, 

2012. 
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A concretização da residência Magalhães, terminada em 1969, impulsiona o jovem arquiteto, 

então com vinte e seis anos. 

CENTRO CÍVICO

Juntamente com os arquitetos Marcus Vinicius Meyer, Márcio Pinto de Barros e William Abdalla, 

com consultoria de Luciano Damázio de Gusmão, participam do concurso público para centro 

cívico da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, no qual foram premiados com o segundo 

lugar6. A formação e aproximação da equipe para o concurso partiu de William Abdalla, que era 

amigo de turma dos dois primeiros e próximo a Serpa, mais novo que os três colegas, através 

de relações familiares. 

6  Concurso lançado em 1969, pela Prefeitura de João Monlevade, com apoio do IAB-MG, com 

projeto vencedor construído, do arquiteto Nelson Marques Lisboa.

[61] Res. Magalhães. Vista do hall de entrada, 2012.
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O projeto desenvolvido pelo grupo destacava-se pela fluidez espacial proporcionada pela im-

plantação do edifício em sua relação com a paisagem, de forma a não se erigir um monumento 

cívico, mas uma obra que tentasse certa mimetização com o entorno, buscando fácil apro-

priação pela população. A proposta previa a criação de células modulares, articuladas entre 

si, assentadas no terreno de forma a ampliar as possibilidades de acesso, tirando partido das 

variações de nível da rua. 

[62] Centro Cívico João Monlevade. Foto da maquete.
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[63], [64], [65], [66] e [67] Centro Cívico João Monlevade. Foto da maquete.
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[68] Centro Cívico João Monlevade. Foto da maquete. [69] Centro Cívico João Monlevade. Croquis.
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A equipe partiu do traçado de uma malha reticulada, organizando o posicionamento das células e 

tornando o edifício permeável e acessível em função dos desníveis do lote. A oscilação entre cheios 

e vazios construídos buscava ampliar a relação com o entorno; o centro cívico seria a extensão da 

rua, incorporando com naturalidade o programa exigido ao uso cotidiano. A monumentalidade seria 

alcançada por esse domínio do espaço e do entorno, através das novas relações criadas.

Não saberemos se a proposta funcionaria, já que o projeto não foi construído. É certo que 

grandes espaços em concreto, com esplanadas áridas e “generosas” nem sempre são bem su-

cedidos e apropriados pelo usuário. Ao contrário, tornam-se áreas estéreis e incompatíveis com 

o desejo do urbanismo contemporâneo. Mas estamos falando de um projeto de 1969, quando 

esse tipo de experimentação e a necessidade de criação de espaços públicos de convivência 

eram idealizados com certa esterilidade e pureza. 
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O BDMG E A CONSTRUÇÃO DE UMA TRAJETÓRIA

A monumentalidade na arquitetura pode ser definida como uma qualidade, 

uma qualidade espiritual inerente a uma estrutura que transmite a sensa-

ção de que não é possível acrescentar ou mudar nada nela. 

Louis Kahn, 1944

[70] BDMG, vista da Rua 

da Bahia
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O resultado do concurso de João Monlevade deu fôlego à equipe para que entrasse quase que 

paralelamente no concurso para o edifício da sede do BDMG, aberto em 1969 e acessível a arqui-

tetos do Estado de Minas Gerais. Os mesmos arquitetos: Humberto Serpa, Marcus Vinicius Meyer, 

Márcio Pinto de Barros e William Abdalla, saíram vencedores e se tornaram responsáveis pela 

construção daquele que viria a ser um dos marcos da arquitetura moderna de Belo Horizonte. 

O lançamento de concursos públicos desse porte, final da década de 1960 e início da de 1970, cor-

respondeu ao milagre econômico brasileiro, período em que os investimentos governamentais na 

área de infraestrutura urbana, construção de edifícios cívicos, administrativos, hospitalares, esco-

lares e habitacionais foram acelerados. “O Estado passaria por um processo de modernização bu-

rocrática” (SEGAWA, 1998, p. 160). A construção de Brasília, de certa forma, se tornou responsável 

por difundir e fortalecer o papel do arquiteto na concretização de empreendimentos importantes.

O edifício localiza-se no entorno da Praça da Liberdade, em terreno de esquina entre as ruas da 

Bahia e Bernardo Guimarães. O projeto parte da malha estrutural como definidora do objeto. 

Pilares trapezoidais em concreto aparente marcam os limites frontais do lote e sustentam o 

corpo do edifício que se materializa recuado e quase flutuante. O descolamento entre corpo e 

estrutura abre perspectivas, instaurando uma relação de visadas generosas entre o edifício e a 

cidade, ao mesmo tempo que dialoga com o pedestre, que passa pelo pilar da esquina, ofereci-

do à rua. O acesso ao prédio movimenta a trajetória, já que o térreo está um metro abaixo do 

nível do passeio, protegido por taludes gramados, numa arquitetura sem cerceamentos, onde 

os espaços público e privado se misturam.

[71] BDMG. Detalhe do rebaixo 

de acesso.
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Como forma de reforçar a tensão do objeto e acertar a proporção do prisma em vidro fumê, os 

dois primeiros e os dois últimos pavimentos recuam em relação ao corpo do edifício e adotam 

o fechamento em vidro incolor. Com esse artifício o volume principal se mostra pretensamente 

solto, como objeto independente e leve em sua relação com o rigor da malha estrutural.

[72] BDMG. Detalhe da facha-

da, foto tirada durante a obra. 

[73] Perspectiva apresentada 

no concurso, 1969.
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[74] Fachada da Rua da Bahia apresentada no concurso, 1969. [75] Fachada da Rua Bernardo Guimarães apre-

sentada no concurso, 1969. [76] Perspectiva apresentada no concurso, 1969. (próx. página)
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[77] Perspectiva apresentada no concurso, 1969. Vista do hall principal.

[78] Perspectiva apresentada no concurso, 1969. Vista do mezanino.

–
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Um núcleo central resolve as circulações verticais, sanitários e apoios, amarrando o sistema 

estrutural e desenvolvendo uma lógica e leitura espacial de planta livre que segue por todos os 

pavimentos. Térreo, mezanino, terraço e cobertura possuem perímetro menor, recuados três 

metros em cada face do prisma principal, de nove pavimentos. Além das áreas de escritórios 

e gabinetes, o programa conta com biblioteca, laboratórios fotográficos, gráfica, dois níveis de 

garagem no subsolo, bar e restaurante no mezanino, com área aberta expandida configurada 

por terraço com tratamento paisagístico. Também foi desenvolvida uma linha de mobiliário es-

pecífica às necessidades do projeto: sofás, poltronas e mesas foram desenhados pelo arquiteto, 

permanecendo no edifício ainda hoje.

[79] Perspectiva apresentada no concurso, 1969. Vista do terraço.

–
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[80] BDMG. Planta do térreo, projeto executivo.

[81] BDMG. Planta do mezanino, projeto executivo.
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[82] BDMG. Planta do pavimento-tipo, projeto executivo.

[83] BDMG. Planta do subsolo, projeto executivo.

Auditório

Ante-sala
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Garagem
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[84] BDMG. Planta da cobertura, projeto executivo.
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[85] BDMG. Elevação da Rua da Bahia, projeto executivo
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[86] BDMG. Elevação da Rua da Bernardo Guimarães, projeto executivo.
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[87] BDMG. Corte AA, projeto executivo.
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[88] BDMG. Corte BB, projeto executivo.
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A grelha vazada de concreto aparente no coroamento reflete a lógica estrutural adotada, favo-

recendo, juntamente com os pilares, a participação da luz natural como elemento de transfor-

mação do espaço construído. A luz, assim como elementos físicos e conceituais adotados na 

arquitetura - estrutura no alinhamento, caixa em vidro recuada, acesso rebaixado, opacidade e 

transparência - também possui papel transformador da paisagem, na relação de permeabilida-

de e expressividade do edifício com seu entorno. Ela ocupa os vazios construídos.

A modulação estrutural e a construção de cheios e vazios apoiados pela iluminação natural 

repetem-se como elementos definidores nos projetos do arquiteto. 

O desenho final sofreu ampliação de quatro pavimentos, em relação ao apresentado no concur-

so. A elaboração do projeto executivo e a coordenação para início da obra do BDMG se deram 

no mesmo ano de 1969. A construção teve início meses depois, correspondendo ao fôlego do 

milagre econômico, e parou no inicio da década de 1970, sendo retomada entre 1972 e 1973, 

quando, finalmente, a sede foi inaugurada.

Fayga Ostrower desenvolveu um projeto para o painel do hall principal, contratado pelo banco 

após o término da obra, mas que não foi executado.

 Durante os anos de obra, Serpa foi o arquiteto da equipe que acompanhou a construção, sem 

nenhum compromisso contratual com o BDMG. Segundo ele1, foi a maneira que vislumbrou 

para tentar garantir que o projeto fosse seguido integralmente. Apesar disso, discordante do 

projeto original, o fechamento do térreo e da cobertura que seria em vidro incolor, foi executa-

do com o mesmo vidro fumê dos demais pavimentos. 

O edifício seguiu íntegro por aproximadamente trinta anos, até que nos anos 2000 começou a 

sofrer modificações que o descaracterizaram, estando hoje em processo de tombamento pelo 

Patrimônio Histórico Municipal. Tornou-se um marco arquitetônico em Belo Horizonte, atingin-

do a monumentalidade através da correção formal.

Em 2012 o BDMG completou 50 anos, retomando um processo de cuidados com o edifício, 

que teve sua estrutura em concreto recuperada e limpa, mas que foi pintado, o que acabou 

por descaracterizá-lo, mudando sua tonalidade e eliminando a rusticidade natural do material.

1  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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COMPREENDENDO AS REFERÊNCIAS 

O concreto armado materializou a maior parte desses edifícios institucionais; foi o principal 

sistema construtivo da arquitetura brasileira na realização desses planos. Era um material dis-

ponível no mercado, mostrando-se como opção viável nas soluções de projetos, além de sua 

difusão ter sido estimulada por projetos anteriores a Brasília, como a unidade de habitação de 

Marselha, de 1946, de Le Corbusier, e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, do final de 

1950, de Affonso Eduardo Reidy. Ambos utilizaram o concreto aparente como solução estrutu-

ral e plástica. (SEGAWA, 1998, p. 149).

Os arcos em concreto do Palácio do Itamaraty, projeto de 1962, do arquiteto Oscar Niemeyer, 

foram replicados e reapropriados por outros arquitetos em várias regiões do Brasil.

[89] Palácio do Itamaraty, 1962. Arq. Oscar Niemeyer
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Podemos relacionar o prédio do BDMG com boa parte da arquitetura do período, que teve Bra-

sília como influência bastante presente. É mais um dos projetos do final da década de 1960 que 

adotou o concreto como o representante da modernidade arquitetônica e da expressividade 

do edifício, percebendo-se em sua proposta a capacidade de avanço frente ao formalismo pós-

-Brasília, então institucionalizado.

Além da influência de Brasília e da obra de Oscar Niemeyer, também podemos aproximar a tra-

jetória de Serpa, representada aqui pelo  BDMG, à arquitetura norte-americana do período. Sua 

viagem para os Estados Unidos, em 1967, o aproximou da produção de arquitetos como Paul 

Rudolph e Marcel Breuer, estreitando a influência internacional, especialmente a americana, 

sobre sua obra, mais do que a de profissionais brasileiros. O arquiteto Paul Rudolph, de acordo 

com Montaner:

Desenvolveu um novo expressionismo estrutural e brutalista com o uso do 

concreto aparente e a pedra. [...] ao longo de sua obra defenderá um claro 

expressionismo escultural que possuiu uma grande capacidade de renova-

ção da arquitetura norte-americana. (MONTANER, 2001, p. 70).

Eero Saarinen, Mies van der Rohe e Louis Kahn também podem ser considerados personagens 

que influenciaram o trabalho de Serpa. 

Saarinen, em entrevista para a revista Perspecta2 em 1961, pouco antes de sua morte, defendia 

a arquitetura-arte como uma conjunção de escolhas interligadas, conformadoras do projeto. 

Para ele, função, estrutura e técnicas construtivas deveriam corresponder às necessidades e 

realidade local; o projeto deveria ter um conceito totalizador, refletido em todas as suas aplica-

ções, do exterior ao interior da construção. Associava-se a isso a força expressiva do edifício e 

em como este se comunicava com seu entorno.

2  Entrevista indicada à autora por Humberto Serpa. SAARINEN. PERSPECTA: The Yale Architectural 
Jornal, New Haven, n.7, p.29-32, 1961. 
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Serpa também considerava esses pontos fundamentais para a elaboração de seus projetos3 e 

podemos afirmar que na sede do BDMG o arquiteto respondeu a essas premissas. Essa obra 

tornou-se icônica em sua carreira, representando a conjunção do pensamento projetual das 

obras anteriores e também a afirmação dos conceitos que serão buscados em projetos futuros.

A sede do BDMG, assim como o Seagram Building, de Mies van der Rohe, em Nova Iorque, foi 

capaz de adquirir autonomia própria: monumentalidade e expressividade através da simplicidade 

da forma, entendendo-se que simplicidade não anula a complexidade do pensamento projetual. 

Serpa não foi um minimalista como Mies, mas sim um seguidor da doutrina estrutural do mes-

tre, com uma elaboração projetual que partia do rigor formal e da racionalidade da estrutura, 

na busca pela correção formal.

Já a influência de Kahn sobre sua obra se deu mais como postura frente ao pensamento de pro-

jeto, na busca pela expressividade do edifício e na eleição da luz natural como elemento constru-

tivo. Serpa afirma:

Nos projetos eu buscava uma compreensão da estrutura, da luz, da flui-

dez na paisagem. Eu acho que projetar é desenhar, desenhar, desenhar... 

pensar, desenhar, pensar, desenhar... É isso. É uma questão de depuração 

mesmo. Hoje, com o computador, eu não sei como eu faria, não sei como a 

emoção entraria.4

A percepção da existência de uma expressão própria a conformar cada edifício, onde não exis-

tem respostas dadas e fórmulas a serem seguidas, e sim o esgotamento de possibilidades atra-

vés da persistência no desenho; a investigação da essência do objeto, onde estrutura e função 

estão em busca da expressividade; “o desenho, resolvendo e definindo as qualidades de cada 

espaço, através dos detalhes: sua iluminação, seus elementos construtivos, seus materiais e 

3  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

4  Idem.
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conforto interior” (MONTANER 2001, p. 63), são pontos que acompanharam o processo de 

projeto de Serpa e que são percebidos na obra de Louis Kahn.

Kahn aparece na história da arquitetura como a figura crucial na “evolução da tradição do Mo-

vimento Moderno à chamada situação pós-moderna.” (MONTANER, 2001, p.62). O início de 

sua carreira independente, surgindo no panorama da arquitetura internacional, coincide com o 

começo da evidência da crise do movimento moderno, e nesse sentido, influenciando os jovens 

arquitetos do período, “Kahn tornou-se o arquiteto-herói do começo da década de 1960 e tal-

vez o último formador-criador de que teremos conhecimento”, é o que escreve Vincent Scully. 

(SCULLY, 2002, p. 116).

Sua influência sobre a produção de Serpa começa com o projeto do BDMG5. Serpa nutre pelo 

arquiteto americano sentimento de admiração pessoal e compartilhamento na compreensão 

da arquitetura. “O que o edifício quer ser?”, é a conhecida pergunta de Kahn em cada caso de 

elaboração projetual. Segundo Montaner:

O momento inicial da ideia e da forma é essencial na concepção arquitetô-

nica de Louis I. Kahn. É o momento do croqui, dos primeiros desenhos; o 

momento que frente aos primeiros dados do programa e do lugar permite 

que a própria estrutura da forma se manifeste, que a ordem que precede 

o desenho se expresse [...] Kahn opta por uma premissa formal de partida 

que possa expressar-se com a mesma força tanto no desenho inicial quanto 

final. [...] passar o silêncio à luz, de buscar a existência das coisas, de che-

gar à essência dos tipos arquitetônicos, de cada estância e cada elemento. 

(MONTANER, 2001, p. 63-64)

Para o projeto da sede do BDMG, a proposição projetual dos arquitetos conseguiu reinventar, 

não o avanço da técnica, mas a capacidade de transformação da paisagem através da elabora-

5  Afirmação de Serpa em entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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ção do objeto arquitetônico. Não seria a técnica a responsável por mudar o papel social da ar-

quitetura e sim a sensibilidade do profissional em transpor à sua obra a correção formal através 

da liberdade projetual enquanto arte. 

Mesmo considerando o atraso no desenvolvimento industrial de países 

como o nosso, a arquitetura, como arte, partia em termos de funcionalis-

mo, da possibilidade de desenvolver formas modernas a partir de qualquer 

nível de técnica construtiva. [...] A arquitetura reivindica para si uma liber-

dade sem limites no que tange ao uso formal. Ou melhor, uma liberdade 

que só respeite a sua lógica interna enquanto arte. (ARTIGAS, 2004, p.105).

     



CAPÍTULO 3.
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A AFIRMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE

A segunda metade da década de 1960 foi marcada pelo desaparecimento dos grandes mestres 

do movimento moderno. Le Corbusier morre em 1965, Mies van der Rohe e Walter Gropius em 

1969. O movimento moderno perde força e orientação frente à nova geração de arquitetos, que 

se perguntam como avançar devido à insatisfação das respostas do estilo internacional.

No Brasil, o Pavilhão da Feira Mundial de Osaka, de 1970, se afirmou como um marco da ar-

quitetura paulista, com projeto da equipe liderada por Paulo Mendes da Rocha. Os anos de 

ditadura militar seguiam intolerantes e trágicos. O período do “milagre econômico” pretendia 

posicionar o país no caminho do desenvolvimento: planejamento, projetos e construções em 

excesso movimentaram as turbinas da economia pujante. (SEGAWA, 1998, p. 157)

Em 1972 os arquitetos Raphael Hardy Filho, Álvaro Hardy (Veveco) e István Farkasvölgyi ela-

boraram o projeto da sede da Usiminas, em Belo Horizonte. O volume em concreto aparente, 

sobre pilotis e com fechamento em pele de vidro, estava alinhado com as premissas modernas 

e com a arquitetura vigente no país no período. 

[90] Sede da Usiminas, Belo 

Horizonte. 
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Nesse mesmo ano, enquanto o Brasil e os mineiros apostavam na plasticidade do concreto 

armado, surge, em Paris, umas das referências pós-modernas: o Centro Georges Pompidou, 

dos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers, inaugurado em 1977. Símbolo da Paris contem-

porânea, o projeto explorou novas possibilidades tecnológicas, com consciência da superação 

do movimento moderno, vivenciando um novo período de experimentação onde a atitude pós-

-moderna é assumida em toda a sua diversidade de posições. 

Em 1973 Vilanova Artigas elaborava o projeto da Rodoviária de Jaú, cidade do interior de São 

Paulo. Ele seria o maior representante da arquitetura brutalista paulista, nos anos 1960 e 1970, 

engajado na reorganização curricular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-

dade de São Paulo (FAU-USP) e quem, pela sua clareza e força ideológica, fez com que a linha 

paulista influenciasse a arquitetura do país. De acordo com Hugo Segawa:

Nunca antes no Brasil houve um esforço tão claro de correlacionar uma 

série de teses com realizações arquitetônicas concretas. Ética e estética 

nunca estiveram tão em evidência. Uma estética com ética ou uma ética 

com estética – jogos de palavras que rondaram as discussões e a prática da 

arquitetura em São Paulo nos anos de 1960-1970. (SEGAWA, 1998, p.148)

[91] Centro Georges Pompidou, Paris. Arqs. Renzo Piano e Richard Rogers.
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O brutalismo paulista representou parte da boa arquitetura brasileira elaborada dos anos 1960 

a meados de 1970. De acordo com Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein, diferente-

mente do novo brutalismo europeu, que surgiu na Inglaterra em meados de 1950:

A ideia da exploração plástica das estruturas de concreto na arquitetura 

brasileira [...] não caminhou no sentido de criar estruturas econômicas, 

com pouco uso de material por um desenho engenhoso e preciso. O 

arrojo buscou formas insólitas ou grandes vãos, por vezes descabidos, em 

programas simples de residências ou pequenos serviços.” (BASTOS; ZEIN, 

2010, p. 115)

Diferentemente da Europa, e fruto da contundência da repressão, a produção da arquitetura 

nacional ainda seguia dominada pelas diretrizes modernas, institucionalizadas no país como 

fruto da arquitetura inovadora das décadas anteriores, agora esvaziada de sentido enquanto 

discurso arquitetônico. 

[92] Rodoviária de Jaú. Arq. Vilanova Artigas.
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Apesar da crise da modernidade ter chegado à realidade brasileira, as questões levantadas por 

ela acabaram ganhando pouca relevância. O ritmo de trabalho dos arquitetos continuava acele-

rado, o que dificultava a percepção dos problemas e impedia maiores reflexões sobre a revisão 

moderna. (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 195). As soluções utilizadas eram sempre as mesmas: exacer-

bação da estrutura, concreto aparente, vão livre. Cópias desprovidas de significado, imitando 

os mestres brasileiros da década de 1950, como Niemeyer e Artigas. A inexpressividade desta 

arquitetura, associada à diminuição no ritmo da construção civil no final da década de 1970, 

alimentará a discussão pós-moderna.

Dentro desse rol da arquitetura maneirista1 produzida durante a década de 1970, Serpa pode 

ser considerado um dos arquitetos que contribuiram para uma produção significativa. Utilizou-

-se dos elementos que configuravam a arquitetura moderna, sendo capaz de propor uma rein-

venção plástica particular. Segundo Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein:

...”influência” não implica em subordinação estrita, mas em livre escolha de 

referências pelo criador, que dentre as infinitas manifestações existentes, 

seleciona as que melhor lhe parecem consoar com aquilo que deseja ex-

pressar. [...] A apropriação poética transforma e interpreta os precedentes: 

é esse movimento que caracteriza verdadeiramente o ato criativo. (BASTOS; 

ZEIN, 2010, p.81-82). 

Os projetos elaborados por Serpa na década de 1960, principalmente com a concretização do 

projeto da sede do BDMG, lançaram-no como profissional promissor da nova geração de arqui-

tetos de Minas Gerais. 

Seguia como professor na Escola de Arquitetura, cargo que irá ocupar até sua aposentadoria 

em 1994. A vida acadêmica ficava cada vez mais ligada à sua condição de arquiteto projetista.  

Essa interdependência era clara para ele: “eu nunca daria aula se eu não tivesse a prática 

1  Hugo Segawa, depoimento oral.



94

correspondente ao que eu falasse.”2  

Além do envolvimento com essas duas frentes profissionais, passou a integrar a diretoria do 

Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de Minas Gerais (IAB-MG) de 1970 a 1973. 

Desenvolveu para o Instituto o cartaz da 3ª Premiação de Arquitetura, de 1970, avançando com 

sua produção de artes gráficas.

2  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

[93] Cartaz da 3ª premiação IAB-MG, 1970
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O projeto da sede do BDMG rendeu novas relações profissionais e pessoais a Serpa. João 

Napoleão de Andrade, pai de um dos diretores do banco na época, contratou-o para projetar 

sua residência localizada em condomínio com área verde generosa, na cidade de Nova Lima, 

vizinha a Belo Horizonte.

RESIDÊNCIA JOÃO NAPOLEÃO DE ANDRADE

O projeto de 1971 previa coroamento em arcos de concreto armado apoiados em estrutura 

de tijolos cerâmicos aparentes. A setorização dos espaços era clara, sendo o bloco social inde-

pendente do bloco íntimo, conectados por passarela visualmente permeável. A implantação 

acomodava o edifício aos desníveis da topografia do lote. 

A estrutura, exposta, orientava a compreensão do edifício, com planos bem marcados, pés-

-direitos distendidos, ângulos, recuos e conformação de eixos que privilegiavam as visadas. Os 

planos de construção da volumetria seguiam a lógica da marcação estrutural, interrompidos 

de acordo com a conveniência de usos. Empenas cegas, ou pontuadas por rasgos, definiam as 

extremidades dos blocos, em contraposição à transparência das vedações em vidro nas super-

fícies perpendiculares à estrutura. 

Os fechamentos, recuados da estrutura, ampliavam as relações do usuário com o exterior, dila-

tando a permeabilidade entre interno e externo, além de reforçar o caráter monumental da obra.

[94] Residência João Napoleão de Andrade. Fachada frontal
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[95] Residência João Napoleão de Andrade. Planta do térreo. [96] Residência João Napoleão de Andrade. 
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Percebe-se uma semelhança plástica entre esse projeto, não executado, e a Maison Jaoul, de Le 

Corbusier, projetada em 1937 e executada em 1954. Os arcos de concreto e a solução da cober-

tura em abóbada, combinados ao tijolo aparente que funciona como vedação e acabamento de 

toda a casa, aproximam os projetos à primeira vista. A planta da residência projetada por Serpa 

exibia maiores distensões e angulações do espaço, enquanto a Maison Jaoul foi resolvida por 

dois blocos perpendiculares e ortogonais, desconectados entre si. A inexistência de maiores in-

formações de desenho da residência projetada por Serpa dificulta uma análise mais elaborada 

das semelhanças ou diferenças entre as duas obras. 

[98] Maison Jaoul, Paris, 1937. Arq. Le Cor-

busier

[97] Residência João Napoleão de Andrade. Corte

Quarto

Quarto
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RESIDÊNCIA MORVAN DOLABELLA

Dois anos depois, em 1973, um dos diretores do BDMG, Morvan Dolabella, contratou Serpa 

para a elaboração do projeto de sua casa. A relação entre os dois se estreitou ao longo do acom-

panhamento diário que o arquiteto prestava à obra da sede do banco.

O bloco principal da residência se sobrepõe ao desnível do terreno, em pavilhão que ocupa 

toda a extensão entre os limites laterais do lote. A estrutura é a definidora da volumetria e da 

tensão buscadas pelo projeto: a casa é tensionada nos muros das divisas laterais, reforçando a 

intenção de independência e expressividade estrutural. Pergolados soltam o bloco do afasta-

mento lateral, ao mesmo tempo  que amarram e ampliam sua extensão, forçando a horizonta-

lidade. O arquiteto dissimula a casa em pavimento único, na medida em que, o fechamento em 

vidro incolor do pavimento inferior desconecta o bloco do solo, ampliando as visadas do lote e 

reforçando a clareza do volume.

Serpa remanejou o lote; tensionou a relação da casa com o perfil do terreno, através do diálogo 

entre objeto construído e intenção de implantação.

Um volume secundário conecta-se perpendicularmente ao bloco principal, com volumetria que 

penetra sob esse pavilhão, sinalizando a conformação de eixos e caminhos de acesso.

[99] Residência Morvan Dolabella. Fachada frontal
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[100] Residência Morvan Dolabella. Planta do pavimento superior. [101] Residência Morvan Dolabella. Corte 

longitudinal. [102] Residência Morvan Dolabella. Detalhe da fachada e acesso principal.
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A casa possui estrutura modular, como todos os projetos de Serpa. Ela faz parte da composição 

arquitetônica, clara em suas intenções formais, que associada à solução de vedação recuada, 

em volume que se solta da marcação estrutural, valoriza a expressividade do edifício: caracte-

rística que vem se repetindo em seu trabalho.

A área de lazer foi implantada na frente do lote, em lateral oposta ao bloco de serviços, criando-se 

um contraponto entre cheios e vazios no afastamento frontal. A casa começa assentada no chão, 

e se expande, não só, na horizontalidade do terreno, mas também ampliando sua verticalidade.

A residência atualmente não pertence à família Dolabella. A volumetria original permanece, 

apesar do acréscimo de um gradil frontal e da aplicação de pintura no concreto aparente. O 

terreno vizinho foi comprado e incorporado ao lote, aumentando a área de lazer. O muro de di-

visa foi demolido, desmontando, de certa forma, a tensão original do projeto, que descarregava 

nele a força conceitual limitadora e definidora do espaço. 

Os limites espaciais criados originalmente eram responsáveis pelas relações com o entorno, 

agora diluídas em espaço completamente aberto. A supressão do muro, plano estruturador das 

tensões da obra, teria, para Serpa3, a mesma gravidade de se criar um rasgo nos pátios hermé-

ticos de Barragán. Corresponde ao desmonte do pensamento investido no projeto.

3  A supressão do muro como fato de desarticulação do projeto foi afirmado pelo arquiteto em en-

trevista concedida à autora em agosto de 2011. A comparação com Barragán é um argumento da autora.

[103] Residência Morvan Dolabella. Pergolado lateral, foto durante a obra.
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Conseguimos prenunciar a relação do arquiteto com o processo de modificação de seus proje-

tos; para ele lidar com as mudanças ocorridas durante ou após a construção, significava abrir 

mão do conceito inicial buscado para o projeto. 

A intervenção do usuário sobre o objeto construído colaborou para que Serpa revisse sua ex-

pectativa profissional no futuro, em função da dificuldade entre criar e concretizar o ideal pro-

jetado. Este posicionamento assertivo e intransigente se assemelhava ao de muitos mestres 

modernos, onde a concessão significava o desmonte e o enfraquecimento na elaboração do 

pensamento arquitetônico. Segundo Vincent Scully:

 A força de Mies está em sua disponibilidade para trabalhar somente com o 

ideal. Também é a sua limitação. Se fosse obrigado a fazer concessões [...] 

o resultado não seria totalmente satisfatório para ele. (SCULLY, 2002, p.56).

Para Serpa os projetos não eram estanques, era uma questão de coerência de ser e fazer, onde 

as soluções adotadas eram profundas e contínuas na relação da evolução dos projetos4. Por 

outro lado, o domínio sobre o objeto construído se torna impossível: mudanças, reavaliações, 

descaracterizações, adaptações, são inevitáveis. 

A “boa arquitetura” resiste ao desmonte e à maneira como o novo usuário pretende se rela-

cionar com o espaço que lhe foi apresentado? O valor da arquitetura de Serpa estava na sua 

concepção estrutural, que foi capaz de resistir a intervenções pontuais, sem legitimá-las. Ao 

contrário, as modificações se denunciam, já que não conseguem ser incorporadas ao projeto 

original. De certa forma, sua arquitetura tem uma integridade resistente, que vem sendo obser-

vada, à medida que nos aproximamos dos edifícios analisados no tempo presente. 

Mas a integridade de um projeto não resiste à sua demolição. Foi o que aconteceu com a resi-

dência Ulins Marra, que passou pelo processo mais drástico de modificação: “sumiu do mapa” 

na primeira década dos anos 2000.

4  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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RESIDÊNCIA ULINS MARRA

Projetada em 1973, remete-se à referência estrutural da obra do BDMG, inaugurado nesse 

mesmo ano. A estrutura em concreto aparente com secções trapezoidais participava como ele-

mento compositivo e expressivo; vigas conectavam-se ao volume recuado e aparentemente 

suspenso; o controle da luz natural atuava como aliado plástico importante, capaz de intervir na 

percepção espacial.  Algumas dessas características também são percebidas na obra do Colégio 

Loyola e na residência Morvan Dolabella. 

A estrutura independente era recorrente na definição do partido arquitetônico de Serpa, sendo 

[104] Residência Ulins Marra. Detalhe da fachada frontal.



103

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

uma das características mais marcantes de sua obra. A estrutura, da qual a cobertura também 

fazia parte, conformava uma “caixa independente” que recebia e acolhia o volume construído 

habitável, em suas variações, de acordo com as especificidades de cada projeto. 

Esse raciocínio aproximava Serpa da arquitetura paulista5, que parte da estrutura como a de-

finidora da arquitetura e da conformação dos espaços. Para os arquitetos paulistas, “a cidade 

era concebida como um espaço democrático, espaço de convivência, de encontro.” (SEGAWA, 

1998, p. 151) A grande caixa estrutural trazia essa liberdade de ocupação espacial, permitindo 

variações de acordo com as necessidades de cada projeto. 

Condicionadas pelas limitações do lote urbano tradicional, as casas implan-

tadas em vizinhanças convencionais fechavam-se introspectivamente com 

empenas cegas, como que negando o entorno imediato e voltando-se para 

dentro, em volumes monoblocos (fiel ao instrumento do plano de massas 

ao nível urbano). Os interiores, todavia, eram admiravelmente abertos, 

com ambientes fluentes e interligados física e visualmente, muitas vezes 

abolindo hierarquizações de uso e convivência tradicionais. Os espaços co-

munitários eram valorizados; os recantos privados, compactados. (SEGA-

WA, 1998, p. 151).

Diferentemente do que descreve Segawa sobre o interior dos espaços paulistas com sua li-

berdade de planta e abolição de hierarquização de usos, nos projetos de Serpa percebemos 

o oposto. Suas soluções espaciais eram compartimentadas e não “democratizadas” como na 

arquitetura paulista e na carioca; sua proposição espacial não privilegiava conexões visuais am-

plas, mas era generosa no sentido de despertar sensações através de espaços que, apesar de 

hierarquizados, eram bem articulados e fluidos. A rigidez na setorização não impedia que o 

espaço vivenciado fosse diluído.

5  Segawa afirma que “a arquitetura formalmente identificável como “paulista” deveu-se ao seu 

caráter de continuidade à linha carioca”. SEGAWA, 1998, p. 147.
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Apesar da similaridade de solução estrutural entre Serpa e os paulistas, da utilização do concre-

to armado como o elemento de expressividade contemporânea, de propor a introspecção das 

residências, não podemos afirmar que existiram claras influências conceituais. A arquitetura de 

Serpa, provavelmente, não derivou da arquitetura paulista, mas ocorreu como um fenômeno 

paralelo a ela, num período em que essas soluções arquitetônicas citadas eram difundidas por 

todo o país, e fora dele, principalmente através de Oscar Niemeyer e da inauguração de Brasília.

A hierarquia de usos, os espaços que não se desvelam de imediato, a proposição de caminhos 

e tensões e a dramaticidade no controle da luz natural podem ser considerados características 

mineiras, fruto de um temperamento ensimesmado e particular. Diferente da expansividade 

carioca e do engajamento político paulista, “que atribuía ao arquiteto uma verdadeira tarefa 

redentora, missionária, de reformulação do mundo.” (SEGAWA, 1998, p.146).

[105] Residência Ulins Marra. Fachada frontal.
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[106] Residência Ulins Marra. Planta do pavimento térreo. [107] Residência Ulins Marra. Planta do pavimento 

superior. [108] Residência Ulins Marra. Corte longitudinal.
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[109] Residência Ulins Marra. Fachada frontal. [110] Residência Ulins Marra. Fachada posterior. [111] (ao lado)

Residência Ulins Marra. Detalhe da estrutura e da luz na fachada frontal.
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[112], [113] e [114] Residência Ulins Marra. Foto da obra.  [115] Residência Ulins Marra. Vista da escada subin-

do para o terraço. [116] Residência Ulins Marra. Vista do estar íntimo (ao lado).
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Para esta residência, Serpa tirou partido da topografia e desenvolveu a casa abaixo do nível da 

rua, no sentido do caimento do terreno. A tensão do projeto se dá na implantação, com volu-

metria que parece “engasgada” entre as divisas laterais, trazendo uma percepção de fachada 

contida, que contraria a expansão espacial vivida no interior do edifício.  

Assim como na residência Dolabella, projetada no mesmo ano e já comentada, Serpa traz os 

serviços para frente, em volumetria independente e fora da “malha” de concreto. O corpo prin-

cipal da casa abarca as áreas social e íntima, resolvidas em acessos por meios-níveis.

A escada tem papel central, responsável por organizar os percursos de acesso aos ambientes de 

forma generosa, proporcionando maior riqueza na trajetória entre os espaços. O pergolado de 

concreto amplia as conexões entre interno e externo, filtrando a luz em suas variações ao longo 

do dia, o que nos remete a Louis Kahn, em sua associação de força e delicadeza na percepção 

espacial, reforçando a influência do arquiteto americano sobre o trabalho de Serpa.



110

A residência foi inaugurada em 1976, já com alguns ajustes que contrariaram o projeto original: 

o fechamento da pérgola seria em panos de vidro sem caixilharia, diferente da esquadria em 

metalon que foi executada; a escada deveria ser em estrutura leve, metálica, quase virtual, mas 

acabou sendo executada em concreto. Provável decisão do cliente, para ajuste de orçamento, 

divergindo da decisão do arquiteto. Para Serpa6, essas modificações mostraram-se graves, mas 

reforçam o que dissemos anteriormente: a qualidade arquitetônica não foi comprometida. 

 Serpa sempre foi tido como um arquiteto de temperamento difícil: exigente e assertivo em 

suas colocações com o cliente. Em suas próprias palavras: “eu nunca fui um arquiteto popular. 

Minha fama era de ser um cara difícil.”7 

A partir da metade da década de 1970 seu nome passou a representar uma assinatura para 

os projetos, fazendo com que os clientes o procurassem mais pelo reconhecimento de sua 

importância do que por uma afinidade legítima. Por um lado isso permitia que ele trabalhasse 

com mais independência, já que não existiam laços afetivos entre contratante e contratado, 

por outro, nem sempre o cliente compartilhava e compreendia suas escolhas projetuais e sua 

determinação nas decisões de projeto. 

Nessa época o escritório funcionava na Avenida do Contorno, onde dividia espaço com os ar-

quitetos Ronaldo Massoti e Luiz Lanza, que também foram professores na Escola de Arquitetura 

e seus contemporâneos. O escritório não contava com arquitetos nem estagiários contratados; 

o desenvolvimento e desenhos dos projetos eram elaborados por ele ou por outros arquitetos 

parceiros, contratados para um trabalho específico. Lanza, por exemplo, foi quem desenhou o 

projeto executivo da sede do BDMG. 

Na Escola de Arquitetura seguia como assistente de Lussy, dando aula nas disciplinas de plane-

jamento arquitetônico e aulas teóricas de preparação para a elaboração de projetos. O corpo 

docente no início da década de 1970 também contava com os professores: Suzy de Mello, Ra-

phael Hardy Filho, Radamés Teixeira, Gil Piroli, Paulo Bopp, dentre outros.

6  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

7   Idem.
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TRANSIT - FÁBRICA

Também no ano de 1973, Serpa foi contratado para elaborar o projeto da Transit, uma fábrica 

de semicondutores a ser construída em Montes Claros. Tratava-se de um investimento do go-

verno militar para reduzir a dependência brasileira sobre a importação de microprocessadores. 

Tentativa fracassada, já que a fábrica, que nunca produziu nada comercialmente, encerrou seus 

trabalhos em 1982.

A contratação de Serpa se deu mais uma vez como fruto do projeto da sede do BDMG. O então 

presidente da Transit havia sido presidente do banco, na época do concurso.

Montes Claros localiza-se ao norte do Estado de Minas Gerais e é uma cidade extremamente 

plana e de clima quente e seco. O projeto da fábrica mostra uma grande cobertura modular 

em concreto aparente – variando entre módulos cobertos, descobertos e pergolados – que se 

sobrepõe aos blocos industriais.

A cobertura entra como um coroamento, que pousa solta dos blocos, criando um bolsão de ar 

capaz de minimizar o desconforto do clima, enquanto o edifício inferior é que, efetivamente, 

configura os espaços lacrados da fábrica, definindo usos, setorizações e caminhos.

[117] Fábrica da Transit
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Partes desse bloco inferior escapam da cobertura totalizadora, em braços que ocupam o ter-

reno e criam relações de tensão formal, visivelmente importantes para a proporção do objeto 

construído. Essa cobertura tramada, que determina o espaço, cria, juntamente com os blocos 

inferiores, uma relação de continuidade e unidade. Apesar da independência estrutural, a co-

nexão virtual é predominante, estabelecendo uma unidade entre as partes. 

A horizontalidade nivelada da cobertura se contrapõe à variedade de níveis definidos pelos 

taludes, escadas e rampas. A variação nos fechamentos da cobertura dos módulos permite que 

o ambiente da fábrica seja intermeado por diferenças de luz. Jardins e planos gramados propor-

cionam espaços bem articulados em sua relação com o usuário. 

[118] Fábrica da Transit. Foto da maquete.
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[119] Fábrica da Transit. Foto da maquete. [120] Fábrica da Transit. Foto aérea. [121] Fábrica da Transit.
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[122], [123], [124] e [125] Fábrica da Transit.
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[126], [127], [128], [129], 

[130] e [131] Fábrica da Transit
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[132] Fábrica da Transit. Implantação. Projeto executivo.

[133] Fábrica da Transit.Detalhe da janela. Projeto executivo
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[134] Fábrica da Transit. Planta de cobertura. Projeto executivo.

[135] Fábrica da Transit. Planta. Projeto executivo.

1. Hall/Pórtico

2. Administração

3. Restaurante

4. Serviços

5. Área de dispersão/Jardins

6. Fabricação

7. Vestiários

8. Núcleo mecânico

9. Expansão
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[136] Fábrica da Transit. Elevação 01. Projeto executivo.

[137] Fábrica da Transit. Elevação 02. Projeto executivo.

[138] Fábrica da Transit.Corte AA. Projeto executivo.

[139] Fábrica da Transit. Corte CC. Projeto executivo. 
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A racionalidade do sistema construtivo, com estrutura concretada in loco, telhas tipo calhetão 

de fibrocimento e tijolo maciço, viabilizou a flexibilidade e fluidez do projeto, conformando uma 

obra expansível e passível de adaptações futuras. Como afirmam Maria Alice Junqueira Bastos 

e Ruth Verde Zein:

A possibilidade de uma obra arquitetônica concebida de acordo com uma 

lógica que regesse sua expansão, sua adaptabilidade a situações futuras, 

buscando evitar uma rápida obsolescência, motivou algumas experiências 

arquitetônicas nos anos de 1960 e 1970. Solução distinta de um projeto 

integralmente concebido e implantado em etapas, o conceito da obra ex-

pansível, não específica, porque aberta a necessidades futuras, está ligado 

a certa neutralidade caracterizada por soluções generalizantes e esquemá-

ticas. Uma das respostas desses anos foi a “coordenação modular”, método 

baseado numa “unidade estrutural”, ou seja, em uma estrutura auto sufi-

ciente que delimita uma parcela do espaço e cujos sucessivos agrupamen-

tos vão constituindo o todo. [...] a concepção pode se perder  na busca da 

correta montagem funcional [...] chegando a uma pulverização da ideia de 

arquitetura. (BASTOS; ZEIN, 2010, p.123)

Assim que a fábrica ficou pronta, em 1974, o arquiteto foi contratado para projetar, em ter-

reno vizinho, o bloco de hospedagem: edificação que daria apoio aos visitantes e a alguns 

funcionários da Transit. 

TRANSIT – BLOCO DE HOSPEDAGEM

Implantado em terreno plano, o programa do projeto inclui recepção com área de socialização, 

serviços e dormitórios. O pavilhão principal recebe o hóspede e configura a área de convivência 

do hotel. O acesso é bem sinalizado, com volume em pé-direito duplo, que confirmava sua hie-

rarquia em relação aos outros elementos conformadores do conjunto. É a partir desse volume 

que os demais se articulam. Um corredor em diagonal orienta a circulação dos quartos que 

avança frente ao pavilhão principal, marcando um novo eixo que desequilibra a possível sime-
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tria e placidez do conjunto. Já o bloco de serviços, em formato triangular, localiza-se na inter-

seção entre a área social e a circulação que leva aos dormitórios, enclausurado por taludes em 

suas três faces. A piscina, que faz a vez de espelho d’água na varanda pergolada do bloco prin-

cipal, compõe o desenho arquitetônico e reforça a articulação entre os volumes construídos. O 

espaço é fluido, os elementos construtivos estão expostos: madeira natural e tijolo maciço com 

pintura branca resolveram toda a construção.

[140] Transit, Bloco de Hospedagem. Foto da maquete
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[141] Transit, Bloco de Hospedagem. [142] Transit, Bloco de Hospedagem. Planta

1. Hall

2. Jantar

3. Estar

4. Lavabo

5. Copa

6. Galeria

7. Apartamentos

8. Pátio de serviços

9. Serviços

10. Piscina
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3
1
2

45

6
7
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Neste projeto Serpa utilizou pela primeira vez a solução de cobertura em telha cerâmica com 

caimento único, embutida nas empenas laterais. Essa escolha aplicou-se tanto no pavilhão prin-

cipal quanto nos volumes dos dormitórios, que tiveram fachada lateral inclinada, reforçando a 

diagonal explorada em planta.

[143] Transit, Bloco de Hospedagem. Corte transversal. [144] Transit, Bloco de Hospedagem. Vista frontal do 

conjunto.
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[145] Transit, Bloco de Hospedagem. Vista lateral dos dormitórios. [146] Transit, Bloco de Hospedagem. [147] 

Transit, Bloco de Hospedagem. Vista posterior do conjunto.
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Os volumes conectam-se de forma dramática, onde a diferenciação de usos dá margem à dis-

tensão do edifício em suas conexões angulosas e precisas. A modulação estrutural bem marca-

da favorece os eixos de tensão, afirmando a dramaticidade e a proposição conceitual da obra.

O bloco de hospedagem é um dos projetos onde Serpa mais se aproxima de Kahn. Transcreve-

mos parte do texto de Montaner, que se refere a Louis Kahn, e que, a nosso ver, aplica-se bem 

à descrição dessa obra e à compreensão da linguagem e das escolhas feitas por Serpa:

Estruturação dos espaços, formas do edifício e linguagem de cada elemen-

to, tudo isso se resolve desde uma única referência: as leis autônomas da 

forma, da geometria. [...] Utilização de eixos principais e secundários de 

composição, uso da repetição das formas, da justaposição, interseção, ins-

crição e outros jogos geométricos são os recursos utilizados. E a recorrência 

às formas simples é feita conhecendo todo o seu valor transcendente, sim-

bólico e hierárquico: a perfeição do círculo e da esfera, a solidez do cubo, o 

direcionamento do triângulo. [...] é necessário recuperar a ideia de centro e 

de hierarquia nas formas arquitetônicas. Portando, as leis da geometria são 

a primeira e a ultima justificação de todo o projeto, desde a ideia inicial até 

a composição final. (MONTANER, 2001, p. 65). 

Tanto a fábrica quanto o bloco de hospedagem ficaram abandonados por mais de trinta anos, 

desde o fechamento da Transit, em 1982. Hoje a primeira abriga uma universidade e o segundo 

funciona como hotel. Ambos sofreram modificações para adequação ao novo uso.

Ainda em 1974 Serpa desenvolveu três projetos de casas. Dois deles, as residências Henrique 

Oswaldo de Andrade e Eduardo Mata Machado, ocorreram simultaneamente, implantadas em 

lotes vizinhos, em condomínio na cidade de Nova Lima, MG. Nenhum deles foi executado e a 

pouca informação levantada nos impede de fazer maiores afirmações sobre o trabalho. Os lotes 

tinham área aproximada de 10 mil metros quadrados, gerando uma implantação e ocupação do 

terreno pouco relacionada com a rua, privilegiando a relação do edifício com a paisagem e sua 

adequação à incidência solar e à topografia dos terrenos.
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RESIDÊNCIA HENRIQUE OSWALDO DE ANDRADE

Na residência Henrique Oswaldo de Andrade, a modulação estrutural do projeto permanece 

rigorosa, sendo incorporada a uma solução de planos paralelos resultantes da conformação 

de uma malha reticulada. A volumetria, ao mesmo tempo que segue a regularidade da malha, 

é conformada por uma movimentação no traçado dessa retícula, de forma a articular a casa 

com o lote, apoiada pela setorização dos três núcleos que compõem o conjunto

A circulação vertical interrompe a lógica da malha e participa como núcleo estruturador do 

projeto, com pavimentos acessados através de meios-níveis, culminando em um terraço-

-mirante. Ela seria a irradiadora e organizadora das conexões espaciais, ao mesmo tempo 

que desestrutura a ortogonalidade dos planos, com eixo de acesso externo de conformação 

angulosa. 

A circulação vem sendo percebida nos projetos de Serpa como elemento articulador impor-

tante na conformação dos espaços, sendo marcada, na maioria das vezes, pela entrada de 

luz natural. Nesse projeto percebemos uma zenital na caixa de escada, enquanto em projetos 

como a residência Magalhães, de 1968, e Ulins Marra, de 1973, a luz participa da circulação 

através de pergolados. 

Empenas cegas em concreto aparente acompanham o sentido da trama estrutural, rompidas 

em alguns momentos para permitir a articulação entre os espaços. A opacidade das empe-

nas é contraposta pela transparência dos planos perpendiculares a elas, que correspondem 

às aberturas dos ambientes, ampliando a relação do usuário e do edifício com a paisagem. A 

rigidez da malha estrutural e da setorização de usos, se contrapõe à fluidez na conformação e 

articulação dos espaços da residência.
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[148] Residência Oswaldo de Andrade. Planta níveis 3 e 4. [149] Residência Oswaldo de Andrade. Corte.

Se
rv

iç
os

Pórtico

Estar Varanda

M
ús

ic
a

Ja
nt

ar

Co
zi

nh
a 

Setor íntimo

Níveis

1. Hóspedes

2. Garagem/Jogos

3. Serviços/Jantar

4. Quartos

5. Atelier/biblioteca

6. Terraço



129

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

Esta casa se aproxima do projeto da residência João Napoleão de Andrade, pai de Henrique 

Oswaldo de Andrade. Serpa tirou partido da mesma solução, trabalhando com planos paralelos 

estruturais contrapostos a planos transparentes abertos à paisagem, contando com a circulação 

como elemento verticalizado e de conexão.

[150] Residência Oswaldo de Andra-

de. Foto da maquete. [151] Residência 

Oswaldo de Andrade. Foto da maquete.



130

RESIDÊNCIA EDUARDO MATA MACHADO

Já a residência Mata Machado fica contida em cobertura única, com estrutura também em 

concreto aparente, em solução similar à residência Dolabella: pergolado nas suas extremidades 

e bloco de serviço independente do corpo principal do edifício. Serpa optou por utilizar cober-

tura única inclinada, remetendo-se à solução adotada no bloco de hospedagem da Transit, que 

aproxima e proporciona o edifício em sua relação com o lote. 

[152] Residência Mata Machado. Planta do pavimento inferior. [153] Residência Mata Machado. Planta do 

pavimento superior.
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[154] e [155] Residência Mata Machado. Foto da maquete.
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A cobertura define a modulação estrutural da casa, criando os limites de ocupação em caixa 

única independente, contrastando com uma volumetria que não segue a rigidez desse elemen-

to. O pavimento social é estruturado por uma composição de planos que se articulam com o 

núcleo da circulação, contando com o bloco de serviços, construção secundária, que funciona 

como elemento de distensão, capaz de romper a rigidez do volume principal. Não é a linha que 

dilata o espaço, mas sim o objeto construído e bem articulado com esse espaço.

Assim como em projetos anteriores, Serpa concilia rigidez estrutural com fluidez espacial, bus-

cando a expansão do espaço através de elementos estruturadores independentes. 

[156] Residência Mata Machado. Foto da maquete.
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RESIDÊNCIA JÚLIO MASCARENHAS

A residência Júlio Mascarenhas, localizada em lote urbano de esquina, foi projetada em 1974. 

A cobertura, com estrutura independente em madeira, definiu o partido, ocupando toda a ex-

tensão longitudinal do lote e determinando o volume principal da construção. Foi resolvida em 

caimento único com pergolado nas extremidades das divisas. 

A modulação da estrutura de cobertura não tem correspondência com a dos volumes constru-

ídos; as soluções são independentes. O corpo da casa, portanto, fica recuado dessa estrutura, 

com pavimento superior que se sobrepõe, em balanço, ao térreo, criando um jogo discreto de 

volumes que desconectam os pavimentos. O térreo se estende ao fundo do lote, conformando 

o pátio de lazer e convivência; solução diversa da adotada na residência Dolabella, vizinha a 

esta, onde o lazer estava voltado à rua. O setor de serviço foi resolvido no subsolo. 

Neste projeto percebemos um espaço mais reservado na relação com o entorno, talvez por 

um pedido dos proprietários, que solicitaram, inclusive, que a casa tivesse cobertura em telha 

cerâmica8.

8  Informação a partir de entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

[157] Residência Mascarenhas.
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[158] Residência Mascarenhas. Planta do pavimento térreo. [159] Residência Mascarenhas. Planta do pavi-

mento superior.
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[160] Residência Mascarenhas. Planta do subsolo. [161] e [162] Residência Mascarenhas.
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A esquina seria referenciada com marcação lateral de dois pilares dispostos no alinhamento do 

terreno em relação à rua: rasgariam o muro de pedra no qual se apoiam, criando um detalhe de 

projeto que era importante para o arquiteto, mas que não foi executado. Como afirma Serpa9:

Uma das coisas fundamentais do projeto era esse pilar que está no ali-

nhamento. Ele tinha um detalhe bonito, a pedra abria e ele ia até o chão. 

Fundamental o detalhe.

Durante a obra o projeto sofreu alterações, fazendo com que Serpa se afastasse da construção. 

Hoje, a telha cerâmica foi substituída por fibrocimento.

Tanto pelos elementos construtivos, pedra, madeira e alvenaria pintada, quanto pela relação 

entre a estrutura de cobertura e os volumes construídos, esse projeto se aproxima da residên-

cia Magalhães, de 1968. Nos dois casos, a cobertura única estruturada por pilares em madeira 

era independente do corpo da casa. Lá, em solução mais ousada, com maior elaboração con-

ceitual nas sobreposições volumétricas e na relação entre espaço e vazios construídos. Essas 

foram as duas residências onde Serpa não utilizou o concreto aparente.

9  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

[163] Residência Mascarenhas.
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O ano de 1974 foi marcado pela morte de um dos arquitetos mais importantes 

para essa geração: Louis Kahn e também pela inauguração do Yale Center for 

British Art, projetado por ele em 1969.

Serpa conta que sentiu muito a morte do arquiteto americano: “sofri com a for-

ma como ele morreu, dentro de um sanitário público, da maneira mais indigna.”10 

10  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

[164] Yale Center for British Art, 1969. Arq. Louis Kahn.
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CARACARAÍ

Em 1974, Serpa foi contratado para elaborar o projeto para o Centro Cívico de Caracaraí, cidade 

localizada no Estado de Roraima, por solicitação da Fundação João Pinheiro11, para a qual o 

arquiteto faria outros projetos no mesmo segmento. 

11  A Fundação João Pinheiro é uma entidade do governo de Minas Gerais, criada em 1969. Tem 

como uma de suas competências implantar e avaliar programas e políticas públicas, nos âmbitos muni-

cipal, estadual e federal.

[165] Centro Cívico de Caracaraí. Foto da maquete. [166] Centro Cívico de Caracaraí. 

Foto da maquete.
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O programa era constituído por prefeitura, fórum, biblioteca e anfiteatro. A proposta partiu de 

células modulares independentes, articuladas entre si de acordo com as intenções espaciais e 

as necessidades de uso do espaço. Sua disposição determinava os cheios e vazios construídos, 

organizando setores descobertos e proporcionando conexão visual com o entorno, conforman-

do um sistema espacial passível de expansão e continuidade.

Cada célula possuía um porticado periférico mais baixo, responsável por adequar os eixos de 

circulação do conjunto, de acordo com a distribuição das unidades. O nível térreo, sobre pilotis, 

era uma área de circulação livre.

As chaminés de ventilação, que resultaram no coroamento dessas unidades, foram adotadas 

como solução de conforto térmico, insuflando o ar quente e estimulando a circulação do ar 

fresco no pavimento superior. Concreto armado nas vigas de cobertura e tijolo maciço aparente 

nos pilares foram os materiais utilizados na proposta arquitetônica.

[167] Centro Cívico de Caracaraí. Planta.
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Apesar da diferença formal das unidades, podemos aproximar o Centro Cívico de Caracaraí ao 

Centro Cívico de João Monlevade, projetado em 1968. Nos dois projetos houve a preocupação 

com a permeabilidade espacial, tirando partido de células modulares como conformadoras do 

espaço a ser trabalhado, buscando relação com o entorno imediato.

Outra influência que podemos identificar é o projeto para as casas de banho do Centro Comu-

nitário Judaico (1954-58), em Trenton, Nova Jersey, do arquiteto Louis Kahn. Este “desenvolveu 

o conceito no qual cada célula funcionaria como um pavilhão independente, a partir de um 

método totalmente articulado.”12 (MCCARTER, 2005, p.88)

12  Tradução livre da autora. Texto original em inglês: Kahn developed the concept of each room 

as an independent (square) pavilion into a fully articulated method […]

[168] Centro Cívico de Caracaraí. Corte da célula. [169] Centro Cívico de Caracaraí. Fachada frontal.
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Severiano Porto e Mário Emílio Ribeiro projetaram a Suframa (Superintendência da Zona Fran-

ca de Manaus), em 1971. Pela equivalência climática e pelo próprio momento da arquitetura 

vivida no país13, percebe-se uma similaridade entre esse projeto em Manaus e o de Caracaraí. 

O uso de módulos estruturais independentes entre si foi uma solução ade-

quada para um período desenvolvimentista, em que a possibilidade de am-

pliações futuras parecia condição primeira para fazer frente a uma ideia de 

progresso e desenvolvimento ingentes que tornava impossíveis as previ-

sões de necessidades futuras. (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 153). 

A fábrica da Transit, analisada anteriormente, também pode ser compreendida dentro dessa 

mesma descrição de ocupação modular expansível.

13  De acordo com Bastos e Zein: ...”foi nos extremos norte e sul do país que a resposta a progra-

mas estatais próprios do período desenvolvimentista teve respostas mais originais...”. (BASTOS; ZEIN, 

2010, p. 152).

[170] Centro comunitário judaico. Arq. Louis Kahn.
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O centro cívico não foi construído. Acumulavam-se trabalhos engavetados, projetos bem 

conceituados, parte de uma conduta particular e contínua de pensamento, que não se via-

bilizaram. 

Não eram projetos estanques. Era uma questão de coerência de ser, de fa-

zer, o que eu acho que era mais grave. As soluções eram profundas e não 

proposições segmentadas.1412

A Europa e os Estados Unidos, nesse período, vivenciavam o amadurecimento do pós-moderno, 

enquanto a América Latina seguia na repetição das fórmulas modernistas. Vemos em meados 

da década de 1970, um momento de inflexão na produção arquitetônica, onde a influência pós-

-Brasília começa a ser superada e a produção nacional busca revisão e renovação. 

14 Entrevista concedida à autora em agosto de 2011

[171] SUFRAMA. Arqs. Severiano Porto e Mário Emílio Ribeiro.
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ACESITA - ESCRITÓRIOS DA USINA

No ano de 1975, o escritório de Serpa participou de concurso para o escritório da Usina da 

Acesita, em Timóteo, interior de Minas Gerais: empresa produtora de aço e responsável pela 

movimentação da economia da cidade. Seu projeto foi classificado em segundo lugar.1513 

A rigidez estrutural se contrapõe à liberdade formal, refletida no desenho da implantação, com 

sua disposição dos pavilhões, do auditório, dos pequenos anexos curvos acoplados aos blocos 

principais. Apesar da estrutura rígida a concepção é fluida e gestual.

Os edifícios que acolhem os escritórios possuem pavilhões ligeiramente curvos, assentados na 

topografia do lote. Uma praça central une e organiza os blocos, que estão conectados entre si por 

passarelas e circulações verticais. Essa praça é diluída entre os blocos, transferindo ao paisagismo 

o papel de estruturador do conceito de projeto. Mais do que o intervalo entre os prédios, os jar-

dins constroem o vazio habitável, enriquecendo a ambientação do projeto como um todo.

15  Concurso fechado lançado pela empresa Acesita, com projeto vencedor construído, do arqui-

teto Adalberto Alves Sobrinho.

[172] Escritórios da usina Acesita. Implantação.
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Os espaços comuns possuem uma conexão visual rica internamente: um vazio central promove 

a articulação física e visual dos espaços, criando uma paisagem própria e fortalecendo a unida-

de do conjunto em suas relações entre interior e exterior.

[173] Escritórios da usina Acesita. Foto 

da maquete. [174] Escritórios da usina 

Acesita. Foto da maquete.
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[175] Escritórios da usina Acesita. Corte. [176] Escritórios da usina Acesita. Perspectiva da fachada.
[177] (A seguir) Escritórios da usina Acesita. Perspectiva interna.
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A solução formal retoma algumas das propostas anteriores do arquiteto, valendo-se da racio-

nalização e repetição estrutural como possibilidade de expansão dos edifícios, baseada numa 

unidade de conjunto. Projetos como a fábrica da Transit e o Centro Cívico de Caracaraí podem 

ser considerados referências imediatas dentro da produção de Serpa, tanto pela modulação 

expansível quanto pela preocupação com a conformação de praças internas de convivência. 

Também podemos observar certa semelhança com o projeto da Universidade de Brasília (UnB), 

elaborado pelos arquitetos João Filgueiras Lima (Lelé) e Oscar Niemeyer em 1962. O edifício 

principal da universidade é marcado por dois extensos pavilhões curvos, com estrutura modu-

lar bem marcada, com jardins entremeando o vazio entre pavilhões.

Na proposta de Serpa os pavilhões são descomprimidos, implantados com irregularidade pro-

gramada, sendo os vazios trabalhados como parte da composição do espaço fluido. Essa é uma 

característica importante, percebida na maioria dos projetos do arquiteto.

[178] UNB, 1962. Arqs. Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima (Lelé).
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EDIFÍCIO BANDEIRANTES

Em 1976, Serpa projetou seu primeiro prédio de apartamentos, o Edifício Bandeirantes, com 

unidades em planta livre, implantado em terreno em declive. O arquiteto partiu de uma malha 

reticulada com planos paralelos à divisa lateral, como conformadores da modulação estrutural 

e da volumetria.

Os planos paralelos traçados definiram o objeto construído em dois volumes independentes, 

conectados por circulação vertical. Enquanto as fachadas laterais alternaram revestimento em 

placas de granitina cinza com aberturas em janelas tipo fita “corbusianas”; as fachadas frontal e 

posterior receberam panos de vidro emoldurados e coroados pelas linhas da estrutura.

Presente até então nos trabalhos de Serpa como elemento independente e expressivo na con-

formação arquitetônica, a estrutura, nesse projeto, foi absorvida pela volumetria. Nas fachadas 

laterais, parte dos pilares está mergulhada na alvenaria e não se destaca. No trecho central, 

[179] Edifício Bandeirantes. Fachada frontal.
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correspondente às janelas, os pilares são aparentes, mas recuados por trás da linha da caixi-

lharia; ganharam recuo maior, no subsolo, com transição em mísula, mantendo a integridade 

visual da abertura nesse pavimento. Serpa definiu uma estrutura que deixou de exercer o papel 

de protagonista, em função da composição de fachada pretendida.

O acesso ao prédio se dá através de escadaria que desce em eixo dramatizado entre os blocos, 

culminando num jardim que faz o preâmbulo de acesso ao hall principal. Assim como observa-

do em outros projetos de Serpa, como a residência Henrique Oswaldo de Andrade ou o escri-

tório da Acesita, a circulação exerce um papel de conexão e organização do espaço projetado.

[180] Edifício Bandeirantes. Planta do pavimento-tipo. [181] Edifício Bandeirantes. Corte longitudinal.
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[182] Edifício Bandeirantes. Vista da escadaria de acesso a partir do térreo. [183] Edifício Bandeirantes. Vista 

da escadaria de acesso a partir do subsolo. [184] Edifício Bandeirantes. Fachada lateral.
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O edifício passou por reformas. Foi colocada uma cobertura de vidro entre os blocos, na parte 

frontal; a moldura estrutural frontal foi revestida de granito; as placas de granitina, original-

mente cinza, foram substituídas por outras na cor marrom.

O edifício Barca do Sol, dos arquitetos Éolo Maia e Márcio Lima, foi projetado no mesmo ano do 

edifício Bandeirantes.  Segundo Bruno Santa Cecília:

Neste projeto Éolo persiste nas referências a Louis Kahn, manifestas através 

do emprego de elementos e procedimentos arquitetônicos utilizados pelo 

arquiteto norte americano. O emprego do concreto aparente e do tijolo ce-

râmico sem revestimentos também contribui para aproximar o Barca do Sol 

da linguagem formal de Kahn. No entanto, de maneira original, Éolo vale-se 

do uso de cores fortes para destacar alguns elementos construtivos. Rea-

lizado no final da década de 70, este projeto é um dos últimos realizados 

por Éolo a demonstrar sua adesão aos princípios do modernismo tardio. Já 

no início da década seguinte, Éolo assumiria a postura crítica pós-moderna 

juntamente com Jô Vasconcellos e Sylvio de Podestá no grupo que ficou 

conhecido como “Três Arquitetos”. (SANTA CECÍLIA, 2004, p.119).

[185] Edifício Bandeirantes. Fachada posterior. [186] 

Edifício Bandeirantes. Vista lateral da garagem. [187] 

Edifício Bandeirantes. Fachada posterior. [188] Edifí-

cio Barca do Sol, Belo Horizonte. Arq. Éolo Maia.



154

Kahn, como já afirmamos, foi a grande referência da nova geração de arquitetos dos anos 1970. 

Serpa e Maia foram contemporâneos na Escola de Arquitetura e compartilhavam influências ar-

quitetônicas, sem que isso significasse compartilhamento de pensamento sobre o processo de 

desenvolvimento do projeto em suas proposições. Foram autores de projetos completamente 

diferentes. Nas palavras de Serpa:

A influência de Kahn sobre o meu trabalho não foi apenas uma questão for-

mal, eu acho que foi uma questão de postura, de maneira de agir.1614

 

16  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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 LIBERDADE DO GESTO: AMADURECIMENTO E SEGURANÇA 

O final da década de 1970 foi marcado pelo lançamento de revistas especializadas de arquitetu-

ra, fomentando a crítica e a reflexão da produção do período. A Módulo foi relançada em 1975 

e, em 1977, surgiu a Projeto. Em 1979, foi a vez de um grupo de arquitetos mineiros lançarem 

a Pampulha, em Belo Horizonte, uma iniciativa importante e ruidosa enquanto articulação do 

movimento pós-moderno vivenciado na Europa e Estados Unidos ao longo da década de 1970.

A revista Pampulha pode ser considerada uma das responsáveis pelo nascimento da discussão 

pós-moderna. Segundo Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein:

Há inúmeros depoimentos de profissionais de várias partes do Brasil rela-

tando o quão significativa a revista foi para todos naquele momento, sendo 

quase sempre empregada a metáfora do “sopro de ar fresco” para sintetizar 

sua importante contribuição. (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 221)

Serpa continuava conciliando as aulas de projeto na Escola de Arquitetura com o trabalho no 

escritório, que passou a funcionar na Avenida Getúlio Vargas, em espaço que dividia apenas 

com o arquiteto Ronaldo Massoti. Foi um período de pouca produção de artes plásticas, visto o 

ritmo de trabalho na prancheta.
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ANEXO DO BDMG

Em 1978 o BDMG lançou concurso fechado para o projeto do edifício anexo à sede. Já com 

escritório consolidado e com equipe afinada em sua produção diária, Serpa não cogitou a pos-

sibilidade de retomar os trabalhos com o grupo anterior, vencedor do concurso em 1969. Sua 

participação contou com equipe multidisciplinar, envolvendo os urbanistas-paisagistas Klara 

Kaiser e Koiti Mori, e a artista plástica Fayga Ostrower, que contribuiu com a criação do painel 

para o hall nobre do edifício, em espaço que seria utilizado como estar, com vista para o jardim 

de fundos1. Esse elemento fazia parte da conceituação da proposta apresentada.

A equipe saiu vencedora. Serpa tinha o trunfo de ter sido um dos autores do projeto da sede, o 

que permitiu que a ideia de conjunto, que era a base conceitual da proposta, fosse trabalhada à 

exaustão. O edifício anexo deveria estar perfeitamente relacionado com a sede e com a confor-

mação da paisagem, levando-se em conta as características plásticas, construtivas e simbólicas.  

O arquiteto modificou todo o projeto até então elaborado, já com tudo resolvido, pranchas e 

1  Esse espaço originalmente pensado como o hall nobre do anexo, hoje é utilizado como a gale-

ria do BDMG Cultural. O painel não foi executado.

[189] Gravura de Serpa, 1980
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montagens em finalização, uma semana antes do prazo de entrega. A equipe entrou em deses-

pero ao ter que iniciar todo o processo novamente, em prazo tão curto, mas ele afirma que teria 

preferido não participar a ter que abrir mão de apresentar uma proposta que lhe parecesse a 

melhor: “independência ou morte”, em suas palavras2. 

A sede precisava de mais espaço. O programa a ser atendido contava com a solicitação de au-

mento de área para escritórios, para implantação de novos setores de trabalho; ampliação da 

garagem e da biblioteca.

2  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

[190] Sede e anexo do BDMG. Esquema da planta apre-

sentado no concurso, 1978. [191] Sede e anexo do BDMG. 

Esquema do corte e composição do conjunto apresenta-

do no concurso, 1978. [192] Anexo do BDMG. Esquema 

da planta e fluxos apresentado no concurso, 1978.
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[193] Sede e anexo do BDMG. Fotomontagem apresentada no concurso, 1978. Vista do centro da cidade. [194] 

Sede e anexo do BDMG. Fotomontagem apresentada no concurso, 1978. Vista da Assembleia Legislativa.
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[195] Sede e anexo do BDMG. Fotomontagem apresentada no concurso, 1978. Vista do alto do bairro Santo Antô-

nio. [196] Sede e anexo do BDMG. Fotomontagem apresentada no concurso, 1978. Vista do alto do bairro Serra.
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[197] Anexo do BDMG. Perspectiva apresentada no concurso, 1978. Vista do mezanino e da conexão com a 

sede, ao fundo.
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[198] Anexo do BDMG. Prancha apresentada no 

concurso, 1978
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[199] Anexo do BDMG. Prancha apresentada no concurso, 1978
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A proposta de projeto contou com uma tripla articulação: o edifício existente, o novo e a re-

lação com a rua. Buscava-se a conformação do conjunto arquitetônico. 

Foi criado um eixo que faz a conexão entre os embasamentos do edifício existente com o 

do novo, através de galeria em pavimento único, amarrando os dois prédios, e aparente-

mente “independente” deles. Assim como o edifício da sede simula estar solto do chão por 

fechamento em vidro que se dá recuado do alinhamento dos andares-tipo, para o anexo, a 

solução foi repetida e seu mezanino também possui fechamento recuado. Os dois volumes 

conectam-se tanto pela galeria térrea, quanto pela passarela superior descoberta, que faz a 

[200] Sede e anexo do BDMG. Perspectiva.
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ligação entre os seus mezaninos; as cotas dos pavimentos são correspondentes. A solução de 

assentamento do edifício no solo se repete, assim como o resultado estrutural e de vedação.

A nova torre tem modulação estrutural similar à da existente, aproximando a distância entre 

pilares. A fachada frontal mantém a relação de largura dos edifícios, contando com os mes-

mos quatro pilares de apoio. No sentido da profundidade do prédio, suprimiu-se um módulo 

da estrutura, criando-se o largo que configura o acesso à galeria e amplia a relação com a rua.

Na sede, a “leitura” entre estrutura e corpo se dá separadamente; já no anexo, essa “leitu-

ra” se torna única. A caixa de vidro não está solta, flutuando, como no edifício vizinho, mas 

sim, faceando a estrutura em concreto aparente. Enquanto a distensão espacial na sede se 

dá através da desconexão entre estrutura e corpo, no anexo, é a verticalidade da torre que 

distende o objeto. 

Para o mezanino foram previstas áreas de estar, de reuniões, de lazer e convivência dos fun-

cionários, já que esse pavimento faz conexão física e visual com o mezanino da sede, com 

a praça e com os jardins adjacentes. Um projeto paisagístico de grande porte foi elaborado 

para o primeiro subsolo, possibilitando que esse pavimento também estivesse bem qualifi-

cado para abrigar a biblioteca. Os demais pisos, em planta livre, receberiam os setores de 

trabalho.

Percebe-se a preocupação com a conformação de conjunto. Pode-se afirmar que os projetos 

foram elaborados num mesmo momento, em entendimento único. A linguagem usada ante-

riormente foi revisitada, reestruturando um pensamento que demonstra coerência na produ-

ção do arquiteto, em projetos que tiveram um intervalo de dez anos entre suas concepções. 
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[201] Sede e anexo do BDMG. Perspectiva do conjunto.
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[202] Sede e anexo do BDMG. Planta. [203] Sede e anexo do BDMG. Planta de layout do pavimento térreo.

Estar Hall nobre

Administ.

Anexo

Sede
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[204] Anexo do BDMG. Planta do pavimento-tipo. Projeto executivo. [205] Anexo do BDMG. Corte JJ. Projeto 

executivo.
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[206] Anexo do BDMG. Elevação da Rua Bernardo Guimarães. Projeto executivo. [207] Anexo do BDMG. 

Elevação lateral vista da sede. Projeto executivo.
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[208] Anexo do BDMG. Elevação lateral vista oposta à sede. Projeto executivo. [209] Anexo do BDMG. Elevação 

posterior. Projeto executivo.
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O que se observa nesse projeto é que a nova torre buscava neutralidade em relação à já 

existente; ela cumpre sua função, mas é secundária. Entende-se que a investigação maior do 

projeto foi na relação do embasamento do edifício com a rua, na rearticulação do novo e do 

existente com seu entorno. 

O arquiteto criou um eixo de circulação que norteou o projeto, unindo os núcleos distribuidores 

dos volumes. Esse eixo foi materializado com a base que une os prédios e que define a relação 

do conjunto com a cidade. O recuo na implantação do anexo, a escadaria que se abre num 

largo-praça e a preocupação com a exuberância do paisagismo reiteram a percepção de fluidez 

entre os espaços, tornando permeável a relação entre público e privado. 

[210] BDMG: sede e parte do anexo
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A galeria, que se abre para a praça do anexo, se posiciona com certa monumentalidade, uma 

vez que o acesso a ela se dá por escadaria ascendente em relação ao nível da rua. Como contra-

ponto, no edifício da sede, o pavimento de acesso está mais baixo, com escada que desce em 

relação à rua. Essa movimentação nos níveis de entrada se justifica pela correspondência dos 

pavimentos na conexão entre os blocos.

Nas pranchas do concurso foram apresentadas fotomontagens de vários ângulos da cidade, refor-

çando nosso entendimento de que o arquiteto pretendia esse diálogo mais amplo da arquitetura.

O banco executou o eixo de conexão entre as duas torres: a galeria e o mezanino. Os subsolos 

também foram atendidos. Com isso, a fluidez buscada nas relações dos edifícios com o entorno 

pode ser percebida através da construção desses acessos e circulações. Porém, a obra foi inter-

rompida na laje de piso do primeiro pavimento-tipo.

Apesar da demanda por mais espaço, provavelmente os planos do banco mudaram politica-

mente, já que a obra do anexo não foi retomada. Com a pequena expansão concretizada foi 

atendida a ampliação da garagem e da biblioteca e a criação da galeria do BDMG Cultural, 

inaugurado em 1983.

Percebemos pela trajetória do arquiteto, que seus projetos vêm confirmando escolhas anterio-

res, revisitadas enquanto abordagem de solução e partido, mas não como mudança de direção 

em sua produção.

SEDE CAMPESTRE DO BDMG

Nesse mesmo ano de 1978, Serpa participou de concurso fechado3 para o projeto da sede cam-

pestre da Associação de Funcionários do BDMG. O terreno ocupava toda uma quadra, localiza-

da no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte.

3  Concurso fechado lançado pelo BDMG. O arquiteto vencedor foi Fernando Pimentel, que teve 

o projeto construído.
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[211] Sede campestre do BDMG. Implantação

[212] Sede campestre do BDMG. Perspectiva.
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[213] Sede campestre do 

BDMG. Planta do nível 1 

/2. [214] Sede campestre 

do BDMG. Planta do nível 

3. [215] Sede campestre do 

BDMG. Planta do nível 4.

1. Portaria

2. Serviços

3. Passarela

4. Jogos/Bar

5. Estar

6. Vazio do salão

7. Salão

8. Varanda

9. Piscina

10. Rampa

11. Vestiário

1

2

3

4 5 6

2

7

8 9

10

11

10

9
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Uma grande cobertura independente definia e organizava o projeto, tirando partido do limite 

anguloso do lote e liberando o espaço inferior a ser ocupado. Serpa retomou a estratégia de 

ocupação6das divisas.

Com estrutura modular, a cobertura variava entre partes fechadas e pergoladas, protegendo e 

arranjando o edifício, que se desenvolvia sob essa caixa da cobertura, de forma fluida, recorta-

do por linhas e planos que articulam, avançam, retraem. O formato irregular do lote direcionou 

a aparente irregularidade no traçado do projeto, que se desenvolveu mantendo a premissa da 

rigidez estrutural e da modulação dos espaços. A malha estrutural ganhou caráter secundário, 

recuada dos limites da cobertura principal ou absorvida por planos organizadores do projeto.

O acesso ao clube se dava por uma das esquinas do lote, marcado por volume mais baixo, de 

configuração irregular, que prenunciava o espaço a ser vivenciado. Escadas, rampas e mezani-

nos conectavam os níveis física e visualmente. Os espaços criados aparentam espontaneidade 

de uso e de solução de ocupação do lote.

Um volume descolado e “independente”, amarrado na modulação da estrutura, participou 

como o único elemento efetivamente construído sob a cobertura, criando-se uma assimetria 

entre cheios e vazios.

Este volume, que recebeu o salão de jogos, avançava até o alinhamento da cobertura, funcio-

nando como uma proteção avarandada para o nível da piscina. Possuía fechamento em brises 

de concreto pré-moldado. A piscina, por sua vez, aproximava-se do salão principal, em propor-

ção que complementava a composição do traçado arquitetônico. 

[216] Sede campestre do BDMG. Corte esquemático
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[217] Sede campestre do BDMG. Foto da maquete. [218] Sede campestre do BDMG. Foto da maquete.
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[219] Sede campestre do BDMG. Perspectiva. [220] Sede campestre do BDMG. Perspectiva interna.
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Apesar de o projeto não ter sido construído, é clara a percepção de fluidez e riqueza espacial, 

fruto de um raciocínio complexo de elaboração do projeto. As circulações aparecem diluídas, 

mas funcionariam como indutoras dos eixos que definem os usos dos espaços. Planos estrutura-

dores orientam os usuários, criando ângulos de tensão ao se contrapor com o vazio construído. 

Serpa abusou do jogo de planos, traços e marquises inclinados, simulando certo descompro-

misso formal que foge de sua linha de produção. Ao mesmo tempo, ele retoma princípios de 

outros projetos, como a residência Magalhães, de 1968 e a fábrica da Transit, de 1973: o vazio 

funcionou como organizador determinante na fruição do espaço, definido por cobertura tota-

lizadora do objeto. 

Nesse projeto, assim como no edifício Bandeirantes, Serpa não se valeu da marcação estrutural 

como elemento de expressividade da obra. Ele recuou o intercolúnio, transferindo força para a 

linha de coroamento da cobertura. Percebemos que o arquiteto começava a modificar a forma 

de participação da estrutura em seu trabalho, como um ensaio para projetos posteriores.

Essa maior liberdade gestual pode ser compreendida pelo amadurecimento e segurança do 

arquiteto, adquiridos com o passar dos anos. Nesse momento, Serpa estava com 35 anos de 

idade, em carreira que se consolidava a cada projeto.

CENTROS SOCIAIS DE ITABIRA E JUIZ DE FORA

Também em 1978, Serpa desenvolveu dois projetos para centros sociais, um em Itabira e ou-

tro em Juiz de Fora. Apesar da similaridade programática, a solução plástica adotada para os 

edifícios não apresentou semelhanças. Os projetos, também contratados pela Fundação João 

Pinheiro, não foram construídos.

Para o Centro Social de Itabira, Serpa retomou a proposta da construção de células modulares, 

coroadas com chaminés de ventilação, semelhante à solução adotada para o Centro Cívico de 

Caracaraí. 

As células foram implantadas dentro de um traçado modular, intercaladas por pátios descober-

tos responsáveis por articular o conjunto. Esses cheios e vazios criados proporcionam espaços 

de transição, onde interior e exterior são complementares e contrastantes.
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Os eixos de circulação são cobertos por lajes planas, amarrando as células e reforçando a uni-

dade do conjunto. Elementos vazados estão presentes em alguns fechamentos dos pátios, nos 

remetendo à solução adotada no projeto do Colégio Loyola, de 1968.

[221] Centro social de Itabira. Planta esquemática.

[222] Centro social de Itabira. Perspectiva da fachada
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[223] Centro social de Itabira. Perspectiva, vista da fachada. [224] Centro social de Itabira. 

Perspectiva, vista dos pátios internos.
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O concreto aparente é utilizado nas vigas das coberturas e nas lajes das passarelas, enquan-

to os pilares são em alvenaria tradicional. Além da semelhança mais direta com o projeto de 

Caracaraí, podemos citar também a fábrica da Transit e o escritório da Acesita como projetos 

derivados de uma mesma lógica projetual, que buscavam uma arquitetura modular expansível 

sempre preocupada em integrar interior com exterior, contrastando cheios e vazios como es-

paços habitáveis.

A ideia de coordenação modular orientava projetos aqui e lá fora, como por exemplo a arquite-

tura holandesa do período, com o Orfanato de Amsterdã, de 1960.

As ideias de Aldo van Eyck – o uso de malhas geométricas, a busca da fle-

xibilidade, a definição de espaços neutros que facilitem a apropriação por 

parte dos usuários, a recorrência a formas e volumes arquetípicos – tiveram 

grande influência entre outros arquitetos nacionais e estrangeiros. (MON-

TANER, 2001, p.54)

[225] Orfanato de Amsterdã, 1960. Arq. Aldo van Eyck.
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O Centro Social de Juiz de Fora tinha programa que previa, além do edifício, área de playground, 

quadras esportivas, anfiteatro e estacionamento. A topografia do terreno direcionou a implan-

tação em partido linear na parte frontal do lote, em cota mais baixa. Uma densa arborização 

protege as divisas, reforçando a indicação do acesso ao prédio.

[226] Centro social de Juiz de Fora. Implantação. [227] Centro social de Juiz de Fora. Planta do pavimento tér-

reo. [228] Centro social de Juiz de Fora. Planta do pavimento superior.

1. Acesso

2. Administração

3. Cursos profissionalizantes

4. Pré-primário

5. Cozinha/Cantina

6. Salão polivalente

7. Vestiários

8. Gabinetes médicos

9. Biblioteca
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Resolvido em dois pavimentos, o ingresso se dá pelo centro do bloco em espaço com pé-direito 

duplo que recebe a circulação vertical e distribui os acessos às salas. Nesse projeto Serpa des-

cola o pavimento superior da cobertura, propiciando a ventilação cruzada. Vigas-calha de con-

creto aparente estão dispostas no sentido longitudinal do bloco com cobertura em telhas de 

fibrocimento; os pilares são em tijolo de bloco de concreto. 

Planos saltam do hall central, como desdobramento da modulação do edifício, conformando 

muros para fechamento dos pátios internos do pavimento térreo, acentuando a horizontalida-

de do bloco e reforçando a indicação da entrada.

A solução do arquiteto se aproxima de vários projetos analisados anteriormente, como a resi-

dência Dolabella, por exemplo. A estrutura modular define a volumetria, que tem vedação re-

cuada, liberando os pilares como elementos compositivos e expressivos do objeto construído.

[229] Centro social de Juiz de Fora. Perspectiva.

[230] Centro social de Juiz de Fora. Corte transversal
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CENTRO SOCIAL ANTÔNIO TEIXEIRA DIAS

O projeto para o Centro Social Antônio Teixeira Dias, na região do Barreiro, em Belo Hori-

zonte, veio da demanda para se criar um apoio comunitário para os habitantes das novas 

moradias que surgiam nessa região da cidade. Um conjunto habitacional, de mesmo nome, 

foi construído pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB), na década 

de 1980. A partir da década de 1950, com a instalação da Mannesmann (atualmente Vallou-

rec & Mannesmann), o Barreiro cresceu vertiginosamente, refletindo em políticas públicas 

voltadas à habitação social. 

O projeto é de 1979 e foi adotado partido semelhante ao utilizado para o Centro Social de 

Juiz de Fora. Com implantação linear e estrutura modular bem marcada, o edifício se posi-

ciona paralelo à rua principal, com eixo de acesso que permite a transposição física e visual 

do prédio, em ocupação que libera o lote, conformando área de praças e de parques. 

A estrutura define a volumetria, que repete a solução da vedação recuada, com pilares em 

tijolo, no alinhamento da cobertura de concreto aparente, que funcionam como elemento ex-

pressivo do objeto construído.

O arquiteto criou desníveis no terreno, como possível proteção da praça em relação às ruas 

adjacentes. Um talude sinuoso transpunha o bloco, diferenciando os níveis do lote e interrom-

pendo a continuidade do pavimento térreo no lado direito. Assim como no projeto de Juiz de 

Fora, Serpa descola o pavimento superior da cobertura, afirmando a independência estrutural. 

O projeto não foi executado; no local foi construído um ginásio. A pouca informação relativa a 

esse trabalho nos impede de elaborar maiores afirmações.

Ao lado, [231] Centro social Teixeira Dias. Perspectiva. [232] Centro social Teixeira Dias. Implantação.
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RESIDÊNCIA APRÍGIO SALGADO

Para a residência Aprígio Salgado, projeto de 1979, Serpa adotou soluções da maioria de suas 

casas: partido linear, pavimento superior que avança sobre o inferior, estrutura em concreto 

aparente. A peculiaridade dessa obra é que o arquiteto não conta com a marcação estrutural 

repetitiva como elemento compositivo. Serpa propõe uma moldura que une a volumetria do 

pavimento superior, deixando o térreo livre estruturalmente, com fechamento recuado em 

vidro, repetindo artifício adotado na residência Dolabella. Lá, para dissimular a casa em pavi-

mento único, aqui para desmaterializar o térreo, expandindo a relação da casa com o lote e 

ampliando a tensão do vão livre sob o pavimento superior.

O arquiteto não avança a estrutura até a divisa, solução que também se diferencia de propos-

tas anteriores. O volume principal está solto no terreno, com muros curvos, que direcionam 

os acessos e funcionam como possibilidade de relação com o entorno. A piscina se integra à 

área social, participando como elemento compositivo, assim como vimos no bloco de hos-

pedagem da Transit e na sede campestre dos funcionários do BDMG; ela se encosta na casa, 

recebendo um dos pilares da estrutura.

Trabalhou-se com o contraste da textura dos materiais de acabamento. O concreto aparente 

define a estrutura; o muro mais baixo que marca a curva da esquina é revestido de pedra e o 

plano que protege o pátio de serviço, indicando a entrada de pedestres, de painel cerâmico.  

O vidro incolor entraria com a virtualidade, soltando a casa do chão; já o fechamento das 

varandas dos quartos recebe muxarabis de madeira, criando proteção para a insolação norte.

[233] Residência Aprígio Salgado. Perspectiva.
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[234] Residência Aprígio Salgado. Planta do pavimento térreo.  [235] Residência Aprígio Salgado. Planta do 

pavimento superior.
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[236] Residência Aprígio Salgado. Fachada Rua Carlos Pereira da Silva.  [237] Residência Aprígio Salgado. Pers-

pectiva.
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Como se pode observar, em todos os projeto de Serpa, as áreas social, íntima e de serviços, 

têm espaços bem definidos e não se relacionam diretamente. Apesar da rigidez na setorização 

o espaço criado se mostra fluido e bem articulado, principalmente no térreo, que tem o vidro 

como elemento que permite estender a conexão do interior com o exterior. 

Assim como no edifício Bandeirantes, a estrutura foi resolvida como linha que emoldura o volu-

me, anulando o ritmo de marcação dos pilares; solução também percebida no projeto da sede 

campestre dos funcionários do BDMG.

RESIDÊNCIA ANTÔNIO CELSO LIMA

O único projeto concretizado do ano de 1979 foi o da residência Antônio Celso Lima, em Belo 

Horizonte. Com vista para a Lagoa da Pampulha, a casa faz vizinhança com o conjunto moder-

nista projetado por Oscar Niemeyer, em 1942.

[238] Residência Antônio Celso  Lima. Perspectiva.
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[239] Residência Antônio Celso Lima. Planta. [240] Residência Antônio Celso Lima. Corte esquemático.

Piscina
Rua Jardim

Serviços

Garagem

Estar

Jardim

Pátio
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timo

Bosque
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[241] Residência Antônio Celso Lima. Perspectiva. [242] Residência Antônio Celso Lima. Vista da garagem. 

[243] Residência Antônio Celso Lima. Vista da piscina.



194

[244] Residência Antônio Celso Lima. Perspectiva, vista da sala.
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[245] Residência Antônio Celso Lima. [246] Residência Antônio Celso Lima. Foto da obra. [247] Residência 

Antônio Celso Lima. Foto da obra, detalhe da estrutura.
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O projeto partiu das mesmas premissas anteriores: apropriou-se da topografia como fator de-

terminante na relação da casa com a rua; resolveu a estrutura de forma modular; a setorização 

de usos estava bem marcada; a cobertura permaneceu como a definidora da volumetria.

Serpa remanejou o lote. Aterrou sua porção frontal, criando um plano elevado para a área de 

lazer, conjugado a platôs e praças que adentram pelo terreno, conformando as relações dos 

espaços construídos. Privilegiou-se a vista da lagoa e, ao mesmo tempo, se preservou a intimi-

dade da residência. 

Duas lâminas horizontais, sinuosas e desniveladas, compunham as coberturas, reforçando a 

indicação de setorização dos ambientes. As áreas social e íntima estavam definidas pelas co-

berturas mais baixa e mais alta, respectivamente; no ponto de sobreposição desses planos 

localizava-se o setor de serviços.

Na parte intima, a estrutura foi absorvida pelas paredes dos cômodos, sem nenhuma comple-

xidade estrutural. Já a cobertura mais baixa contou com vão livre de maior proporção apoiada 

em pilares nas extremidades e em parede curva que separa a cozinha do pátio de serviço. Pi-

lares metálicos foram mimetizados à esquadria da sala, distribuindo o peso da laje mais baixa 

e ratificando a postura do arquiteto de não depender de grandes esforços estruturais como 

característica de projeto.

Os planos das coberturas também contribuíam para a setorização das áreas abertas, definindo 

três faixas externas de ocupação do lote: na porção frontal, como já mencionamos, a área de 

lazer; na parte posterior, uma praça conectava o bloco intimo com o social; na lateral, um  pátio 

intimo foi criado, acompanhando a disposição dos dormitórios. 

A forma circular dominou o partido da residência; não existiam quinas, todo o trajeto foi suaviza-

do pela sinuosidade da curva. Fechamentos em vidro favoreceram a permeabilidade dos espaços, 

privilegiando a fluidez espacial, característica também recorrente nos projetos do arquiteto.

Apesar de haver similaridade de estratégias projetuais, o partido adotado se afastava da ideia 

de regularidade, rompendo com a previsibilidade do conceito de modulação. A casa tem so-

lução inusitada. Remete-nos à arquitetura carioca e à obra de Oscar Niemeyer, explorando as 

formas curvas e a plasticidade do concreto na conformação das coberturas. Um possível diálogo 

com o conjunto da Pampulha ou com a profusão das formas de algumas obras de Eero Saarinen.
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Percebemos que suas premissas de elaboração de projeto mantinham-se alinhadas, mas 

sua produção sofreu um redirecionamento, refletido por uma maior liberdade plástica no 

manejo do projeto. 

Trabalhos como o anexo do BDMG, a sede campestre dos funcionários do BDMG , as residências 

Aprígio Salgado e Antônio Celso Lima, todos a partir de 1975, seriam as obras que representam 

essa reelaboração.

Começa a ser possível uma melhor compreensão de sua postura projetual em função da am-

pliação de sua produção. De acordo com Serpa4:

Foi à medida do desenvolvimento dos estudos que eu fui criando caracterís-

ticas e que eu fui naturalmente imprimindo em todas as obras, sem nenhu-

ma premeditação. A luz, a fluência da articulação com o meio, essa fluidez 

com o meio, são coisas que naturalmente foram acontecendo. Eu acho que 

foi um processo de pensamento mesmo, sem nenhuma afetação formal: é 

assim ou é assim. A forma nunca foi um a priori, sempre foi uma confluência 

de pensamento, da maneira de abordar.

4  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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PROJETANDO UMA CIDADE

Ampliou-se o escopo inicialmente previsto para os projetos: ao in-

vés de simplesmente se pensar e dimensionar um núcleo habita-

cional de apoio à CENIBRA, evoluiu-se para o planejamento de um 

núcleo básico, cujas áreas de expansão pudessem permitir seu de-

senvolvimento harmônico e sua eventual transformação em cidade.                                                                                                                     

Humberto Serpa, 1981

[248] CENIBRA. Estudo, de-

senho da arq. Klara Kaiser.
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A fábrica da empresa CENIBRA1 (Celulose Nipo-Brasileira) foi construída na cidade de Belo 

Oriente, em Minas Gerais, no início da década de 1970, ajudando a desenvolver um polo da 

indústria de base florestal na região. 

Em 1981, Serpa iniciou projeto para o núcleo habitacional da empresa, contemplando o pla-

nejamento urbano e arquitetônico para a implantação de uma nova área de moradia para os 

funcionários. O contato para esse trabalho se deu através de um dos diretores da CENIBRA, que 

havia sido dirigente do BDMG, durante a obra da sede. 

O desenvolvimento do projeto executivo completo, estudo de viabilidade e orçamento de 

obra foi finalizado em 1983. Por mudança de planos da empresa, o núcleo habitacional não 

chegou a ser executado.

Serpa coordenou uma equipe composta por arquitetos e urbanistas, além de consultores 

nas áreas de saneamento e de análise de viabilidade. Cuno Lussy, Radamés Teixeira da Silva, 

Maria Cristina Perocco, Klara Kaiser e Koiti Mori foram os arquitetos integrantes desse grupo. 

Segundo Serpa2, a presença de Klara Kaiser foi fundamental; seria ela a maior responsável 

pelas decisões do urbanismo. 

A equipe teve, desde o inicio, controle sobre as orientações e decisões do plano: da escolha 

do sítio de implantação do núcleo, até a elaboração do traçado urbano, plano diretor e pro-

jeto arquitetônico completo de todas as residências e equipamentos urbanos. A partir dessa 

amplitude de visão, Serpa teve a oportunidade de exercer seu papel de urbanista, dominando 

todo o processo de pensamento de uma cidade. A capacidade analítica do arquiteto, já ob-

servada em seus projetos de arquitetura, foi transposta ao urbano, pela primeira e única vez. 

A primeira etapa do trabalho resultou na elaboração de um memorial, expondo a conceituação 

preliminar do plano e sinalizando os critérios adotados para justificar as escolhas de projeto. 

Além da conceituação projetual, a equipe elaborou pesquisa de viabilidade socioeconômica, 

de forma a avalizar e direcionar as soluções apresentadas. Esse material nunca foi publicado;

1  A fábrica é resultado da fusão entre as empresas Vale e Japan Brazil Paper and Pulp Resources 

Development.  Hoje é a terceira maior produtora de celulose do país.

2  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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serão utilizados trechos desse documento como forma de complementar a apresentação e a 

compreensão desse projeto.

A análise física da região, contemplando relevo, solo, clima e vegetação, foi o primeiro ponto 

diagnosticado. Decidido isso, iniciou-se efetivamente a proposta urbanística, partindo da de-

finição do sistema viário, criando eixos de ocupação, organizando os espaços e determinando 

o desenvolvimento futuro do núcleo. A partir da malha urbana, definiu-se o zoneamento, a 

densidade de ocupação, o paisagismo e finalmente as obras de arquitetura que conformariam 

essa nova cidade.

NÚCLEO HABITACIONAL CENIBRA: MEMORIAL

Histórico

A escolha do sítio urbano teve como fator preponderante o atendimento da função 

industrial induzida pela existência da fábrica de celulose. 

A proximidade moradia-trabalho permitindo a exclusão de veículos intermediários, 

reduz o custo do transporte que costuma absorver substancial parcela do rendimento 

familiar.

Influíram também na escolha fatores como: topografia, condições ambientais (micro-

clima), abastecimento de água, etc.

Após análise comparativa surgiram duas alternativas para o sítio:

1. Área situada à margem direita do Rio Santo Antônio: 

Apresentou-se como um dos lugares mais favoráveis, pois, a água desse rio é uma das 

mais puras da região, dotada de excelente microclima devido, principalmente, à venti-

lação ambiental, atmosfera inodora, topografia adequada à urbanização. Estendendo-

-se ao longo da BR-381, sua distância de 12 km da fábrica constitui obstáculo para sua 

adoção como alternativa ideal.
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2. Patamar próximo à Fábrica: 

Estendendo-se por 6 km ao longo da Rodovia 381, no sentido Fábrica-Governador Va-

ladares, não sofre os efeitos dos gases emanados pela indústria, graças à direção nor-

deste dos ventos dominantes. Destaca-se, ainda, a indução da rodovia que lhe garante 

excelentes possibilidades de crescimento.  

Protegido de inundações, devido à altitude, quase dez metros acima da cota de fer-

rovia, que por sua vez se encontra acima a cavaleiro da cota máxima de inundação 

do Rio Doce, torna-se seguro abrigo contra o flagelo sazonal desse rio. Limitado ao 

norte pelo “canyon” do Córrego do Café, de quase dez metros de profundidade, que 

drena facilmente a precipitação pluvial local, está livre das inundações localizadas, tão 

frequentes nas áreas urbanas da região. A baixa declividade do terreno desse sítio, 

próxima da horizontalidade facilita a implantação de sistema viário.

Alternativa Adotada

Entre as alternativas apresentadas para a implantação do núcleo, optou-se pela área 

situada ao longo da BR 381. Fundamentando a escolha do sítio foram considerados os 

seguintes pré-requisitos:

- Distância trabalho/moradia: se por um lado se buscava eliminar a excessiva identifica-

ção da fábrica com o núcleo, através de seu distanciamento físico, também se almejava a 

proximidade do núcleo, tanto por facilidade de transportes quanto por razões e eficiên-

cia na rotina de trabalho. Compatibilizando estas tendências estabeleceu-se como ideal 

a distância de 5 km entre a fábrica e a moradia, também se observando a oportunidade 

de se implantar uma ciclovia.

 - Situação da área em relação aos ventos dominantes e menor incidência de mau odor 

produzido pelos gases emanados da fábrica. (SERPA, 1981, p.5-7)
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[249] Localização regional. [250] Implantação. (Desenho elaborado a partir do original do arquiteto)



205

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

Estrutura Viária

O sítio escolhido situa-se num anfiteatro definido ao norte e oeste pelos morros cir-

cundantes, ao sul da BR 381, a leste pelo Rio Doce e a estrada de ferro CVDR, que lhe 

é paralela.

Sua parte central é marcada pela presença de três promontórios mais avançados, dois 

ao norte, na própria área, e um ao sul, ao lado oposto da estrada. Entre os dois pri-

meiros passa, em direção norte, a via de acesso à cidade de Belo Oriente, sede do 

município.

Seja por sua qualidade paisagística, como também pelo fator representado pela conexão 

com Belo Oriente, optou-se pela localização do centro da futura cidade, nesta área.

O centro se define dessa forma, a nível local, por sua posição demarcada, também, 

pelo cenário natural, e a nível regional por incorporar e reforçar o acesso à sede do 

município.

A cidade se desenvolverá de ambos os lados deste centro, acompanhando a planície, 

paralelamente à rodovia.

Neste sentido a tendência natural seria o surgimento de uma cidade de “beira de es-

trada”. Procurando evitar tal possibilidade, por seus aspectos negativos, optou-se por 

uma estrutura viária que condicionasse a interiorização das funções urbanas.

Dessa forma, se definiu um eixo longitudinal ou via coletora, em posição intermediária 

entre a estrada e a barreira constituída pelos morros.

Perpendicular a ela se desenha a via de acesso ao centro da cidade, na direção de 

Belo Oriente.
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A via coletora é alimentada por um conjunto de coletores transversais, que por sua vez 

se conectam às vias locais, internas às diversas unidades de vizinhança. Enriquecendo a 

rede de circulação, foram projetadas também vias exclusivas de pedestres, interligando 

as quadras de habitações.

O conjunto urbano é delimitado, ao sul, pela via perimetral, que no conjunto adquire 

dupla função: liberar a via coletora de um fluxo que não demanda o centro, e de outro 

lado, caracterizar a faixa “limite” da expansão urbana próxima à rodovia.

A estrutura viária é completada por uma ciclovia projetada ao longo dessa faixa de pro-

teção, que, em conjunto com as vias locais e coletoras, representa uma alternativa de 

trajetória em demanda do local de trabalho, ou de circulação interna. (SERPA, 1981, 

p.11)

[251] Estrutura viária. (Desenho elaborado a partir do original do arquiteto)
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Proposta urbanística

O eixo longitudinal da cidade é definido pela coletora principal, à qual se imbricam as co-

letoras transversais, de ambos os lados, definindo, dessa forma, dez unidades menores, 

que chamaremos de Unidades de Vizinhança. Cada Unidade é dotada de equipamentos 

de atendimento primário como também de: unidade escolar, praças, áreas de jogos e de 

lazer, que lhe conferem autossuficiência quanto a necessidades imediatas. A ocupação 

das unidades não é uniforme: as quadras de maior densidade habitacional se localizam 

ao longo da via coletora, que polariza também parte dos equipamentos e do comércio, 

de forma a adquirir uma função diferenciada no tecido urbano, como zona de maior 

intensidade de utilização pela coletividade.

O centro deverá ser a área de convergência maior, tanto da população local como também 

dos visitantes, por abrigar grande parte dos equipamentos de caráter comunitário, admi-

nistrativo e de serviços. Não se elimina com isso sua função habitacional, pois exatamente 

a densidade habitacional das áreas centrais consegue manter sua dinâmica e intensidade 

de utilização. As habitações desta área, como também do eixo coletor terão caráter diver-

so das construções predominantes na cidade (ou seja, casas unifamiliares) para se obter 

um índice de aproveitamento maior do solo. Construções em altura, embora contradizen-

do um hábito local, ou regional, poderão responder às necessidades de moradia de certa 

faixa da população, constituída por solteiros, ou mesmo famílias sem filhos. 

Reforçando a excepcionalidade desse segmento urbano propõe-se sua articulação com o 

cinturão verde ao sul e com o parque urbano ao norte, através de uma grande praça ao 

longo da qual se dispõem os seguintes tipos de equipamento: administrativos, serviços, 

lazer, cultura, comércio e terminal rodoviário. (SERPA, 1981, p.13)
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[252] Zoneamento. (Desenho elaborado a partir do original do arquiteto). [253] Densidade média. (Desenho 

elaborado a partir do original do arquiteto)
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[254] Centro urbano. [255] Unidades de vizinhan-

ça. (Desenho elaborado a partir do original do 

arquiteto)
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Estratégia de implantação/Etapas

Fundamentando a proposta de implantação em etapas foram considerados os seguintes 

aspectos:

- O distanciamento físico em relação à fábrica, já caracterizando um processo de 

desvinculação.

- A probabilidade de animação da área central através da proximidade da BR e da ligação 

com Belo Oriente, o que garantindo vida e autossuficiência ao núcleo, também evitará 

que sua caracterização se aproxime de um bairro dormitório.

- A necessária proximidade entre o núcleo básico e o centro, como alternativa de 

apoio mútuo.

[256] Paisagismo
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- A oportunidade de uma massa de construções que confira densidade, significação e 

caráter ao núcleo básico.

- Uma ordem no processo de desmatamento.

1ª etapa: Núcleo básico constando de:

- Centro e duas unidades de vizinhança contíguas.

- Construção do trevo central.

- Definição da ligação com Belo Oriente.

- Configuração preliminar da grande praça central através da definição paisagística, que 

promoverá sua articulação com a faixa de proteção da estrada e com o parque urbano.

- Implantação do Centro Comunitário junto ao parque urbano.

- Implantação eventual de habitações verticais na área central.

- Implantação de parada de ônibus, posto policial, serviços e embrião de comércio na 

área central visando a acelerar sua formação e caracterização.

2ª etapa: Crescimento a leste do Centro

3ª etapa: Sua direção de crescimento no sentido “centro-fábrica” não deverá causar 

transtornos, considerando-se que nesta época o núcleo já terá vida própria. Observe-se 

ainda os limites de seu crescimento definido pelo sistema viário e pelo parque urbano 

em frente à fábrica.

4ª etapa: A extensão dos fundos de vale que se desdobram ao longo da estrada de liga-

ção com Belo Oriente garantem ótimas condições de clima e topografia para o desenvol-

vimento nesta direção. (SERPA, 1981, p.26 e 27).
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Projetos de Arquitetura

Os projetos de arquitetura foram desenvolvidos a partir dos condicionantes climáticos, 

bem como de sugestões econômicas, urbanísticas e paisagísticas.

Nesse sentido os projetos para habitação compatibilizam tanto os problemas de ventila-

ção e conforto ambiental, bem como os de flexibilidade e crescimento.

Visando corrigir o risco de monotonia, tão frequente em conjuntos residenciais, foram 

propostos vários tipos de habitação.

As combinações destes tipos, dentro dos vários arranjos urbanísticos, sem dúvida, pro-

piciarão situações especiais sempre renovadas, garantindo às Unidades de Vizinhança 

aspecto distinto. (SERPA, 1981, p.29)

[257] Etapas de implantação
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Percebe-se que a orientação desse trabalho estava bem amparada por análises e avaliações 

sistemáticas de dados, transferindo à equipe, responsabilidade total sobre as escolhas toma-

das. A elaboração de um diagnóstico abrangente demonstrou esse grau de responsabilidade, 

indicando que Serpa e seu grupo portaram-se também como consultores, na medida em que as 

escolhas adotadas eram justificadas através de processos analíticos. 

Para a elaboração do anteprojeto, foram aplicados diversos questionários aos funcionários da 

empresa, na tentativa de se chegar a resultados arquitetônicos e de ocupação urbanística, apro-

vados pelos futuros moradores. A partir dessa percepção, alguns pontos abordados anterior-

mente foram revistos, sem perder a essência da conceituação da proposta inicial. A equipe 

reapresentou parte do diagnóstico elaborado, justificando as necessidades de revisão:

A pesquisa realizada entre os funcionários da fábrica fundamentou 

revisões no pré-plano, sugerindo o redesenho do centro, agora provi-

do de novos equipamentos, confirmando alguns tipos de residência e 

apontando outros, além de propor modificações em seus programas.3

Nessa etapa definiu-se a população prevista para a ocupação da área: iniciou-se com um con-

tingente de 4.870 habitantes, na primeira fase a ser implantada na parte central do núcleo, 

chegando-se ao total de 57.484 habitantes já na fase final de expansão, atingindo as áreas 

periféricas.

As análises avançaram, entendendo que essa nova cidade estaria polarizada pelas cidades vi-

zinhas existentes, em conexão materializada pela estrada e pelas novas vias coletoras criadas 

no centro e nas extremidades do núcleo. Essa característica seria um ponto positivo, de estí-

mulo ao desenvolvimento do núcleo habitacional, desde que não se tornassem apenas vias de 

passagem. Para evitar essa situação, outros possíveis meios de ligação com a estrada foram 

eliminados, criando-se uma área “non aedificandi” de 80 metros, com vegetação adensada, no 

intervalo entre a BR 381 e o núcleo.

3  Trecho transcrito do anteprojeto. 
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O traçado urbano foi repensado na totalidade da área de crescimento, mantendo a hierarquia 

viária e a ocupação em eixo longitudinal, paralelo à estrada. O centro urbano manteve a carac-

terística de área de convergência dos equipamentos e serviços, apesar de seu desenho ter sido 

modificado, diluindo a monumentalidade do plano inicial: nessa etapa criou-se apenas uma via 

de acesso principal, divergindo da simetria da proposta anterior.

1. Parada de ônibus
2. Hotel
3. Centro Comercial
4. Cinema
5. Praça Feira
6. Centro comunitário /Lago
7. Supermercado
8. Escola 1º grau / Creche
9. Igreja

10. Centro Médico
11. Parque urbano
12. Praça /Play Ground
13. Reservatório d’água
14. Posto Gasolina /Serviços
15. Posto Policial
16. Corpo de Bombeiros
       Ciclovia

Residência 32m2  63u
Residência 45m2  225u
Residência 65m2  105u
Residência 80m2  203u
Residência 90m2  109u
Residência 100m2  73u
Residência 120m2  25u
Residência 120m2  16u
Residência 150m2  16u

[258] Estrutura urbana: Plano geral. [259] Centro: Fase inicial



215

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

1. Igreja
2. Parada de ônibus
3. Hotel
4. Supermercado
5.  Centro Médico
6. Creche
7. Escola 1º grau 

8. Centro comunitário 
9. Acesso automóveis
10. Portaria
11. Quadra de Tênis
12. Pedalinho
13. Piscina semi-olímpica
14. Piscina olímpica 

15. Recreaçao 
16. Piscina Infatil
17. Play Ground
18. Quadra Polivalente
19. Campo de Pelada
20. Vestiário
21. Estacionamento

1. Quadra Polivalente
2. Piscina

3. Vestiário
4. Play Ground

5. Caixa de Areia
6.  Bancos

[260] Centro comunitário e parada de ônibus.

[261] Área de lazer dos graduados.
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Quadras e lotes foram definidos e o zoneamento da área central também foi determinado pela 

implantação das residências e equipamentos. As moradias seriam inseridas nas quadras de 

acordo com a área construída: as de menor dimensão estariam mais próximas uma das outras, 

valendo-se dessa mesma estratégia para as casas mais amplas. Apesar dessa lógica na setori-

zação, a variação na área edificada, por menor que fosse, possibilitava uma diversificação das 

construções. Os equipamentos também foram lançados no traçado urbano, determinando as 

diretrizes e condicionantes para seus respectivos projetos de arquitetura.

As solicitações dos funcionários da CENIBRA foram consideradas para o anteprojeto; as estraté-

gias iniciais para as residências foram descartadas, trabalhando-se com a casa isolada em todas 

as situações de ocupação e dimensionamento. Como afirmado no anteprojeto4:

Foi fundamental o papel da pesquisa na reformulação dos tipos de resi-

dência: casas geminadas e em linha, bem como habitações verticais foram 

declinadas, enquanto toda a ênfase se deu às residências isoladas. 

Nesse sentido a maior meta foi encontrar soluções que não resultassem em 

projetos cuja repetição tornasse monótona a paisagem urbana. Chaminé de 

ventilação, inflexão de telhados, variação dos sistemas de cobertura, casas de 

dois pavimentos, implantações diferenciadas para os mesmos projetos e mes-

clagem dos vários tipos residenciais são alternativas pensadas no sentido de 

se estabelecer uma lógica construtiva e também de se dinamizar a paisagem.

Os estudos de viabilidade econômico-financeira apoiaram a arquitetura no 

sentido de se adequar os tipos residenciais às faixas de renda, sempre che-

cando as especificações e os acabamentos. 

4  Trecho transcrito do anteprojeto.
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AS RESIDÊNCIAS

Foram propostas oito variações para os projetos residenciais, com dimensão e tipologia ade-

quadas às faixas de renda e à estrutura de cada família. Os projetos, em suas variações, podem 

ser divididos em três tipos, definidos a partir da diferenciação hierárquica por graduação dos 

funcionários. Essa distinção refletiu-se tanto na dimensão do imóvel quanto na variação das 

soluções formais adotadas em função do programa.

O primeiro tipo abrange as casas de 32m², 45m², 65m², 80m² e 90m², que serviriam aos operá-

rios e técnicos de nível mais baixo. Essas casas foram configuradas em pavimento único e com 

estrutura incorporada à volumetria, sem participar como elemento de composição plástica. As 

coberturas eram em telha cerâmica, com variações entre os caimentos de forma a estimular a 

ventilação natural e favorecer os jogos volumétricos, animando as fachadas. 

Algumas paredes escapavam do limite da modulação proposta, como tentativa de expansão 

espacial, mesmo que discreta. Com a ampliação da dimensão das casas, as possibilidades de 

composição volumétrica também aumentavam, ganhando soluções de implantação com maior 

liberdade ao articular o objeto construído com o lote e com o entorno imediato.  A lógica inter-

na da setorização acabava refletida na disposição dos volumes.

[262] CENIBRA. Casa de 32m², Planta

1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Sala
4. Cozinha
5. Área de serviço
6. Banho
7. Quarto



218

[263] CENIBRA. Casa de 32m², Corte. [264] CENIBRA. Casa de 32m² , Perspectiva. [265] CENIBRA. Casa de 45m² 

, Planta. [266] CENIBRA. Casa de 45m² , Corte. [267] CENIBRA. Casa de 45m² , Perspectiva 
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1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Sala
4. Cozinha
5. Área de serviço
6. Banho
7. Quarto
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[268] CENIBRA. Casa de 

65m², Planta. [269] CENI-

BRA. Casa de 65m², Cor-

te. [270] CENIBRA. Casa 

de 65m², Perspectiva.

1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Sala
4. Cozinha
5. Área de serviço
6. Banho
7. Quarto
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[271] CENIBRA. Casa de 80m², Planta

[272] CENIBRA. Casa de 80m², Corte

[273] CENIBRA. Casa de 80m², Perspectiva

1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Garagem
4. Sala de estar
5. Sala de refeições
6. Cozinha
7. Área de serviço
8. Banho
9. Quarto
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[274] CENIBRA. Casa de 90m² , Planta

[275] CENIBRA. Casa de 90m², Corte

[276] CENIBRA. Casa de 90m², Perspectiva

1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Garagem
4. Sala de estar
5. Sala de refeições
6. Cozinha
7. Área de serviço
8. Banho
9. Quarto
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O segundo tipo corresponde às casas de 100m² e 120m², que atenderiam aos técnicos médios. 

Foram definidas em dois pavimentos e com maior sofisticação nas soluções plásticas e nos de-

talhes construtivos. A estrutura também não participou como elemento de composição arqui-

tetônica, sendo incorporada à volumetria da casa, mas ao contrário das residências anteriores, 

aqui a cobertura foi resolvida embutida, em telha de fibrocimento.

[274] CENIBRA. Casa de 90m² , Planta

[277] CENIBRA. Casa de 100m², Planta do térreo. [278] CENIBRA. Casa de 100m², Planta do pavimento supe-

rior. [279] CENIBRA. Casa de 100m², Perspectiva

1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Garagem
4. Sala de estar
5. Sala de refeições
6. Cozinha
7. Área de serviço
8. Banho
9. Quarto
10. Quarto criada
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[280] CENIBRA. Casa de 120m², Planta do térreo. [281] CENIBRA. Casa de 120m² , Planta do pavimento supe-

rior. [282] CENIBRA. Casa de 120m², Perspectiva

1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Garagem
4. Sala de estar
5. Sala de refeições
6. Lavabo
7. Cozinha
8. Área de serviço
9. Banho
10. Quarto
11. Quarto criada
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O terceiro tipo corresponde à casa de 150m², destinada aos graduados, e também foi resolvida 

em dois pavimentos. Serpa trabalhou com duas células independentes, posicionadas no lote 

de forma a ampliar a relação com o entorno imediato, na busca por permeabilidade espacial. A 

estrutura era o elemento de expressividade do objeto, definindo a volumetria, que contava com 

chaminés de ventilação como coroamento dessas unidades. As células indicavam a setorização 

dos espaços, conectadas entre si através da circulação. Esse projeto se aproxima do centro cívi-

co de Caracaraí e da obra de Louis Kahn.

[283] CENIBRA. Casa de 150m², Planta do térreo

[284] CENIBRA. Casa de 150m², Planta do pavimento superior

1. Entrada social
2. Entrada de serviço
3. Garagem
4. Sala de estar
5. Sala de refeições
6. Lavabo
7. Cozinha
8. Área de serviço
9. Banho
10. Quarto criada
11. Banho criada

1. Estar íntimo
2. Banho
3. Quarto
4. Vazio
5. Closet



226

[285] CENIBRA. Casa de 150m², Corte. [286] CENIBRA. Casa de 150m², Perspectiva.
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Apesar das diferentes propostas, seguiu-se uma lógica projetual que manteve as características 

já percebidas nos trabalhos anteriores do arquiteto: setorização bem definida; modulação e 

racionalização espacial; busca pela adequação ao clima da região, criando desníveis entre co-

berturas e dutos verticais de ventilação. 

Percebe-se que havia uma preocupação geral em articular as casas com o lote, buscando am-

pliar, na medida do possível, a fluidez do espaço vivenciado. Linhas de paredes interrompidas, 

muros que se estendiam para além dos limites da casa, estrutura como elemento expressivo: 

características que organizavam e definiam os ambientes criados.

EQUIPAMENTOS URBANOS

Além das residências, foram projetados equipamentos urbanos, de apoio aos serviços neces-

sários ao núcleo, participando como elementos estruturadores da ocupação urbana: centro 

comunitário, parada de ônibus, clube náutico, centro comercial, creche, supermercado, posto 

policial e igreja/praça. Os projetos foram elaborados a partir das mesmas diretrizes das mora-

dias, levando em consideração racionalidade, economia e conforto térmico5.

Para o centro comunitário, Serpa propôs um edifício linear, implantado em cota inferior à da 

rua de acesso. A volumetria foi resolvida por sequência de pilares, que faziam a marcação es-

trutural do edifício e recebiam a cobertura em telha cerâmica. Esta, por sua vez, se interrompia 

na porção central do bloco, invertendo seu sentido de caimento. Apenas a fachada frontal re-

cebeu fechamento em alvenaria, recuado em relação à estrutura, garantindo a proteção visual 

do espaço e, junto com a solução de cobertura, reforçando a sinalização de acesso e a simetria 

do edifício.

Nesse projeto utilizou-se a viga vagão para estruturar o telhado, solução já utilizada por ele no 

projeto do bloco de hospedagem da Transit e na residência Mascarenhas, ambos de 1974. Essa 

solução estrutural, mais leve e sofisticada, teve influência do arquiteto Cuno Lussy6, integrante 

da equipe da CENIBRA, e também será percebida no projeto para a parada de ônibus. 

5  Afirmação textual no memorial entregue à CENIBRA, em 1981.

6  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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[287] CENIBRA. Centro comunitário, Planta. [288] CENIBRA. Centro comunitário, Corte transversal.

1. Acesso automóveis
2. Entrada
3. Portaria
4. Depósito

5. IS Fem.
6. IS Masc.
7. Bar
8. Cozinha

9. Distribuiçao/garçons
10. Salão multiuso
11. Secretaria
12. Reuniões
13. Biblioteca
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[289] CENIBRA. Centro comunitário, Perspectiva
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[290] CENIBRA. Parada de ônibus, Planta. [291] CENIBRA. Parada de ônibus, Corte transversal. [292] CENIBRA. 

Parada de ônibus, Perspectiva

1. Lanchonete
2. IS Fem.
3. IS Masc.



231

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

Para o clube náutico, Serpa propôs solução de cobertura similar à da fábrica da Transit, va-

lendo-se de módulos que variavam entre cobertos, descobertos e pergolados, funcionando 

como elementos organizadores e definidores do espaço pretendido. Os percursos eram bem 

marcados, estruturando o conjunto através de eixos e caminhos que conectavam os objetos 

construídos. O arquiteto criou uma geometria da paisagem, na busca por controlar as rela-

ções espaciais propostas.

[293] CENIBRA. Clube náutico, Implantação. 

[294] CENIBRA. Clube náutico, Perspectiva
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O centro comercial e a creche aproximavam-se das propostas para o Centro Cívico de Caracaraí, 

de 1974, e para o Centro Social de Itabira, de 1978. Os projetos previam a elaboração de células 

independentes, articuladas entre si, ampliando as possibilidades de conexão com o entorno e 

conformando um sistema passível de expansão. Chaminés de ventilação foram adotadas como 

solução de conforto térmico.

O supermercado também partiu da estrutura modular expansível, com jogo de coberturas que 

se sobrepunham, em parte, ao volume inferior construído. Foi o único projeto do arquiteto no 

qual se utilizou telha metálica e treliça como solução de cobertura. Chaminés de ventilação 

também foram adotadas.

[295] CENIBRA. Centro comercial, Planta
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[296] CENIBRA. Creche, Planta

[297] CENIBRA. Supermercado, Perspectiva 
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[298] CENIBRA. Supermercado, Implantação

[299] CENIBRA. Supermercado, Corte
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O volume construído do posto policial foi implantado isolado, cercado por taludes, com pavi-

mento inferior abaixo do nível da rua. Quatro quadrantes conformavam a planta, sendo que um 

deles marcava o acesso ao edifício, com pé-direito triplo e escadas-passarelas que convergiam 

ao hall principal. 

A independência da estrutura foi reforçada por rasgos de vidro, responsáveis por desconectá-la 

do corpo do edifício. Essas aberturas seriam tanto verticais, liberando os pilares das extremida-

des, quanto horizontais, interrompendo o contato do último pavimento com a cobertura.

[300] CENIBRA. Posto policial, Perspectiva.
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[301] CENIBRA. Posto policial, Planta do pavimento inferior. [302] CENIBRA. Posto policial, Planta do pavimen-

to térreo. [303] CENIBRA. Posto policial, Planta do 2º pavimento. [304] CENIBRA. Posto policial, Planta do 3º 

pavimento. 

1. Cela
2. Cozinha
3. Distribuição
4. Escada
5. Recepção
6. Pórtico
7. Quarto de armas
8. Acesso avenida 1

9. Acesso rua 42
10. Lavabo
11. Banho
12. Alojamento
13. Vazio pórtico
14. Estar
15. Terraço
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IGREJA/PRAÇA

Este foi o mais emblemático dos projetos desenvolvidos para a CENIBRA, publicado pelas revis-

tas Pampulha7, em 1982 e Projeto8, em 1986.

Igreja e praça corresponderam a um único pensamento de projeto, com soluções interdepen-

dentes formal e conceitualmente. O lote, em seu contorno curvo, sugeriu a configuração de 

ocupação do espaço; a criação de muro que acompanhava o alinhamento do terreno definiu o 

desenho de projeto.

7    ARQUITETOS Mineiros. Pampulha, Belo Horizonte, n.8, p.24-25, nov./dez. 1982.

8    PRANCHETA: Igreja/Praça. Projeto, São Paulo, n.92, p.97, out. 1986.

[305] CENIBRA. Igreja/praça. Terreno. [306] CENI-

BRA. Igreja/praça, Perspectiva
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A curva dominou o partido, em trajetória suavizada pela ausência de quinas. A linha contínua 

representada pelo muro contornava a igreja, seguindo por quase todo o perímetro do lote. 

Abria-se em colunata frontal, marcando o acesso principal ao espaço, ao mesmo tempo que 

protegia seu interior, trazendo permeabilidade visual e reforçando o caráter simbólico da praça. 

Havia uma busca por simetria de composição: de um lado posicionava-se a igreja; em seu opos-

to uma faixa de jardim, com vegetação exuberante; no vazio entre esses elementos existia uma 

convergência física e visual do projeto, focalizado numa cruz. O desnível do terreno proporcio-

nou a criação de planos escalonados em leque, orientando o percurso até a igreja e reforçando 

a posição do cruzeiro como ponto irradiador da tensão de projeto.

Não havia um volume configurando a igreja; ela foi discretamente incorporada ao traço do 

projeto e à ambientação do espaço de convivência. Seu fechamento em vidro favoreceu a in-

tegração visual com o largo da praça, potencializando a fluidez do espaço; o traçado permane-

ceu regular, com geometria que partia de um ponto de convergência, não mais como malha 

[307] CENIBRA. Igreja/praça, Planta

1. Praça
2. Pia batismal
3. Sacristia
4. Altar
5. Cláustro
6. Apartamento pároco
7. Cruzeiro
8. Colunata

1 2
3

4

5
6

7

8
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reticulada; frisos horizontais aplicados ao muro de concreto ciclópico, usados pela primeira 

vez, buscavam exacerbar a relação do objeto com o lugar.

O que se procurou foi uma representação simbólica do edifício construído, que se diluía atra-

vés de sua integração com a praça, reforçando a interdependência entre esses espaços e suas 

funções; interior e exterior estavam misturados. O altar voltava-se para a praça, permitindo a 

ocorrência de missas campais: a praça era a nave e o adro, em projeto que não se orientou pe-

las referências tradicionais de espaços religiosos.

Os conceitos utilizados pelo arquiteto nesse projeto são percebidos em trabalhos anteriores: a 

introspecção do espaço de culto, vista na capela do Colégio Loyola, de 1968; a construção de 

vazios habitáveis, funcionando como estruturadores do projeto, percebido na residência José 

Luis de Magalhães, de 1968; a diluição da marcação estrutural e a maior liberdade plástica, na 

residência Antônio Celso de Lima, de 1979. 

[308] CENIBRA. Igreja/praça. Perspectiva.
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O projeto da igreja/praça é um ponto de inflexão na obra do arquiteto. Não há uma mudança de 

rumo, mas uma busca pela ampliação das relações entre edifício, usuário e paisagem, através 

da depuração da forma e do pensamento de projeto: simplificação apoiada em complexidade 

de elaboração projetual.

A monumentalidade, esperada para esse tipo de programa, foi representada, não pelo edifício 

em si, mas pela dubiedade das sensações criadas através do manejo de cheios e vazios na frui-

ção do espaço. Serpa manteve sua lógica projetual, mas não trabalhou com a previsibilidade: 

atingiu a sofisticação no espaço imprevisível.
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O ESPÍRITO DA ÉPOCA: 

REVISÕES E AFIRMAÇÕES DO PROCESSO PROJETUAL

A DISCUSSÃO PÓS-MODERNA

Em 1980, a Bienal de Veneza apresentou a exposição “A presença do passado”, com curadoria 

do arquiteto e crítico italiano Paolo Portoghesi, figura-chave do pós-modernismo na Europa. 

A pós-modernidade, de acordo com ele, define-se mais como evolucionista do que como re-

volucionária: “não nega a tradição moderna mas a interpreta de forma livre, a integra e revê 

criticamente seus erros e acertos.” (PORTOGHESI, 2002, p.61)

De acordo com Portoghesi, no prefácio de seu livro Depois da Arquitetura Moderna, de 1998:

É verdade, contudo, que sob o rótulo de Pós-Moderno, proliferou, por 

mais de uma década, uma interpretação superficial, que consistia em 

acrescentar às usuais tipologias modernistas alguns sinais da nova vul-

gata: uma abóbada de vidro, uma claraboia piramidal, um tímpano des-

proporcionado aplicado à cobertura. Essa moda, como todas, teve seu 

tempo; identificar com ela o Pós-Moderno, o debate fomentado por este 

termo e seus frutos no plano criativo, porém, é um erro grave. (PORTO-

GHESI, 2002, p.XIII).

Os anos 1980 retomaram a discussão da arquitetura brasileira, compreendida, por alguns au-

tores1, como uma produção de continuidade e não de ruptura com a arquitetura moderna, 

1  Alguns dos pontos teóricos percebidos a partir do discurso crítico-teórico de autores como: 

Maria Alice Junqueira Bastos, Hugo Segawa, Ruth Verde Zein, Cêça de Guimaraens, Carlos Eduardo Co-

mas, Mauro Neves Nogueira, Edson da Cunha Mahfuz. BASTOS; ZEIN, 2010, p. 204.
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valorizando uma arquitetura erudita que se nutre do popular. Segundo Ruth Verde Zein e Maria 

Alice Junqueira Bastos:

O pós-modernoso é rápida e superficialmente assimilado pela linguagem 

vulgar da especulação imobiliária [...] essa postura causa um mal estar ge-

neralizado entre os arquitetos mais eruditos, desde os defensores da mo-

dernidade ortodoxa até os que batalhavam por sua revisão em termos críti-

cos e consequentes. (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 225).

Mario Botta foi um dos arquitetos estrangeiros que influenciaram a disseminação desse discur-

so em Minas Gerais; esteve em Belo Horizonte em 1982, e teve sua visita noticiada pela Revista 

Pampulha2. A arquitetura pós-moderna mineira terá seus exemplares mais significativos a partir 

de meados da década de 1980. Segawa afirma:

A questão pós-moderna abriu as sensibilidades e a tolerância com a di-

versidade de posicionamentos, com a apreensão e compreensão de outras 

formas de instrumentar o raciocínio do projeto. Fenômenos percebidos 

mundialmente aportavam entre os arquitetos brasileiros: a percepção da 

falência de panaceias arquitetônicas (soluções supostamente válidas para 

todas as realidades), o maior diálogo com o contexto urbano ou o ambiente 

natural na implantação dos edifícios [...]. (SEGAWA, 1998, p. 191)

Em Belo Horizonte o arquiteto Joel Campolina projetou o edifício Serramares, em 1982, execu-

tado em concreto e tijolo aparente.

2  Revista Pampulha n. 9, de jan./fev. de 1983.
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Gustavo Penna e Flávio de Lemos Carsalade projetaram o edifício da Rede Bandeirantes de 

Televisão em de 1983, obra representativa desse momento de revisão crítica do período, “des-

vinculada das práticas e linguagens usuais dos modelos arquitetônicos do Rio de Janeiro e 

São Paulo.” (SEGAWA, 1998, p.195). A incisão do bloco que se impõe e se relaciona com a 

paisagem, o manejo da topografia do terreno para acomodar o prédio, são características que 

podem ser percebidas como fruto da influência de Serpa sobre a dupla de arquitetos. 

[309] Edifício Serramares, Belo Horizonte. Arq. Joel Campolina

[310] Edifício Bandeirantes, Belo Horizonte. Arqs. Gustavo Penna e Flávio Carsalade
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Ainda dentro desse panorama pluralista e questionador, o edifício “Rainha da Sucata”3 é o que 

mais simboliza a discussão e produção da arquitetura pós-moderna brasileira.

Os arquitetos Éolo Maia e Sylvio de Podestà projetaram, em 1985, esta icônica obra, implantada 

na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. É vizinha do edifício Niemeyer, inserida no conjunto 

de obras ecléticas da passagem do século. Segundo Bruno Santa Cecília:

Por seu valor imagético e alegórico [...] tem suscitado as mais diversas re-

ações dos usuários da Praça, desde que foi inaugurado. De fato, o impacto 

visual promovido por suas cores e formas inusitadas não permite que o 

edifício passe desapercebido dentro do contexto urbano imediato. Curio-

samente, sua epiderme metálica, em que predominam as cores fortes e o 

aço patinável, cuja tonalidade terrosa advém do processo controlado de 

corrosão superficial, fez com que o Centro recebesse o apelido de “Rainha 

da Sucata” pelos estudantes de um colégio vizinho, em referência a uma 

telenovela popular da época. (SANTA CECÍLIA, 2004, p.161-162)

3  Apelido dado ao edifício originalmente projetado para abrigar o Centro de Apoio Turístico.

[311] Edifício Rainha da Sucata,Belo Horizonte. Arqs. Éolo Maia e Sylvio de Po-

destà
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Vilanova Artigas morreu em 1985; Paulo Mendes da Rocha, seu discípulo de maior projeção, 

projetava o MUBE (Museu Brasileiro da Escultura), obra que está entre as mais representativas 

da produção paulista da década de 1980. Percebe-se a diferença de caminhos com o que se 

produzia em Minas, onde o concreto aparente havia sido deixado de lado. 

Serpa responderia à discussão pós-moderna de uma maneira particular, seguia seu caminho, 

através do avanço de suas percepções, fruto da ampliação de sua experiência profissional e 

do próprio momento de questionamento vivenciado pela arquitetura brasileira nesse período. 

Estava distante da experimentação alegórica da pós-modernidade representada por alguns ar-

quitetos mineiros. De acordo com Bastos e Zein:

A constatação de que a crise da modernidade não foi acompanhada por sua 

dissolução e transformação radical, mas pela admissão de sua inerente plu-

ralidade, parece indicar que a chamada “condição pós-moderna” é menos 

o encerramento de um período e mais um momento de profunda reflexão 

e reorientação. (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 195).

O escritório do arquiteto, a partir de 1981, transferiu-se para a Rua Sergipe, na região da Sa-

vassi, em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que deixou de dividir o espaço com outros colegas. 

Seu vizinho era o arquiteto Flávio Almada, com quem estagiou na época de estudante e isso 

manteve a proximidade entre ambos, cujos laços de amizade duram ainda hoje.

A equipe, basicamente composta por estagiários, era sempre renovada, em função da mobilida-

de dos estudantes. A estrutura do escritório nunca foi grande, já que Serpa buscava um formato 

tipo ateliê, que lhe permitisse acompanhar de perto as decisões e o desenvolvimento dos pro-

jetos. Nesse período trabalhava com um grupo de um arquiteto e quatro estagiários. Quando 

necessário, terceirizava projetos para desenhistas ou contratava temporariamente. Mudar o 

formato, ampliar o número de funcionários e passar a simplesmente gerenciar o escritório não 

lhe interessava. 
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Esse novo espaço de trabalho possuía área externa, com jardins laterais, favorecendo a con-

tinuidade das suas atividades de artes plásticas: um local capaz de acolher a produção das 

gravuras trabalhadas com tinta, em grandes formatos. No início da década de 1980, Serpa se 

aproximou do artista plástico Amilcar de Castro. O arquiteto relembra esses encontros4:

Ele chegava no meu escritório diariamente, onze e meia da manhã. Eu mos-

trava as coisas que eu estava fazendo pra ele, meus desenhos, livros. Ele 

não gostava de nada colorido, gostava do que era preto e branco. [...]

Eu consegui para ele uns papeis da Cenibra, em grande formato [...]

Ele aumentou o porte dos desenhos quando ganhou esses papéis, aí o gesto 

mudou. O formato ajudou a ampliar o tamanho do gesto. 

4    Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

[312] Gravura de Serpa. Década de 1980
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Anos mais tarde, em 1986, Serpa recebeu convite da Fundação Guggenheim para concorrer a 

uma bolsa de estudos oferecida pela instituição. A indicação partiu de Amilcar, mas Serpa recu-

sou a oferta. Segundo ele5, o ritmo do escritório e os compromissos profissionais já firmados o 

impediram de aceitar.  

 

5  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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IBM DO BRASIL

Concomitantemente ao trabalho da CENIBRA, Serpa desenvolveu em 1981 dois estudos para a 

sede da IBM do Brasil em Belo Horizonte. O convite veio do colega Paulo Bopp, que trabalhava 

como arquiteto daquela firma no Rio de Janeiro, mas o projeto não seguiu adiante: a empresa 

contratou um escritório carioca para a elaboração do trabalho.

O terreno localizava-se na Avenida Getúlio Vargas, em típica quadra de conformação triangular, 

dentro do traçado de Aarão Reis. Os estudos variaram em função da dimensão do lote a ser 

utilizado: a primeira proposta ocupava o terreno inteiro e a segunda, apenas a metade.

[313] Fundação Guggenheim. Envelope da carta convite. [314] Fundação Guggenheim. Carta convite.

[315] Carta resposta de Serpa à Fundação Guggenheim
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[316] IBM. Planta 1º estudo. [317] IBM. Perspectiva 1° estudo.               

[318] IBM. Planta 2° estudo. [319] IBM. Perspectiva 2° estudo (ao lado).
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Apesar de formalmente os projetos aparentarem diferença, conceitualmente eram similares. 

Nos dois estudos o arquiteto elegeu a avenida principal, Getúlio Vargas, como a mais importan-

te na relação imediata do edifício com o entorno: recuou o afastamento do bloco no primeiro 

projeto e girou o volume da torre no segundo. 

O edifício, nos dois casos, sobrepunha-se, em pilotis, a um embasamento que, além de parti-

cipar como elemento de composição volumétrica do conjunto, tinha a função de organizar e 

indicar os acessos térreos, resolvendo entrada de pedestres e de veículos e potencializando a 

relação da edificação com a rua. Essa base, mais baixa, trazia o prédio à escala do pedestre. 

A cobertura desse embasamento transformava-se em terraço, com parte coberta sob a pro-

jeção do prédio. Nos projetos do BDMG para a sede, de 1969, e para o anexo, de 1978, Serpa 

também utilizou a solução do terraço que se expandia para além do corpo construído, como 

forma de ampliação das relações entre usuário, edifício e cidade. 

Nos dois estudos, os prédios foram pensados em concreto aparente, com solução de planta 

livre e circulações verticais localizadas nas extremidades do volume. Brise-soleils, também em 

concreto aparente, foram utilizados nas fachadas mais extensas, uma solução que nos aproxima 

de mais um projeto do arquiteto: o ICBEU, de 1967. 

RESIDÊNCIA JOHANN VAN DAMME

Em 1983, o proprietário da livraria Van Damme, de Belo Horizonte, contratou Serpa para o pro-

jeto de sua residência. Ele era cliente da livraria, o que o aproximou do proprietário.

O terreno da residência está localizado aos pés da Serra do Curral6: referência geográfica dire-

cionadora do partido arquitetônico. A casa foi uma das primeiras da rua, em lote que, na época, 

não tinha vizinhos construídos.

6  A Serra do Curral foi escolhida como símbolo de Belo Horizonte, em 1995. Delimita a cidade a 

leste e faz parte da área de preservação ambiental do Parque das Mangabeiras.

Ao lado, [320] Residência Van Damme. [321] Residência Van Damme
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Ao lado, [320] Residência Van Damme. [321] Residência Van Damme
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Assim como na maioria de suas propostas, Serpa se apropriou das divisas como elemento es-

truturador do projeto. Diferentemente de soluções anteriores, criou uma nova relação de ocu-

pação do espaço: a casa foi implantada junto a uma das divisas laterais e à de fundos, com 

volumetria curva que liberou parte do lote na busca por estabelecer um diálogo com a serra.

Serpa se apropriou do desnível do terreno para construir uma nova topografia: criou um plano 

intermediário a partir da cota mais alta do alinhamento da rua, que funcionou como organiza-

dor dos fluxos, da distribuição dos pavimentos e das relações criadas entre exterior e interior. 

Esse plano configurou o pátio de lazer da casa, construindo um vazio frontal que recebeu o 

centro irradiador da curva definidora de parte da cobertura. 

A solução da cobertura, em estrutura independente de concreto aparente, é a marca forte na 

apreensão do edifício. É ela que estabelece o limite de projeção, sobrepondo-se, em curva, 

aos volumes inferiores, que por sua vez, escapam de sua marcação totalizadora, expandindo 

as possibilidades de ocupação do espaço: característica percebida no projeto da fábrica da 

Transit, de 1974.

[322] Residência Van Damme. Perspectiva
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[323] Residência Van Damme. Perspectiva da fachada

[324] Residência Van Damme. Perspectiva do pátio frontal
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[325] Residência Van Damme. Planta do pavimento intermediário

[326] Residência Van Damme. Planta do pavimento superior
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[327] Residência Van Damme. Planta do pavimento inferior.

[328] Residência Van Damme. Perspectiva, vista interna da sala de estar
Pav. itermediário
1. pórtico
2. hall
3. Jantar
4. Estar
5. Jardim interno
6. Biblioteca
7. Lavabo
8. Copa
9. Cozinha

Pav. Superior
1. Vazio do hall
2. Vazio do jardim interno
3. Dormitório
4. Banheiro
5. Hóspedes
6. TV
7. Galeria
8. Terraço
9. Vazio do Pátio de serviço

Pav. Inferior
1. Garagem
2. Sauna
3. Repouso
4. Máquinas
5. Depósito
6. Criada
7. Piscina

10. Despensa
11. Lavanderia
12. Pátio de serviço
13. Piscina
14. Jogos
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O arquiteto simulou a independência do traçado curvo criando um pergolado que soltava a co-

bertura do canto do lote; sob sua projeção foi criado um jardim. Com isso, a iluminação natural 

participava do interior da casa e, associada ao jardim interno, criava uma ambiência especial ao 

estar, fortalecendo as relações e interdependências espaciais da residência.

A luz natural, em suas variações ao longo do dia, permeia o pergolado, trazendo movimento ao 

espaço estático. A partir da área social ela atinge os demais ambientes, direciona o caminho a 

ser percorrido com mais ou menos intensidade, proporcionando distintas experimentações entre 

claro e escuro e reinventando as sensações do usuário. É ela a protagonista da percepção espacial.

No interior da residência foram criadas novas topografias, com pavimentos acessados por 

meios-níveis, no intuito de enriquecer a trajetória e dramatizar o percurso. A casa se abre em 

curva ao visitante, em espaço fluido que não se revela de imediato, mas que se insinua, princi-

palmente pela participação da luz. A área íntima, tratada com discrição e isolamento nos proje-

tos anteriores, estava integrada à área social, através de circulação em mezanino que também 

desfrutava da iluminação natural e da vista para a Serra do Curral.

[329], [330] e [331] Residência Van Damme. 
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[326] Residência Van Damme. Planta do pavimento superior

[326] Residência Van Damme. Planta do pavimento superior
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[332], [333], [334] e [335] Residência Van Damme. 
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[336] e [338] Residência Van Damme. [337] Residência Van Damme, vista do hall de entrada.
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Observa-se que Serpa tirou partido da iluminação natural de forma distinta do que foi feito em 

projetos anteriores. Ela deixou de participar das áreas de circulação dos edifícios, como na resi-

dência Ulins Marra; ou das áreas externas, incorporadas ao objeto construído, como na fábrica 

da Transit e na residência Magalhães.

O arquiteto retomou pontos utilizados em vários de seus trabalhos: a cobertura como elemento 

organizador do espaço e definidor do partido de projeto; a apropriação das divisas como for-

ma de tensão do objeto arquitetônico; a modulação estrutural; a luz natural como elemento 

transformador do espaço vivenciado; o uso de pergolados e de jardins internos; a rigidez da 

setorização espacial; o setor de serviços posicionado na parte frontal do lote. 

O uso de geometrias estruturou o projeto e abriu possibilidades para um conjunto de estraté-

gias determinantes na percepção do espaço vivenciado. O plano do embasamento organizou 

a planimetria enquanto a cobertura estabeleceu a volumetria e a proporção do objeto. Serpa 

[339] Residência Van Damme
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utilizou elementos que variavam entre cheios e vazios, opacidade e transparência, construindo 

o objeto a partir dessa sucessão de sobreposições. A definição do edifício se deu pela confluên-

cia dessas escolhas e direções. 

Serpa entrou em processo de reelaboração formal e conceitual, atingindo maior complexidade 

na compreensão e investigação do objeto arquitetônico. A geometrização deixou de ser tra-

balhada como malha reticulada, e passou a funcionar como elemento de tensão e distensão 

espacial, fruto da evolução de uma trajetória que vai se tornando mais clara, à medida que se 

familiariza com sua produção.

A residência Van Damme representa a síntese dos projetos do arquiteto, projetada quando Ser-

pa estava com quarenta anos. Afirma pontos abordados por ele ao longo de sua trajetória, ao 

mesmo tempo que reinterpreta as possibilidades e intenções do arquiteto a partir de um novo 

momento de discussão da arquitetura brasileira.

Percebe-se que a partir do projeto da igreja/praça da CENIBRA, a relação com o lugar tornou-se 

um condicionante do projeto e a preocupação em incorporar o objeto construído à paisagem se 

exacerba; a solução plástica passou a se apropriar de frisos horizontais, não executados na Van 

Damme, como forma de fortalecer a relação tectônica da obra. 

Inaugurada em 1985, ainda pertence à mesma família. O pergolado dos fundos teve parte fe-

chada, o que foi uma intervenção grave. Nas palavras do arquiteto7: “ele era o clímax da casa”; 

era o responsável por soltar a volumetria das divisas além de permitir a conexão virtual com a 

Serra do Curral.

A relação com a luz abordada nessa obra aproxima Serpa do arquiteto japonês Tadao Ando e 

do projeto da casa Koshino, no Japão, de 1981. Ambos trabalharam a luz como possibilidade de 

variação entre claro e escuro, animando o espaço interior estático.

Contemporâneo de Serpa8, Tadao Ando é autor de uma arquitetura silenciosa, manipulando a 

luz como elemento compositivo. Sofreu influência de arquitetos modernos, como Mies van der 

Rohe e Le Corbusier, (JODIDIO, p.6), sendo Louis Kahn a principal referência de sua geração.

7  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

8  Tadao Ando nasceu em Osaka, em 1941.
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RESIDÊNCIA SÔNIA VIEGAS

Dar seu espaço poético a um objeto é dar-lhe mais espaço do que aquele 

que ele tem objetivamente, ou melhor dizendo, é seguir a expansão de seu 

espaço intimo.

Gaston Bachelard, 1993

Em 1985, a filósofa Sônia Viegas contratou o amigo Humberto Serpa para o projeto de sua 

residência, localizada em condomínio na cidade de Nova Lima, vizinha a Belo Horizonte. O 

trabalho foi desenvolvido em atmosfera poética, possível a partir da relação de amizade en-

tre arquiteto e cliente. 

O primeiro estudo esboçado pelo arquiteto buscava definir o conceito do projeto, em sua fase 

de elaboração. Dois grandes planos caracterizavam a implantação e definiam a volumetria da 

casa, que se estendia longitudinalmente no sentido do caimento do terreno. A casa brotava 

do chão, telúrica, com as paredes executadas em concreto ciclópico. A relação com a rua era 

discreta e pouco importante; abria-se a ela como um portal rebaixado, indicando a trajetória a 

ser percorrida. O destino seria a vista da paisagem que se abria ao fundo do lote, enquadrada 

pelos planos laterais, limitadores e conformadores do conceito da residência. 

[340] Residência Koshino, Ashiya, Hyogo. Arq. Tadao Ando
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Um memorial descritivo elaborado pelo arquiteto indicava o processo de busca conceitual da 

casa, antes de se chegar ao projeto propriamente dito:

Não sei se o desenho da casa da Sônia revela a ideia; para comple-
mentar acrescento palavras:

.  o terreno será preservado intacto, na medida do possível, nas áre-
as externas.

.  sobre o chão de minério, levantam-se duas paredes feitas em con-
creto ciclópico, com as pedras do mesmo chão.

. estas paredes surgem pouco acima do nível do passeio e vão des-
cendo terreno abaixo.

. Entre elas a cobertura que possui vazados para iluminação dos jar-
dins internos e para mostrar o céu.

. As aberturas, ou janelas, serão muito pequenas para reforçar o as-
pecto monolítico das paredes.

. Aliás a luz pensada para o interior é de penumbra com feixes de luz 
que virão das janelas e das aberturas da cobertura.

. Desde a rua, não se vê a casa, descendo pelo terreno, ajardinado 

[341] Residência Sônia Viegas. Croqui do estudo inicial
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entre as duas paredes, o espaço interno é desvelado.

. O terreno, internamente, é moldado definindo-se patamares para 
as várias atividades sociais e de serviço, todas elas permeadas de jar-
dins. O espaço vai ao longo do percurso se elevando até culminar no 
grande pórtico de 11 m de altura que revela a grandeza da paisagem 
através de uma moldura que por esta razão é também grandiosa.

. Os vários espaços de privacidade serão jirais de madeira (como nos 
armazéns antigos) interligados por escadas e pontes levíssimas.

A busca é sempre de expressão por contraste.

A coisa é por aí.

  Humberto Serpa

[342] Residência Sônia Viegas. Memorial do arquiteto



268

[343] e [344] Residência Sônia Viegas. Memorial do arquiteto.
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[345] e [346] Residência Sônia Viegas. Croqui do estudo inicial
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 [347], [348], [349], [350] e [351] Residência Sônia Viegas. Croqui do estudo inicial
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Percebe-se certa dramaticidade ao se observar os croquis do arquiteto: as relações criadas 

com o entorno, ou a ausência delas, frente ao silêncio da arquitetura pretendida; a criação de 

patamares internos comunicando-se entre si; a indução do olhar, direcionado ao final da traje-

tória; a ausência de relação com a rua, com fachada frontal inexistente; a redução de abertu-

ras laterais, preservando o espaço íntimo e minimizando a entrada de luz natural.

Ao ter acesso ao primeiro estudo da casa, Sônia aprovou o conceito proposto e Serpa desenvol-

veu o projeto executivo a partir dessa elaboração inicial. Ela escreveu ao amigo:

Caro Humberto,

Como dar forma espacial a um sonho quando não se é, como você, 
um poeta do espaço? Vou tentar esboçar um universo fragmentado 
de qualidades e de desejos, na esperança que você o imprima e 
unifique na pedra, na terra, na distância precisa entre uma janela 
e uma porta, uma parede e uma escada, um patamar e um vão que 
ergue das sombras, a recortar, de dentro, o céu.

No esforço para revelar a intimidade de uma casa imaginária, per-
cebo que meu sonho não possui um contorno definido. Eis o que 
acontece aos sonhos habitados. Não se lhes percebe a forma, pois 
apresentam a mutabilidade de nosso estado de espírito.

De imediato, a casa se me afigura apenas como um forte (e talvez 
excessivamente romântico) desejo de paisagem. Existem habitações 
que dão para lindas vistas, mas minha exigência de paisagem não se 
resolveria dessa forma, pois demanda a integração entre a intimi-
dade da casa e o ambiente exterior, conluio do dentro e do fora, à 
mercê do vento, da luz, da sombra e do som.

A paisagem seria, então, através do pórtico mineral por você arqui-
tetado, a solene vista da mata e das montanhas (onde imagino e 
desejo o percurso inteiro do sol), mas também:

. o ângulo de uma fresta de luz morrendo no crepúsculo, à soleira 
da porta

. a sombra de uma casuarina através da janela
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. o vermelho da terra contra a força do muro, semi coberto (já) de 
alguma hera

. o movimento da lua através de seus ciclos, pressentido ou devas-
sado durante vigília, no jardim

Se tento, agora, imaginar os espaços interiores desta casa que me 
habita em sonho, vejo:

. uma ampla cozinha, que receba de cheio as inflexões do dia e da 
noite. Nessa cozinha concha, receberei amigos e netos, passarei 
momentos raros, saturados de vinho e vigília, acessível aos rumores 
da noite, protegidos pela nudez das paredes, pelo brilho do fogo, na 
crepitação da lenha

. quartos quentes, iluminados pelo sol, com pequenas varandas 
dando para o recorte interno do céu. Num deles repetirei o apelo 
de Garcia Lorca: “Quando eu morrer, deixai a janela aberta”

.uma sala feita de patamares interrompidos pelo verde, pela pedra, 
pelo musgo; com sua mágica abertura para o céu, entrecortada de 
sombras e reflexos.

Uma casa, como você pode ver, já incorporada na primeira forma 
que você lhe deu.

Um abraço afetuoso.

Sônia

O desenvolvimento do projeto confirmou algumas das estratégias previstas inicialmente; outras 

foram revistas em função da adequação real das intenções de projeto ao desenho arquitetônico. 

A casa foi implantada junto a uma das divisas laterais, liberando o restante do lote, como pro-

posto na residência Van Damme. As duas paredes permaneceram como os elementos defi-

nidores da volumetria, determinando as relações estabelecidas com o entorno, indicando o 

percurso a ser vivenciado e reforçando o eixo visual a ser percorrido. 



274

[352] Residência Sônia Viegas. 1º projeto. Planta do nível térreo, área íntima

[353] Residência Sônia Viegas. 1º projeto. Planta do pavimento inferior 1: área social e de serviço

Ru
a

1.Estar íntimo
2. Quarto
3. Banho
4. Varanda
5. Garagem
6. Lavabo
7. Apartamento criada

1. Estar
2. Jantar
3. Cozinha
4. Despensa
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[354] Residência Sônia Viegas. 1º projeto. Planta do pavimento inferior 2: área de lazer e de serviço

[355] Residência Sônia Viegas. 1º projeto. Corte longitudinal

1. Piscina
2. Vestiário
3. Área de serviço
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Serpa criou uma promenade: a casa era um passeio. O olhar do usuário foi domesticado pela 

arquitetura, que tentou definir o que deveria, ou não, ser visto, valendo-se de artifícios físicos 

e sensoriais aplicados no espaço habitável.

Aparentemente térrea, a casa se desenvolvia para baixo, com pavimentos inferiores que se 

abriam à medida que se percorria o espaço. A área social, com pé-direito duplo, comunicava-se 

visualmente com a área íntima; pilares redondos compunham o espaço da sala, recebendo a 

laje do mezanino e reforçando a indicação da circulação principal. Divergindo do estudo inicial, 

nos pavimentos inferiores, o arquiteto rompeu parte da parede lateral voltada para o lote. Com 

isso ampliou a conexão das áreas social e de lazer com o exterior, que receberam fechamento 

em vidro curvo, na busca por provável relação com o traçado montanhoso da paisagem.

[356] Residência Sônia Viegas. 1º projeto. Fachada lateral, vista do lote
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A escada principal, ladeada por jardim interno, era a responsável pela organização dos ambien-

tes. Associada à luz natural, que participava como elemento compositivo, confirmava os princí-

pios projetuais do arquiteto utilizado em projetos anteriores. Os vazios ocupados pela luz, em 

composições de claro e escuro que variavam ao longo do dia, potencializavam a relação com o 

espaço interior vivenciado, ampliando as conexões com o ambiente externo. Percebemos simi-

laridades nos projetos das residências José Luis de Magalhães, de 1968, e Ulins Marra, de 1973. 

Serpa trabalhou o conceito de fluidez espacial relacionando a casa e o olhar do usuário com 

a paisagem; não mais a fluidez pretendida apenas na articulação entre os espaços, como em 

projetos anteriores. Assim como na residência Van Damme, o arquiteto expandiu as relações da 

residência para além dela mesma.

[357] Residência Sônia Viegas. 1º projeto. Perspectiva interna
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Diferentemente dos projetos para a residência Dolabella e o Colégio Loyola, Serpa não utilizou 

a marcação estrutural como elemento de composição plástica do objeto, característica já obser-

vada nas residências Antônio Celso de Lima, Aprígio Salgado e Van Damme. 

Pela primeira vez, a cobertura não teve papel de protagonista do partido arquitetônico, essa 

função foi transferida para as paredes laterais, responsáveis pela estrutura da casa, executa-

das em concreto ciclópico. A cobertura funcionou como contraventamento desses planos, com 

parte pergolada para entrada de luz natural. A modulação estrutural permaneceu como carac-

terística de projeto.

Ao receber o projeto definitivo, Sônia escreveu novamente a Serpa:

Oi Humberto, tudo bem?

Pude apreciar com calma as plantas que você me entregou, e fiquei 
gostando ainda mais do projeto da casa. Tive algumas surpresas.

A primeira foi com a fachada. Está muito linda. Eu não havia dado 
muita importância a ela, porque minha percepção externa da casa 
estava sempre relacionada com a mata e as montanhas, o restante 
do terreno e a possibilidade de luz proveniente do percurso do sol. 
Contemplando o desenho da fachada, retornei à maquete e pude 
perceber a harmonia dos volumes conjugando-se (castelo d’água, 
chaminé, curvatura da saleta e os dois grandes retângulos, o do 
muro e o das portas de entrada e garagem). O que se esboça no de-
senho como jardim (e que você define como “generosidade para com 
a rua”, com tanta propriedade) equilibra-se, pela variedade visual, 
com as linhas verticais e horizontais que se ordenam sobriamente 
sobre a alvenaria. O ritmo de volumes resulta de um movimento de 
projeção e de recuo na fachada, calibrado pela curvatura da saleta, 
que sugere intimidade e encaminha o visitante para dentro. Devo te 
confessar que foi uma bela surpresa.

A segunda surpresa foi com o telhado. Talvez a calha central já esti-
vesse tecnicamente prevista e eu, por ignorância, não o soubesse. O 
certo é que ela quebra a dureza formal das telhas inteiriças.

A terceira surpresa foi com a garagem com a telha translúcida. Será um 
belo espaço, rústico e despojado, com uma luminosidade interessante. 
A solução da ausência de laje conjuga melhor a garagem e o jardim.
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Outra surpresa foi com a palavra pérgola, tão bonita, e que eu não 
conhecia.

Devo levar, até sexta feira, as plantas em Nova Lima. Te dou notícia.

Espero que possamos nos rever em breve.

Um abraço da

Sônia

Tudo parecia correr bem para a concretização dessa casa conceito, porém, um ano depois, 

Sônia solicitou a Serpa que revisse o projeto então aprovado, em função da necessidade de 

redução da área da casa, para adequação de orçamento. Ela escreve novamente ao arquiteto:

Humberto,

Há um ano eu te pedia que unificasse os fragmentos de um sonho. 
Queria que você realizasse o projeto de uma casa que levasse o meu 
desejo até o espaço de sua construção.

Busquei, então, descrever para você o que eu chamava de sonho. Repre-
sentei cenas de intimidade, vividas num lugar que as tornava possível. 

Esse lugar era a casa, da qual eu não conseguia ter uma idéia unifica-
da, mas que me aparecia através de intuições parciais. Falei, então, 
de um desejo de paisagem, referindo-me à relação do olhar com o 
exterior, na visão concentrada e recriável do espaço externo a partir 
da intimidade – a casa – plenamente colocada.

No projeto que você fez, em reposta a meu pedido, encontrei o espa-
ço visível desse mundo interior que eu não sabia exteriorizar de for-
ma integrada. Bem mais que a arquitetura do sonho, você anunciou, 
de fato, a poesia do meu espaço.

Por suas mãos, percebi que ela seria possível de muitas maneiras, 
algumas apenas evidentes no silêncio interno ou externo da casa; 
outras, apreensíveis:

Na relação intercambiável de patamares e segmentos, modulando o 
cotidiano através dos percursos internos;

Na interpenetração do dentro e do fora (que tanto eu desejava), 
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através de movimentos de luz e de reflexos, e da transparência que 
não devassa a intimidade, mas reconcilia com o mundo, sem temor;

Nas formas curvas que compõem o gesto amplo da sala;

No jardim interior, a estabelecer uma relação orgânica entre o ponto 
de chegada e o ponto de partida;

Na possibilidade de se envolver com o olhar a unidade do ambiente 
interno, emoldurado pela paisagem, estende-se por ele ao mesmo 
tempo envolvido;

No ritmo dos volumes externos, compondo entre si as proporções 
seguras de um impulso em direção à mata.

Seu projeto, carinhosamente, me tornou mais próxima de meu de-
sejo, captando-o, muito além de mim, na sua verdade, e não apenas 
enquanto sonho. Tornou o futuro mais urgente e o presente mais 
corajoso para buscá-lo.

Hoje, uma nova compreensão das limitações do lugar exige uma re-
visão do projeto. Ela vem ao encontro de uma consciência de minhas 
efetivas possibilidades de construção da casa, consciência que o pro-
jeto mesmo suscitou em nós. Afinal, a verdade do desejo que ele 
tornou visível é a base sólida para o recomeço.

Deixo a seu critério o repensar a forma exterior: se compondo vo-
lumes mais tradicionais e mais estáticos; se preservando, de algum 
modo, a dinâmica gestual, em pequena seta apontando para a mata.

O tempo de tanta descoberta libertou-me, em parte, da metáfora do 
sonho, tônica da primeira carta que te escrevi. A casa aparece-me 
mais essencial. Por dentro, rústica. Por fora, levemente pousada no 
solo e carregada de sua inclinação. Envolvida, na sua pequenez, pelo 
espaço da vegetação. Entregue ao horizonte. Aderida ao terreno, 
com desníveis interiores que me permitirão cultivar a experiência do 
limiar, que sempre me fascina.

Vejo-a, Humberto, no requinte da sua mais despojada arquitetura. 
Em silêncio, no branco silêncio das paredes. À janela, meu olhar e o 
das pessoas que amo serão seu ponto de fuga.

O carinho da 

Sônia
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Serpa apresentou um segundo estudo em 1986, que preservou pouco das orientações iniciais. 

Dois volumes perpendiculares definiram a volumetria da casa; a incisão do volume único, do 

projeto anterior, se perdeu. 

[358] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Perspectiva

[359] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Planta do nível térreo: setor íntimo

Setor íntimoGaragem
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[360] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Planta do nível inferior: setor social e de serviços

[361] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Corte longitudinal

Escritório

Cozinha

Estar
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[362] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Fachada frontal.

[363] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Fachada posterior.  [364] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Facha-

da lateral esquerda.
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O volume principal, em dois pavimentos, manteve a ideia da implantação longitudinal no ter-

reno, paralelo a uma das divisas laterais. O secundário, de apenas um andar, conectava-se ao 

principal como extensão do piso inferior, ampliando as relações da casa com o lote. Esse volu-

me mais baixo buscava melhorar a articulação dos espaços, numa tentativa de substituir ele-

mentos suprimidos do projeto anterior, como o jardim interno, o pé-direito duplo, a conexão 

com o mezanino, a luz natural participando do interior da residência.

Esse projeto diferia do inicial, que tratava as duas paredes como os elementos definidores do 

partido. O telúrico deixou de fazer parte do conceito; a volumetria ficou diluída, configurada 

por planos contínuos, horizontais e verticais, que se sobrepunham aos fechamentos em vidro. 

Diferentemente da maioria dos projetos anteriores do arquiteto, que contava com cobertura 

[365] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. Fachada lateral direita.  [366] Residência Sônia Viegas. 2º projeto. 

Perspectiva interna.
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única totalizadora e definidora do volume inferior construído, aqui, ela estava incorporada à 

linha compositiva que emoldurava o objeto. Não existia hierarquia entre os dois volumes, ape-

sar da diferença de altura entre eles. Em obras como as residências Dolabella e Ulins Marra a 

edificação mais baixa, onde se localizava o setor de serviços, era secundária, resolvida de forma 

independente da cobertura principal. 

Outro ponto que pode ser observado é que Serpa, assim como no projeto inicial, não tirou 

partido da marcação estrutural como elemento compositivo, apesar de ter explorado os pilares 

redondos no alinhamento do pavimento superior. O concreto aparente também foi deixado de 

lado, a favor da alvenaria convencional: solução mais barata, ajustada ao orçamento da cliente.

Este segundo projeto foi executado, mas sofreu várias modificações que o distanciaram, mais 

uma vez, da proposta do arquiteto. 

RESIDÊNCIA MARIÂNGELA CASTRO

No mesmo ano de 1986 Serpa projetou a residência Mariângela Castro, também localizada em 

condomínio na cidade de Nova Lima, em lote com desnível de quarenta metros e frente para 

duas ruas. O acesso se daria pela via mais elevada do terreno, com implantação atípica, sem 

interferências do edifício com a topografia e vegetação naturais. 

De acordo com a descrição do próprio arquiteto9, no memorial do projeto:

O partido surgiu da necessidade fundamental de se reduzir ao mínimo os 

pontos de contato da casa com o terreno buscando tanto se preservar a 

arborização quanto a evidenciar a beleza do panorama. 

Nesse sentido o partido se lê como moldura.

9  Memorial do arquiteto cedido à autora.
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Dois volumes em concreto ciclópico marcavam os limites da residência. O primeiro, em dois pa-

vimentos e voltado para a rua, definia o acesso à casa resolvendo o setor de serviços e de lazer. 

O segundo, no meio do lote, era configurado por uma torre em seis pavimentos solucionando 

os cômodos da área íntima. O fechamento do conjunto se deu por uma passarela-ponte sobre 

a mata, unindo os dois volumes e configurando o espaço de estar.

Enquanto a ponte de conexão era envidraçada e aberta ao verde, a torre íntima abria-se ao 

exterior através de seteiras que participavam da composição do volume vertical. A virtualidade 

da ponte se contrapunha à materialidade da torre, representadas pelas escolhas dos materiais 

construtivos: os elementos em contato com o solo eram em concreto ciclópico enquanto o estar 

suspenso foi projetado em estrutura metálica, com vigas vierendeel10 em aço corten. Esse foi o 

primeiro projeto no qual o arquiteto utilizou estrutura metálica.

10  Memorial do arquiteto cedido à autora.

[367] Residência Mariângela Castro. Perspectiva
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[368] Residência Mariângela Castro. Planta do 1º pavimento

[369] Residência Mariângela Castro. Planta do 2º pavimento
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[370] Residência Mariângela Castro. Corte esquemático

[371] Residência Mariângela Castro. Planta da torre, 1º pavimento, estar íntimo
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[372] Residência Mariângela Castro. Planta da torre, 2º pavimento, closet. [373] Residência Mariângela Castro. 

Planta da torre, 3º pavimento, quarto.

[374] Residência Mariângela Castro. Planta da torre, 4º e 5º pavimentos, hóspedes. [375] Residência Mariân-

gela Castro. Planta da torre, 1º pavimento, ateliê.



290

A relação do usuário com a paisagem era visual e não física, o objeto arquitetônico estava dis-

tanciado da natureza, em relação que se dava através do olhar. A área social representava esse 

ponto de contato; local de contemplação e de circulação ao longo do dia: cotidiano permeado 

pela paisagem, em suas variações.

As circulações verticais eram importantes nos projetos de Serpa, funcionando como articulado-

ras dos espaços, possibilitando experiências sensoriais, onde a luz natural agia como elemento 

compositivo. A torre representava uma grande circulação; a peculiaridade do acesso aos cômo-

[376] Residência Mariângela Castro. Perspectiva interna
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dos empilhados e as seteiras que permitiam pouca entrada de luz participavam dessa experiên-

cia sensorial. Por outro lado, era através da área social que as relações com a paisagem e com 

as variações de luz se intensificavam. Essa circulação, agora horizontalizada, era o elemento de 

contato com o panorama natural cambiante.

Percebe-se a similaridade entre esta casa e o primeiro projeto apresentado para Sônia Vie-

gas. Nessas duas residências a força do partido arquitetônico prevaleceu; questões fun-

cionais tornaram-se secundárias, buscando manter a pureza do conceito. O arquiteto não 

interferiu na topografia natural; eram terrenos mais acidentados, localizados fora da malha 

urbana. A topografia foi o direcionador do conceito de plano, incorporando o edifício à 

paisagem, sem modificá-la. O concreto ciclópico também foi proposto nas duas residências, 

como forma de reforçar o caráter telúrico das obras, bem incorporadas à conformação mon-

tanhosa de Minas Gerais.

A partir do projeto da igreja/praça da CENIBRA, passando pela casa Van Damme e pelo pri-

meiro estudo da residência Viegas, percebe-se que Serpa entrou num processo de questio-

namento condizente com o período vivenciado, sem se enveredar por um caminho de rup-

tura, mas de depuração de seu processo projetual. Os planos construtivos nesses trabalhos 

receberam frisos horizontais11, como forma de ampliar a relação do objeto arquitetônico 

com o local no qual está inserido.

A residência Mariângela Castro também não foi executada. A proprietária se desfez do lote após 

a finalização do projeto. Esse sentido de mudança e revisão na obra de Serpa foi interrompido. 

Não saberemos como seria o desenrolar dos trabalhos do arquiteto, já que essa casa foi um dos 

últimos projetos de sua carreira.

Em 1987, o arquiteto paulista Marcos Acayaba projetou uma residência implantada de forma 

similar ao projeto Mariângela Castro. O arquiteto adotou o partido da torre, como forma de 

vencer a topografia sem interferir no terreno natural.

11  A residência Van Damme foi projetada originalmente com os frisos horizontais, de acordo com 

as perspectivas do arquiteto, mas foram eliminados durante a obra.
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RESIDÊNCIA OSWALDO GOMES DE SOUZA

Ainda em 1986 Serpa projetou a residência Gomes de Souza: casa de final de semana em Escar-

pas do Lago, região balneária de Minas Gerais localizada na cidade de Capitólio. 

A casa foi implantada no ponto mais alto do lote, configurada por linhas paralelas de paredes 

que percorriam uma das dimensões do terreno, estruturando o espaço construído e definindo 

a relação que o edifício teria com a paisagem. A extensão desses planos delimitava a área a ser 

utilizada e modelada dentro do lote. 

Uma cobertura única sobrepunha-se a essas paredes, indicando a dimensão do segundo pavi-

mento e criando uma proteção avarandada no térreo, que ampliava o espaço de estar. A cober-

tura voltou a participar como definidora e organizadora dos espaços; associada ao conjunto de 

paredes trouxe unidade à edificação. A casa era definida pela justaposição desses elementos: as 

paredes, como planos verticais e a cobertura como plano horizontal; a primeira em concreto cicló-

pico e a segunda em concreto aparente liso. Esses dois elementos estruturadores do projeto não 

se tocavam; o fechamento em vidro do segundo pavimento fazia a conexão virtual entre as partes. 

Serpa não tirou partido da marcação estrutural como elemento compositivo da forma; a so-

lução de projeto estava mais próxima dos trabalhos recentes, como a casa Van Damme e o 

primeiro projeto para a residência Viegas. Cobertura totalizadora e paredes rasgando o terreno 

[377] Residência no Jardim Vitória Régia, 1987. Arq. Marcos Acayaba
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misturaram-se nessa solução. Ao mesmo tempo, em oposição ao projeto Viegas, Serpa voltou 

a modelar o lote, criando patamares e taludes, conformando os usos de lazer e o entorno no 

qual a casa estava inserida. 

Esta residência também não foi construída: mais uma no hall dos trabalhos engavetados.

[378] e [379] Residência Gomes de Souza. Croqui, estudos. 
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[380] Residência Gomes de Souza. Planta do pavimento térreo. [381] Residência Gomes de Souza. Planta do 

pavimento superior. [382] Residência Gomes de Souza.Fachada lateral. [383] Residência Gomes de Souza. 

Fachada frontal.

Garagem Estar Jantar PátioCoz.
Serviços

Setor íntimo
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[384], [385] e [386] (a seguir) 

Residência Gomes de Souza. 

Perspectiva
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[387] e [388] Residência Gomes de Souza. 

Perspectiva
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ALÉM DA CAIXA: PARA O INTERIOR DA GAVETA

A discussão pós-moderna seguia com personagens variados na produção da arquitetura minei-

ra. Os arquitetos Álvaro Hardy (Veveco) e Mariza Machado Coelho projetaram o Mix Shopping, 

em Belo Horizonte, em 1986; em 1988, o arquiteto Flávio Almada desenhou os edifícios Nashvil-

le e Julien Riant; e o arquiteto José Eduardo Ferolla projetou o edifício Palladion. Gustavo Penna 

fez o anexo da Academia Mineira de Letras também em 1988, valendo-se de mimetismos e 

referências pós-modernas, apesar de ser um dos arquitetos do período mais alinhado com as 

proposições projetuais de Serpa, que foi um de seus mestres de formação.

[389] Edifício Palladion. Arq. José Ferolla. [390] Edifício Nashiville. Arq. Flávio Almada. [391] Academia Mineira 

de Letras. Arq. Gustavo Penna [392] Mix Shopping. Arqs. Álvaro Hardy e Mariza Machado. 
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Serpa começava a se afastar do circuito arquitetônico de Belo Horizonte no final da década 

de 1980. Ele afirma12 que produzia pouco e recolhidamente nesse período, enquanto outros 

colegas como Éolo Maia, Sylvio de Podestà, Cid Horta, Álvaro Hardy, entre outros, vinham tra-

balhando intensamente. 

O que mais chamou atenção em Minas Gerais na década de 1980 foi a arquitetura pós-moderna, 

e Serpa não se alinhava ao mimetismo proposto por alguns representantes dessa corrente, man-

tendo um posicionamento crítico em relação ao andamento das discussões. Seu processo de re-

visão e questionamento, como já levantado anteriormente, indicava novos interesses e buscas no 

desenvolvimento do projeto, mas nunca uma mudança de rumo e de posicionamento. 

Seu escritório permanecia na Rua Sergipe. O momento era de reflexão, recolhimento, “na busca 

por continuar sendo uma pessoa só”, como ele próprio afirma13. Projetos importantes, como 

a CENIBRA e as residências Sônia Viegas e Mariângela Castro, de forte caráter simbólico, não 

saíram do papel, assim como trabalhos anteriores engavetados ou modificados.

Na Escola de Arquitetura, continuava como professor de projeto e teoria da arquitetura; a pro-

dução de gravuras também seguia com regularidade, apoiado pelo contato com Fayga Ostrower. 

12  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.

13  Idem.

[393] Gravura de Serpa, 1980
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A relação dos dois era alimentada por essa troca de experiências relacionadas à arte, aplicadas 

tanto nas discussões do projeto de arquitetura, quanto na busca e construção do processo 

criativo. “A criatividade é inerente à condição humana” (OSTROWER, 1993, p.53): afirmação de 

Fayga que direcionava Serpa na orientação de seus alunos.

Em 1986, Fayga, que era presidente da Sociedade Brasileira de Educação Através 

da Arte (SOBREART), convidou Serpa a contribuir com uma de suas gravuras para 

o leilão beneficente de apoio à instituição que aconteceria naquele ano. Além 

dos trabalhos dos dois artistas, o leilão contou com obras de artistas como: To-

mie Ohtake, Franz Krajcberg, Cildo Meireles, Iberê Camargo, dentre outros.

[394] Documento leilão SOBREART, 1986.
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MUSEU DO DESENVOLVIMENTO E PRAÇA DO CONJUNTO DO BDMG

Em 1989, Serpa foi convidado pelo BDMG a elaborar o projeto do Museu do Desenvolvi-

mento e da Praça do Conjunto, implantados em terreno vizinho aos edifícios já construídos, 

complementando o conjunto arquitetônico do banco. Esse foi, até o momento, o último 

projeto de sua carreira.

O foco do projeto era a transformação do espaço público, tendo o museu como ponto de parti-

da para se atingir a dimensão urbana. A praça, que ocuparia toda a Rua Bernardo Guimarães, no 

quarteirão relacionado ao banco, seria a articuladora dos edifícios construídos, transformando 

o local num polo cultural e afirmando a relação do BDMG com a cidade.

O conceito, portanto, partiu da modificação do espaço público a partir do equipamento cultu-

ral: o museu. As relações urbanas propostas eram o desafio de projeto, assim como a implanta-

ção do novo prédio, inserido de forma a manter a unidade do conjunto arquitetônico.

[395] Conjunto arquitetônico do BDMG. Planta
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Esse foi o primeiro projeto urbano de Serpa, no qual trabalhou com um espaço existente a ser 

transformado. Diferentemente de trabalhos anteriores, como a Cenibra e o Centro Cívico de 

João Monlevade, onde teve liberdade de decisão na proposição dos novos espaços.

A rua seria fechada a veículos criando uma frente de quadra que conversava com os edifícios do 

BDMG e com a cidade. Os prédios expandiram-se para a rua através da ampliação de escadas, 

criação de patamares e rebaixos, movimentando a trajetória do pedestre. Um novo paisagismo 

contribuiu para a articulação espacial, estruturando os caminhos criados a partir do diálogo 

entre os edifícios existentes e o espaço público.

[396] Conjunto arquitetônico do BDMG. Corte da praça. [397] Conjunto arquitetônico do BDMG. Planta da 

praça.
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A entrada principal da praça era pela Rua da Bahia, sinalizada por portal em aço corten cedido 

pelo artista Amilcar de Castro; na frente da sede foi proposto um anfiteatro, aproveitando os 

patamares criados e reforçando o eixo de acesso ao edifício. No anexo, localizado no meio da 

quadra, a escadaria existente foi estendida, avançando sobre novas jardineiras propostas. Os 

edifícios existentes prolongavam-se em direção à rua.

O museu, último integrante do conjunto, seria implantado em terreno significativamente menor em 

relação aos projetos anteriores. A proposta era tornar esse edifício uma extensão do embasamento 

existente, que tinha início na conexão entre sede e anexo, passava sob este último, avançando, ago-

ra, até a nova esquina incorporada ao conjunto. Com isso os três prédios estariam conectados pela 

base, sendo que o museu representava a própria base estendida. O mesmo material de revestimen-

to, mármore cipolino paginado, seria o acabamento do novo edifício.

[398] e [399] Conjunto arquitetônico do BDMG. Vista geral. 
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[400] Conjunto arquitetônico do BDMG. 

Perspectiva geral. [401] Conjunto arquite-

tônico do BDMG. Vista aérea da praça.
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[402] Conjunto arquitetônico do BDMG. Vista do conjunto a partir da Rua Espírito Santo. [403]Museu do 

BDMG. Perspectiva, fachada da Rua Espírito Santo.
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O museu tinha inserção discreta; trabalhava apenas com a escala do passante, dependen-

do da praça para ampliar sua relação com o entorno. Sua implantação também buscava 

articulação com a praça, com a criação de pátios que faziam parte da sua área, mas que 

estavam abertos à rua.  A esquina foi marcada por um único pilar e por elemento vertical 

que funcionaria como marco de identificação.

Sua volumetria foi resolvida com fechamento em curva, voltado para a Rua Espírito Santo, 

contrapondo-se à ortogonalidade da base e do restante do conjunto. Esse volume em curva 

estava afastado da divisa lateral e sobrepunha-se ao pavimento inferior, que tinha fecha-

mento em vidro. O recuo da curva sinalizava a circulação da galeria.

As circulações eram as organizadoras dos espaços, com escadas independentes separando 

os acessos de acordo com os usos específicos. Essa independência retoma a característica 

da rigidez de setorização observada em projetos anteriores. 

A área de exposição, nos três subsolos, era acessada pela escadaria principal, marcada por 

iluminação zenital e pé-direto correspondente aos quatro pisos superiores. Os patamares 

de passagem para esses pavimentos eram variáveis, fazendo com que os níveis de subsolo 

fossem acessados em diferentes posições, movimentando a trajetória. As demais circu-

lações eram independentes. Uma escada fazia a conexão entre o pavimento térreo e seu 

mezanino, dois pavimentos que atendiam à cafeteria do museu; e outra, também indepen-

dente, acessava os dois últimos pavimentos, de loja e sobreloja, que serviriam a ateliês de 

artistas, lojas de arte e afins. 
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[404] Museu do BDMG. Planta do 1º pavimento, nível +2.77. [405] Museu do BDMG. Planta da sobreloja, nível 

+4.82

1. Hall/ Acesso pav. superior
2. Ligaçao garagem ed. Anexo
3. Jardim
4. Portaria
5. Escada
6. Elevador
7. Ar cond.
8. IS
9. Balcão
10. Monta-carga
11. Escada acesso sobreloja
12. Mesas
13. Terraço, mesas/esculturas
14. Vazio hall/museu
15. Vazio/escadaria
16. Marco de identificação

1. Escada acesso loja
2. Mesas
3. Monta-carga
4. Copa
5. Vazio hall/museu
6. Vazio hall do pav. térreo
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[406] Museu do BDMG. Planta do 2º pavimento, nível +7.37. [407] Museu do BDMG. Planta 1º subsolo, nível 

-0.63

1. Escada
2, Elevador
3. Ar cond.
4. Galeria
5. Loja
6. IS
7. Copa
8. Vazio escadaria
9. Marco de identificação
10. Jardim

1. Marco de identificação
2. Hall/ Museu
3. Portaria
4. Escadaria
5. Exposições
6. Secretaria
7. Depósito
8. IS
9. Ar cond.
10. Escada
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[408] Museu do BDMG. Planta do 2º subsolo, nível -4.63. [409] Museu do BDMG. Planta do 3º subsolo, nível 

-8.63

1. Escadaria
2. Depósito
3. Exposições
4. Diretoria
5. Reuniões
6. IS
7. Closet
8. Copa
9. Ar cond.
10. Elevador
11. Escada

1. Exposições
2. Depósito
3. IS
4. Ar cond.
5. Elevador
6. Escada
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[410] Museu do BDMG. Planta de Cobertura. [411] Museu do BDMG. Corte longitudinal esquemático.

1. Marco de identificação
2. Laje plana impermeabilizada
3. Vidro
4. Muro/ed. Anexo
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[412] Museu do BDMG. Corte transversal esquemático. [413] Museu do BDMG. Perspectiva axonométrica.
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Estes últimos projetos foram cedidos ao banco, pelo arquiteto, que tinha interesse e responsa-

bilidade pelo fechamento do conceito do conjunto em harmonia com os demais edifícios cons-

truídos, de sua autoria. Outros profissionais e artistas, integrantes da equipe, também cederam 

seus trabalhos: Amilcar de Castro, a escultura que seria o portal de entrada da praça; Koiti Mori 

e Klara Kaiser, o projeto urbano e de paisagismo.

Com o estudo de projeto finalizado, o BDMG montou um escritório no local para o desenvolvi-

mento do trabalho, que sofreu quatro modificações do ponto de vista da arquitetura, por mu-

danças de programa, se arrastando até o ano de 1994, quando se chegou à conclusão de que a 

obra não seria construída.

A idealização deste conjunto arquitetônico, iniciado em 1969 com o projeto da sede, constru-

ído, precedido do projeto do anexo, de 1978, com parte edificada, e dos projetos do museu e 

praça, de 1989, que não foram executados, representou para o arquiteto um esforço de traba-

lho de duas décadas, marcando sua trajetória profissional.

ENCERRANDO UM CICLO

Em 1991 Serpa transferiu seu escritório para a Rua Ceará, em endereço que permanece ainda 

hoje como seu local de trabalho. Quando se mudou para lá, reduziu o número de funcionários, 

principalmente porque nos últimos anos esteve dedicado ao projeto do conjunto do BDMG, 

trabalhando em espaço montado pelo banco, para a produção dos projetos.

A impossibilidade de concretização do conjunto do BDMG, realidade já antecipada e frustrada pela 

interrupção das obras do anexo, no inicio da década de 1980, representou um golpe significativo 

na carreira de Serpa, que já vinha passando por um processo de reavaliação do oficio de arquiteto.

No mesmo ano de 1994, com a interrupção dos trabalhos para o banco, Serpa aposentou-se na 

Escola de Arquitetura.

A impossibilidade que sentiu de poder praticar a arquitetura de acordo com seus cânones, prin-

cípios e pontos de vista acabou por saturar sua prática de projeto. Os grandes projetos elabo-

rados, como a CENIBRA e o conjunto do BDMG, que representaram anos de trabalho e envolvi-

mento, não foram executados. O natural caminho pela burocratização e ampliação do escritório 
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de arquitetura, que vinha acontecendo na prática, não o interessava. Em suas palavras14:

Era incompatível com os meus primórdios, meus princípios fundamentais, 

que era a arquitetura-arte e acabou. Ficar gerenciando a parte burocrática 

do escritório não me interessava. [...] O que eu acho que é uma coisa legal 

é você se respeitar. [...]

Eu posso passar por covarde, preguiçoso, mas cada um sabe de si. Eu só 

acho que tem que ser coerente. [...]. Não é uma afirmação personalista, 

egoísta, definitivamente, acho que foi uma afirmação de responsabilidade, 

de lógica e coerência. [...]

E parar de fazer arquitetura, eu acho que é a compreensão que o exercício 

dessas coisas ficava cada vez mais inviável, para conseguir manter a inte-

gridade do que eu pensava. Porque pra mim, não podia ser de outra forma.

Soluções de projetos que não eram estanques nem segmentadas, mas que representavam uma 

trajetória de vida foram engavetadas. Superficialidade, espetaculosidade, pós-modernidade: a con-

fluência dos acontecimentos somada ao temperamento e expectativa de Serpa frente à arquitetura 

e aos seus desejos e crenças, acabaram por delinear seu recolhimento como arquiteto atuante. 

Atualmente dedica-se aos desenhos e à arquitetura, no plano teórico e investigativo. Vai ao es-

critório todos os dias; continua como arquiteto interessado, opinando em projetos de amigos, 

mas sem voltar a atender clientes. 

Em 1999, foi condecorado pelo IAB-MG com o prêmio “Arquiteto do Ano”, em reconhecimento 

à sua contribuição à arquitetura mineira; e mais recentemente, em 2007, recebeu a medalha 

de honra ao mérito conferida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-MG).

14  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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“Um dia eu encontrei com o Van Damme e só aí que ele me falou que tinha 

fechado a pérgula, porque estava batendo sol lá dentro, ou por razões de se-

gurança. Eu quase tive um infarto na frente dele; o clímax do projeto era esse, 

quem sabe o que foi o caminho desse projeto. De repente você vê a Ulins Marra 

demolida e virar uma padaria; o Colégio Loyola ser deturpado com coberturas 

de policarbonato; o BDMG, foi uma obra que foi um escândalo público na época, 

e colocam um guarda-corpo de aço corten enferrujado. Não dava pra deixar as 

energias em cima disso, essa talvez tenha sido a razão mais forte da desistência. 

Era melhor que eu continuasse como professor, mas como eu não iria continu-

ar, já que ter escritório era uma condição para mim, virou um círculo vicioso. Eu 

acho que só era um bom professor porque eu tinha vivência do que eu estava 

falando e dava exemplo do que eu estava falando, então realmente ficou inviável. 

E como eu tinha outra forma de expressão, para não ser um pobre coitado arre-

pendido, lastimando o declínio da vida, eu podia me expressar de outra forma, 

desenhando, foi menos sofrido. E estudando que é um prazer muito grande: ler, 

pensar, discutir, criticar: essas coisas que te mantêm vivo, pelo menos até então”.

[414] Humberto Serpa, foto na premia-

ção do CREA-MG, em 2007.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Humberto Serpa, em seu processo projetual, trabalhava até a exaustão do desenho, na busca 

pelo resultado ideal através da investigação rigorosa do projeto. Rigor, correção, persistên-

cia no desenho, investigação da essência do objeto, até chegar à solução pretendida. Essa 

postura se aplica aos três vetores de sua dedicação: na arquitetura, em sua produção artísti-

ca e em seu comprometimento como professor de planejamento arquitetônico.

Esse foi o discurso que percebi durante nossos primeiros encontros ao longo do desenvolvimen-

to deste trabalho. Não que isso fosse dito de forma fechada, linear e organizada, ao contrário, 

foram percepções subliminares em seu discurso, a essência compreendida em seu posiciona-

mento verbal. Até aí, eram palavras. A investigação dessas questões, transpondo as entrevistas 

e conversas, se daria através da compreensão de sua trajetória e elaboração projetual: a pes-

quisa se incumbiria de entender, afirmar ou contradizer essa postura, através da análise de sua 

obra. 

A opção por tratar a produção de Serpa através de um fio condutor, abarcando vida e obra do 

arquiteto através de uma sequência temporal, foi uma estratégia para a compreensão da evo-

lução de seu trabalho: a elaboração das análises seguiu a ordem cronológica dos projetos. Esse 

foi o maior esforço: tentar amarrar as decisões e relações de projeto criadas ao longo do tempo, 

como forma de possibilitar a compreensão da obra do arquiteto. 

Ao mesmo tempo que se percebe que cada projeto tem seu valor individual, tentou-se ampliar 

essa percepção ao conjunto da obra, já que, à medida que os trabalhos vão sendo elaborados, 

nota-se que o repertório de Serpa se amplia e amadurece, mas não se modifica.

As associações de soluções utilizadas, neste ou naquele projeto, acabam por ser pontuadas, 

retomadas, ou reincorporadas nos seguintes, afirmando a construção de uma trajetória profis-

sional, com escolhas conceitualmente semelhantes e alinhadas. Ao analisar toda a sua obra fica 

clara a coerência do arquiteto em seu processo de pensamento projetual, percebe-se o esforço 
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despendido no desenho e na solução de projeto, confirmando, sim, o discurso elaborado por 

ele inicialmente.

Personagens como Eero Saarinen, Louis Kahn e Fayga Ostrower, foram importantes para sua ar-

quitetura; mais do que referência formal, havia uma busca por inspiração teórica. Paul Rudolph 

e Marcel Breuer também merecem ser citados como arquitetos significativos em sua formação. 

Surgiu um desejo pelo maior aprofundamento da produção desses personagens e da sua rela-

ção com a obra de Serpa, porém isso exigiria um estudo mais abrangente. 

Ainda hoje o arquiteto nos surpreende com seu interesse crítico e seu conhecimento sobre 

a produção contemporânea em arte e arquitetura. Serpa demonstra um interesse profundo 

sobre esses temas, na busca por uma formação consistente e responsável, desdobrando-se no 

resultado de sua produção. 

A relação entre arte e arquitetura no processo criativo de Serpa, suas escolhas ao longo de sua 

trajetória profissional, tornam-se mais claras na medida que se compreende sua produção e 

sua postura como arquiteto atuante e como professor. Ética e estética são interdependentes 

em seu trabalho. Ética, porque o projeto deve ser elaborado a partir de uma análise profunda 

do objeto, a partir de um processo particular de pensamento, no qual o arquiteto é responsável 

pela realidade por ele criada. Estética porque através da elaboração projetual, existe a busca 

pelo belo; a beleza silenciosa que emociona pela consistência de um raciocínio complexo sobre 

o projeto.

Suas obras confirmam os princípios buscados na elaboração dos trabalhos, apoiado pelas ideias 

de Saarinen1: integridade funcional, com programa bem atendido; honestidade estrutural; 

consciência do tempo, ao utilizar técnicas construtivas racionais e dentro da realidade local; 

expressividade plástica, representada pela força da estrutura; relação com o entorno, onde o 

arquiteto trabalha o terreno privilegiando a relação do edifício com a rua e a cidade; comuni-

cabilidade do edifício, que garante a unidade conceitual, interna e externamente, do objeto 

construído.

Esses princípios absorvidos e aplicados em sua obra associam-se a outras características de pro-

jeto.  O que se percebe é que Serpa partia de uma implantação muito bem estudada, definindo 

1    SAARINEN. PERSPECTA: The Yale Architectural Jornal, New Haven, n.7, p.29-32, 1961.
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a relação do edifício com o lote e com seu entorno, direcionada pela orientação solar e tirando 

partido da iluminação natural como elemento de composição do espaço pretendido. A boa im-

plantação preserva a qualidade do projeto, criando um vínculo quase que imutável. A correção 

da implantação talvez seja uma das características que garantiram a integridade de suas obras 

na atualidade; apesar da grande maioria ter sofrido intervenções, estas, apresentam-se menos 

importantes frente à força do partido arquitetônico. 

A partir da implantação, percebe-se a preocupação com a permeabilidade e a fluidez do 

espaço criado, associada ao rigor na setorização de usos e à iluminação natural como ele-

mento compositivo. São características marcantes no processo de elaboração projetual do 

arquiteto.

As áreas social, de serviços e íntima não se misturam; têm solução compartimentada. Com 

isso sua proposição espacial não privilegia conexões visuais amplas, mas é generosa no sen-

tido de despertar sensações através de espaços que, apesar de hierarquizados, são bem 

articulados e fluidos. A rigidez na setorização não impede que o espaço vivenciado seja 

contínuo.

As circulações têm o papel de organizadoras do projeto, responsáveis por definir as articula-

ções criadas, proporcionando o resultado espacial antes afirmado. Elas são resolvidas tanto 

como conectoras dos volumes, quanto valorizadas por soluções de meio-nível, conformando 

o percurso de apropriação da obra, sempre ladeadas ou coroadas pela luz natural. Espaços 

estruturados e setorizados mostram-se fluidos, contando com a luz natural como elemento 

que potencializa a indicação de percurso e materializa os vazios em sua articulação com o 

espaço construído. 

A partir dessas características, outros elementos mostram-se recorrentes no repertório do 

arquiteto: a apropriação das divisas como forma de tensão do objeto arquitetônico; a mo-

dulação estrutural; a cobertura como organizadora do espaço e definidora de volumes; as 

paredes recuadas em relação à estrutura, acentuando a expressividade estrutural do edifí-

cio; o uso de pérgolas e de jardins internos.

A interação desses fatores, reincorporados e reavaliados para cada nova situação dada, de-

terminam o resultado do edifício. É possível agrupar os projetos de acordo com as caracte-
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rísticas mais marcantes, sem perder de vista que todos se mostram alinhados pela mesma 

essência propositiva.

Podemos retomar alguns exemplos como forma de reforçar o fio condutor das análises de 

projetos. A ocupação das divisas laterais como forma de tensão do objeto pode ser per-

cebida nos projetos do ICBEU, de 1967; nas residências dos padres do Colégio Loyola, de 

1967; José Luis de Magalhães, de 1968; Morvan Dolabella, de 1973; Ulins Marra, de 1973; 

Júlio Mascarenhas, de 1974 e na sede campestre dos funcionários do BDMG, de 1978. Na 

residência Van Damme, de 1983, o arquiteto parte de artifício similar, dessa vez ocupando 

as divisas, lateral e de fundos; enquanto na residência Sônia Viegas, de 1985, o edifício foi 

implantado rente a uma das divisas laterais, liberando o restante do lote. Percebe-se que as 

estratégias projetuais permanecem, reinterpretadas de acordo com a intenção de projeto. 

Serpa utiliza o pergolado nas divisas, como forma de soltar o volume construído. É através 

das pérgolas que a luz natural participa dos interiores.

A modulação estrutural é uma premissa presente em todos os seus projetos; é ela a res-

ponsável pela expressividade e identidade do edifício, que conta com as paredes recuadas 

como forma de liberar a percepção da estrutura. Característica percebida nos projetos das 

residências dos padres do Colégio Loyola, de 1967; João Napoleão de Andrade, de 1971; 

Morvan Dolabella e Ulins Marra, de 1973; Henrique Oswaldo de Andrade e Eduardo Mata 

Machado, de 1974; do Instituto Brasileiro do Café, de 1968; do escritório da usina da Ace-

sita, de 1975; dos centros sociais de Juiz de Fora e Antônio Teixeira Dias, de 1978 e 1979, 

respectivamente.

A estrutura como elemento expressivo do objeto tem sua maior representatividade na sede 

do BDMG, de 1969, que é o projeto mais reconhecido da carreira do arquiteto. A proposta 

parte de uma malha estrutural definidora da volumetria, descolada do corpo do objeto. A 

luz natural participa como elemento de transformação do espaço construído, através da 

abertura de perspectivas entre corpo e estrutura, instaurando uma relação de visadas gene-

rosas entre edifício e cidade. 

Alguns projetos foram resolvidos por células modulares, articuladas entre si, implantadas de 

forma a ampliar as possibilidades de fruição do espaço. É o que se percebe nos centros cívi-
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cos de João Monlevade e Caracaraí, de 1968 e 1974, respectivamente; na fábrica da Transit, 

de 1974, que tem cobertura independente, organizadora do espaço, com volumes inferiores 

que escapam de sua modulação totalizadora; nos escritórios da usina da Acesita, de 1975 e 

no Centro Social de Itabira, de 1978. Em alguns casos, pátios ou jardins internos contribuem 

para a conexão espacial e o fortalecimento da ideia de conjunto, além de trabalhar com a 

possibilidade de modulação expansível. O artifício de pergolados e as variações da cobertu-

ra entre cheios e vazios possibilitam que a luz natural permeie a estrutura, modificando o 

espaço construído de acordo com suas alterações ao longo do dia.

Nos últimos anos da década de 1970, Serpa inicia um processo de reelaboração projetual; 

percebe-se uma liberdade maior de projeto, numa mudança de abordagem que não nega 

os princípios anteriores. Ao contrário, as premissas e escolhas dos primeiros trabalhos são 

reafirmadas ao longo de sua trajetória, numa reflexão sobre seu discurso arquitetônico; 

como se sua produção fosse representada por uma diversidade de soluções, consequência 

das particularidades de cada projeto, mas que essencialmente, enquanto raciocínio fossem 

todas similares, seguindo o mesmo caminho de elaboração. 

O edifício Bandeirantes, de 1976, é a primeira obra na qual o arquiteto abre mão da marca-

ção estrutural aparente. A partir daí, Serpa desiste dessa estrutura repetitiva como elemen-

to compositivo na elaboração de alguns projetos. É o caso da sede campestre dos funcioná-

rios do BDMG, de 1978; das residências Aprígio Salgado e Antônio Celso de Lima, de 1979. 

Esta última afasta-se da ideia de regularidade, rompe com a previsibilidade do conceito de 

modulação, refletindo uma liberdade plástica maior no manejo do projeto.

Valendo-se da repetição das formas como elaboração compositiva, obras como o bloco de hos-

pedagem da Transit, de 1974; bem como as de modulação expansível, como o Centro Cívico de 

Caracaraí, de 1974 e o Centro Social de Itabira, de 1978, aproximam Serpa de Louis Kahn. 

Serpa avança em sua investigação chegando à curva, para além da malha reticulada. É o que 

se percebe no projeto para a residência Antônio Celso de Lima, de 1979, na igreja/praça da 

CENIBRA, de 1981, atingindo sua maior expressividade no projeto da residência Johann Van 

Damme, de 1983.

Percebe-se que as características citadas confluem nas soluções específicas de cada projeto. 
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Fica claro que existe uma direção e uma correção de princípios que garantem a percepção 

de unidade, por mais diverso que possa parecer cada projeto. Além disso, existe uma inte-

gridade resistente que reforça o discurso de sua arquitetura, situando-a com frescor dentro 

do panorama contemporâneo. Apesar de Serpa se referir às modificações atuais como “in-

tervenções que destruíram o projeto”2, essa percepção não é verdadeira. As obras visitadas 

confirmam uma inteireza intrigante e surpreendente: a “alma” daqueles espaços habitáveis 

não foi ameaçada. 

O inicio da década de 1980 apresenta um panorama pluralista e questionador, fomentado 

pela discussão da pós-modernidade. Serpa manteve seu discurso, vislumbrando a arqui-

tetura-arte como uma conjunção de escolhas projetuais. O projeto, fruto de um processo 

particular de pensamento, deveria ser responsável pela realidade por ele criada, o que de-

terminava que a criação estivesse impregnada de conteúdo e certezas. Havia um desejo de 

simplicidade que estava fundamentado na complexidade interior do raciocínio projetual, 

aproximando-o novamente de Kahn.

Talvez essa fosse a maior discrepância com o pós-moderno. Serpa não queria colocar a ar-

quitetura em cena, teatralizada pela busca do novo. Ele queria pensar na arquitetura que 

pudesse ser concretizada com rigor e coerência, alinhado com os novos questionamentos 

do período vivenciado:

Criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, nem 

uma substituição imaginativa da realidade; criar representa uma intensifi-

cação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de substituir a realidade, 

é a realidade [...]. (OSTROWER, 1993, p.28)

Nesse sentido ele se afasta do discurso que busca romper com a arquitetura moderna na-

quele momento. Serpa sempre esteve mais preocupado com a arquitetura do que com a 

ruptura em si; parecia, ou pensava passar ileso pelo discurso pós-moderno que se iniciava 

2  Entrevista concedida à autora em agosto de 2011.
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em Minas Gerais, mesmo fazendo parte dessa geração, formada no final da década de 1960 

e que se estende até os dias atuais. 

Serpa não é um arquiteto ortodoxo, apesar de sua firmeza de posição. Ele soube se reinven-

tar. Não se rendeu facilmente à “arbitrariedade da arquitetura incompetente nem das afe-

tadas complexidades do pitoresco ou do expressionismo” (VENTURI, 2004, p.1). Talvez por 

isso a continuidade de sua carreira como arquiteto tenha sido questionada por ele a partir 

de meados da década de 1980, culminando com sua aposentadoria, como professor, em 

1994. Seus princípios fundamentais de elaboração projetual passaram a ser incompatíveis, 

a seu ver, com as expectativas e proposições arquitetônicas daquele período. Suas escolhas 

divergiam essencialmente da discussão mineira de pós-modernidade.

O dilema para Humberto Serpa estava entre ser artista ou arquiteto; entre fazer o que ele 

acreditava ou optar por não fazer; resignar-se às exigências do cliente ou se retirar do pro-

cesso de projeto quando este se tornava inconciliável com suas crenças e buscas arquitetô-

nicas; ser professor no curso de arquitetura condicionado a fazer projetos de arquitetura. 

Ler, pesquisar, desenhar, pensar em arquitetura e arte, e na confluência desses duas motri-

zes que orientam sua vida.

Deixar para trás os anos de dedicação ao oficio de arquiteto não deve ter sido fácil. O que 

se pode afirmar é que foi mais honesto para ele se retirar do processo, do que seria se se-

guisse projetando contra seus princípios. Essa assertividade de posicionamento o impediu 

de seguir praticando arquitetura, o que não significa que Serpa tenha se eximido do ofício 

de arquiteto. Dedica-se aos desenhos e à arquitetura, no plano teórico e investigativo, opi-

nando em projetos de amigos, mas sem voltar a atender clientes.

Contar com a aprovação de Serpa para ser a primeira pesquisadora a ter acesso a seus 

arquivos pessoais, sem os quais seria impossível estudá-lo, foi um ponto decisivo para a 

viabilidade da dissertação. É preciso ter clareza de que este trabalho sobre Humberto Serpa 

será uma primeira contribuição para trazer à tona a vida e a obra desse arquiteto, abrindo 

caminhos para novas interpretações e ampliando a compreensão sobre sua obra.

O contato com Serpa, suas ideias, sua sensibilidade e sua postura perante as escolhas toma-

das trouxe à tona um sopro poético ao se pensar em arquitetura. Isso foi inevitável, talvez 



325

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

pela escassez de poesia vivenciada nos dias de hoje, com raras possibilidades de se emocio-

nar frente a uma obra arquitetônica ou à postura do arquiteto frente à realidade do projeto. 

Parece, e talvez seja, um discurso utópico e romântico, mas como escreveu Bachelard: “nun-

ca somos verdadeiros historiadores; somos sempre um pouco poetas, e nossa emoção talvez 

não expresse mais do que a poesia perdida.” (BACHELARD, 1993, p. 26).
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ANEXO. F ICHA DAS OBRAS
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ICBEU Instituto Cultural 

Bras i l -Estados Unidos                      1967

1968

Autoria: 
Local:    
Endereço:    

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa e Paulo Bopp
Belo Horizonte - MG
Rua da Bahia nº 1.723, Bairro 
Funcionários
1967
não construído
-
-
Consulado Americano 
Biblioteca, salas para cursos e 
escritórios, lanchonete, áreas de 
convivência, banheiros.

-

Memorial do arquiteto: 

“A maior meta: a economia buscada através 
da singeleza do sistema construtivo, da utili-
zação de elementos fundidos in loco e sobre-
tudo através da padronização dos detalhes.”

Residência dos Padres do Colégio Loyola

1968

Autoria: 
Local:    
Endereço:   
 
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Construção:
Projetos 
Complementares:
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Belo Horizonte - MG
Rua Eduardo Porto nº 140, Cidade 
Jardim
1968
1968
-
-
Colégio Loyola
José Carlos Andrade

Rubens Caetano, cálculo estrutural
Hall, sacristia, capela, serviços, re-
feitório, varanda, pátio íntimo, dor-
mitório, biblioteca, estar, hóspedes.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.7 fev. 1980.
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Residência Sociedade de Maria:

Obras Sociais Joana de Lestonac               1968

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Belo Horizonte - MG
Bairro Planalto
1968
não construído
-
-
Obras Sociais Joana de Lestonac
Hall, serviços, refeitório, pátio ín-
timo, dormitório, biblioteca, estar, 
hóspedes.

não possui

Sede Inst i tuto 

Brasileiro do Café                                   1968

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Belo Horizonte - MG
Rua dos Tupinambás, Centro
1968
não construído
-
-
Instituto Brasileiro do Café
Hall, sanitários, salas de escritório 

não possui
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Residência José Luis de Magalhães

                     1968

Autoria: 
Local:    
Endereço:    

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:

Premiação:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Belo Horizonte - MG
Rua Prof. Regozino Alves 46, 
Bairro São Lucas
1968
1969
-
-
José Luís de Magalhães
Estar, serviços, área íntima, 
área de lazer, garagem, varanda 
e terraços
Menção Honrosa 3ª Premiação 
Anual IAB-MG 1969.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 
1, n. 8, p.7 fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“Uma das preocupações básicas foi a de não pro-
jetar um monumento, enquanto espaço auto de-
terminado e determinante, de escala ampliada e 
dominante [...] Contra o monumento se propôs um 
sistema de espaços como jogo de possibilidades, 
estrutura aberta. A homogeneidade das articula-
ções entre os diversos planos (pilar, piso e teto fun-
didos), a plasticidade do concreto, a continuidade 
dos movimentos da massa, se somam ao próprio 
repertório reduzido de formas arquitetônicas.”

Centro Cívico João Monlevade

1969

Autoria: 

Local:    
Endereço:   
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Premiação:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa, Marcus Vinícius 
Meyer, Márcio Pinto de Barros e 
Willian Abdalla. Consultoria de 
Luciano D. Gusmão.
João Monlevade - MG
-
1969
não construído
-
-
Prefeitura de João Monlevade
Concurso público, 2° lugar
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.8-9 fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“Uma nova abordagem do lote urbano eliminan-
do tímidos recuos laterais, criando um dinamis-
mo espacial através de percursos e do relaciona-
mento visual de volumes e terraços. Extrapola-se 
o programa funcional e propicia-se ampla margem 
de improvisação nos espaços de uso indefinido.”



331

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

Edifício Sede do BDMG          

                                                                   1969

Autoria: 

Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante: 
Construtor: 
Projetos 
complementares:  

Premiação:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa, Marcus Vinícius 
Meyer, Márcio Pinto de Barros e 
Willian Abdalla
Belo Horizonte - MG
Rua da Bahia, Bairro Funcionários
1969
1969-73
-
10.000,00 m2.
BDMG
Santa Bárbara Engenharia
SEEBLA, cálculo estrutural; 
Mauro Andrade, elétrica; Darro 
V. Felicíssimo, hidráulica; CE-
BEC, ar condicionado.
Concurso público, 1° lugar
EDIFÍCIOS administrativos: Ban-
co de Desenvolvimento de Minas 
Gerais. Projeto, São Paulo, n. 21, 
p.14-16, jul. 1980.
FORÇA jovem em projeto de ban-
co. Projeto e Construção, São Pau-
lo, v.1, 
n. 2, p. 45-46, jan. 1971.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.10, fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“O recuo do bloco evidencia a estrutura cuja 
leitura se completa na grelha do coroamen-
to. No nível da rua ampliam-se as perspec-
tivas e se cria uma nova tensão urbana.”
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Residência João Napoleão 

Berthelot de Andrade                     1971

                 

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:       
 
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Nova Lima - MG
Condomínio Vila Del Rey
1971
não construído
-
-
João Napoleão Berthelot de 
Andrade
Estar, serviços, área íntima, e 
garagem

não possui

Memorial do arquiteto: 

“Em oposição à amplidão do lote, uma solução 
compacta cuja implantação tensiona todo o terre-
no, diferenciando e qualificando os espaços rema-
nescentes.”

Residência Morvan Dolabella

1973

Autoria: 
Local:    
Endereço:   
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:     
Construtora:   
Projetos 
complementares:

Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Belo Horizonte - MG
Rua Plêiades 154, Belvedere
1973
1974
-
400,00 m2

Morvan Dolabella e Anésia Ribeiro
Valny Pinheiro
Sinval Silva Junior e Nelson Quei-
roz, cálculo estrutural; Eustáquio 
Serpa, elétrica e hidráulica.
Hall, estar, cozinha, serviços, escri-
tório, área íntima, garagem, piscina
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.12, fev. 1980.
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Residência Ulins Marra              

1973

Autoria: 
Local:    

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:        
Construtora:
Projetos 
complementares:

Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Av. dos Bandeirantes, Belo Hori-
zonte - MG
1973
1976
-
523,00 m2

Ulins Marra
Empreendimentos Irmãos Ribeiro
Sinval Silva Junior e Nelson Quei-
roz, cálculo estrutural; Eustáquio 
Serpa, elétrica e hidráulica.
Hall, estar, serviços, área íntima, ga-
ragem, terraços, varanda, piscina.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.13, fev. 1980.

Transit - Fábrica

                                                            1973

Autoria: 
Colaboração:
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Construtora:
Projetos 
complementares:

Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Fernando Gomes
Montes Claros - MG
Rua dos Tupinambás, Centro
1973
1973-74
-
7.200,00 m2.
Transit Semicondutores
Delphos Engenharia 
Estevão Pinto Borges, cálculo es-
trutural; SIT, elétrica e hidráulica; 
CEBEC, ar condicionado.
fabricação, núcleo mecânico, ad-
ministração, restaurante, serviços, 
vestiários.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 1, 

n. 8, p.13, fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“O lote urbano exíguo e o programa funcional 
extenso sugeriram uma solução que se estrutu-
rou a partir da contraposição de espaços aber-
tos e fechados. Estes contrastes, bom como 
os percursos, ora interiorizam ora exteriori-
zam, ocultando e apontando a paisagem, numa 
sequência espacial cujo clímax é o terraço.”

Memorial do arquiteto: 

“O clima tórrido de Montes Claros e a evidente ne-
cessidade de se criar um micro clima agradável suge-
riram a adoção de uma grande cobertura ou cápsula 
de ambiente. Sob este filtro, os volumes construídos, 
e sobre eles um intervalo de ar, funcionando como 
espaço mecânico e propiciando economia, eficiência 
[...] De permeio os jardins, alternativa para o reparo 
físico e psíquico durante as jornadas de trabalho.”
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1974

Autoria: 
Local:    
Endereço:   
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Construtor:
Projetos 
complementares:

Programa:

Referências 
bibliográficas:

Humberto Serpa
Montes Claros - MG
Rua Plínio Ribeiro, 900.
1974
1974
-
700,00 m2

Transit semi condutores
Ney B. Wanderley
Estevão Pinto Rodrigues, cálculo 
estrutural; Eustáquio Serpa, elé-
trica e hidráulica.
Hall, jantar, estar, toilette, copa, 
rouparia, galeria, apartamentos, 
pátio de serviço, serviços, piscina
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 
1, n. 8, p.12, fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“Num sítio densamente arborizado, procurou-se implan-
tar a residência de tal forma a dramatizar os percursos 
e as perspectivas, sempre enfatizando o contraste com 
o ambiente urbano. A solução dos problemas de clima 
se obteve através da inflexão das coberturas que tam-
bém confere individualidade e expressão ao conjunto.”

Residência Henrique Oswaldo de Andrade

                                                            1974

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:        
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Nova Lima - MG
Condomínio Vila Del Rey
1974
não construído
10.000,00 m2

-
Henrique Oswaldo de Andrade
Estar, jantar, música, bibliote-
ca, jogos, serviços, área íntima, 
varanda
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 1, 

n. 8, p.11, fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“Situada em um terreno de 10.000 m², intensamen-
te arborizado, a casa apresenta um partido que 
se resolve pela penetração da paisagem. Assim a 
arquitetura é modelada, revelando perfis, recor-
tes, níveis, pontes, cheios, vazados, mata e céu.”
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Residência Eduardo Mata Machado

                                                             1974

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:  
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Nova Lima - MG
Condomínio Vila Del Rey
1974
não construído
-
-
Eduardo Mata Machado
Hall, estar, jantar, serviços, área 
íntima, brinquedos, terraço, deck 
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 1, 

n. 8, p.11, fev. 1980.

Residência Júlio Mascarenhas

                     1974

Autoria: 
Local:    
Endereço:    

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:        
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Belo Horizonte - MG
Rua Plêiades esquina com Rua 
Jair Diniz Camargos, Bairro Santa 
Lúcia
1974
1976
550,00 m2

-
Júlio Mascarenhas
Estar, jantar, estar íntimo, servi-
ços, área íntima, piscina 

não possui

Memorial do arquiteto: 

“Situada na faixa acessível de um terre-
no amplo e acidentado a casa se desenvol-
ve linearmente. A volumetria e os elemen-
tos estruturais ecoam a diagonalidade do 
perfil topográfico e a verticalidade da vegetação.”
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Memorial do arquiteto: 

“As condições do clima orientaram a propos-
ta paisagística bem como a definição dos mó-
dulos de trabalho onde se adotaram chami-
nés de ventilação. Conceitualmente o projeto 
retoma a proposta espacial de João Monlevade.”

Centro Cívico Caracaraí 

1974

Autoria: 
Colaboração:

Local:    
Endereço:   
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Projetos 
complementares:

Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Cuno Roberto Lussy, consultor 
para ventilação.
Caracaraí, Roraima
-
1974
não construído
-
-
Fundação João Pinheiro
Hélio Mário de Oliveira, cálculo 
estrutural; Eustáquio Serpa, elé-
trica e hidráulica
Prefeitura, biblioteca, Câmara/Fó-
rum e Anfiteatro
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.15, fev. 1980.

Acesita Escritórios da Usina

                                                            1975

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:

Premiação:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Ipatinga - MG
-
1975
não construído
-
-
-
Escritórios, auditório, praça, 
banheiros
2° lugar concurso privado
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.14, fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“A topografia sugere a curvatura dos blocos ou 
espaços de trabalho, fechados mas transparen-
tes. Entre eles os espaços livres, alternativa para 
a dispersão física e visual. As passarelas de aces-
so e conexão, atravessando os jardins dos espa-
ços livres, extrapolam sua função e se propõem 
como elementos propiciadores de distensão e re-
lax durante os percursos entre pontos de interes-
se. O auditório e o pórtico de entrada se abrem 
à coletividade e assumem impostação urbana.”



337

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

Edifício Bandeirantes                    

                                                          1976

Autoria: 
Local:    
Endereço: 
   
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:  
Construtor:

Projetos 
complementares:

Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Belo Horizonte - MG
Av. Bandeirantes 1051, Manga-
beiras
1976
1977
-
-
Condomínio Edifício Bandeirantes
Paulo Leôncio de Oliveira e Célio 
Monteiro
Aroldo Campos, cálculo estrutu-
ral; Mário Marcus Gonçalves, elé-
trica e hidráulica.
Hall, pilotis, garagem, apartamen-
tos tipo: estar, serviços, área íntima
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 1, 

n. 8, p.15 fev. 1980.

Edifício Anexo do BDMG

                     1978

Autoria: 
Colaboração:

Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:  
Construtora:      
Projetos 
complementares:

Programa:

Premiação:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Maria Elisa Baptista e David Allen 
Petersen, arquitetos; Klara Kaiser 
Mori e Koiti Mori, paisagismo.
Belo Horizonte - MG
Rua Bernardo Guimarães
1978
1982, construção parcial
2.000,00 m2

11.400,00 m2

BDMG
Santa Bárbara Engenharia
Rubens Morato, cálculo estru-
tural; Eustáquio Serpa, elétrica 
e telefonia; Marcus Câmara, hi-
dráulica; Roberto Levy, ar con-
dicionado
Hall nobre, escritórios, bibliote-
ca, garagem
1° lugar Concurso privado
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 
1, n. 8, p.18,19 fev. 1980.
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Sede Campestre da Associação 

dos  Funcionár ios  do BDMG           1978

 

Autoria: 
Local:    
Endereço:   
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Belo Horizonte - MG
-
1978
não construído
-
-
BDMG, concurso privado
Portaria, estar, galeria, jogos, sa-
lão, bar, serviços, vestiário, pisci-
nas, banheiros.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.16 fev. 1980.

Centro Social Itabira                                                            

1978

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante: 
Projetos
complementares:       
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Itabira - MG
-
1978
não construído
-
-
Fundação João Pinheiro
Yukio Sato, cálculo estrutural; Eus-
táquio Serpa, elétrica e hidráulica
Salas multiuso, administração, 
salão polivalente, biblioteca, 
cantina, vestiários, gabinetes 
médicos.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 

1, n. 8, p.17 fev. 1980.

Memorial do arquiteto: 

“O partido se estrutura pela associação de mó-
dulos de trabalho e espaços de transição que, 
além de possibilitarem circulação, graduam o 
contraste entre interior e exterior e se propõem 
como áreas de estar e sociabilidade. O volu-
me dos módulos de trabalho decorre da solu-
ção de problemas de iluminação e ventilação.”
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Centro Social Juiz de Fora

                                                             1978

Autoria: 
Colaboração:

Local:    
Endereço: 
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante: 
Projetos 
complementares:
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Maria Elisa Baptista e David Allen 
Petersen
Juiz de Fora - MG
-
1978
sem informação
-
-
Fundação João Pinheiro
Yukio Sato, cálculo estrutural; Eus-
táquio Serpa, elétrica e hidráulica
Salas multiuso, administração, sa-
lão polivalente, biblioteca, cantina, 
vestiários, gabinetes médicos.
VÃO LIVRE. Belo Horizonte:[sn], v. 1, 

n. 8, p.17 fev. 1980.

Centro Social Antônio Teixeira Dias

                     1979

Autoria: 
Local:   
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:  
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Belo Horizonte - MG
Rua Antônio Teixeira Dias, Barreiro
1979
não construído
-
-
Fundação João Pinheiro
Salas multiuso, administração, 
biblioteca, cantina, vestiários.

não possui

Memorial do arquiteto: 

“As peculiaridades da topografia sugeriram a 
implantação de um anfiteatro ao ar livre bem 
como o partido linear do prédio. Preocupa-
ções de ordem econômica consolidaram esta 
opção e sugeriram o sistema construtivo.”
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Residência Aprígio Salgado 

1979

Autoria: 
Local:    
Endereço:   

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Belo Horizonte - MG
Rua Carlos Pereira da Silva esqui-
na com Rua Geraldo Mascare-
nhas, Belvedere
1979
não construído
-
390,00 m2

Aprígio Salgado
Estar, jantar, escritório, área ínti-
ma, serviços, garagem, piscina

não possui

Residência Antônio Celso Lima 

1979

Autoria: 
Local:    
Endereço:    

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:     
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Itabira - MG
Av. Otacílio Negrão de Lima 
16.290, Pampulha
1979
1980
2.000,00 m2

365,00 m2

Antônio Celso
Estar, jantar, serviços, área ínti-
ma, garagem, piscina

não possui
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CENIBRA

                                                                                                                                       1981

Autoria: 
Equipe:

Local:    
Endereço: 
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante: 
Projetos 
complementares:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa – coordenador 
Cuno Roberto Lussy, Radamés T. 
da Silva, Maria Cristina Perocco, 
Klara Kaiser, Koiti Mori, arquite-
tos. Joany Machado, viabilidade;
Empresa Vazão, consultoria em 
saneamento. 
Belo Oriente - MG
BR 381
1981-83
não construído
-
-
CENIBRA
Tecton Engenharia, cálculo estru-
tural; M. C. Engenharia, elétrica 
e hidráulica; Klara Kaiser e Koiti 
Mori, paisagismo.
PRANCHETA: Igreja/Praça. Projeto, 

São Paulo, n. 92, p.97, out. 1986.

Programa: Equipamentos urbanos:
- Centro Comunitário
- Centro Comercial
- Clube Náutico
- Creche
- Igreja/Praça
- Posto Policial
- Supermercado
- Parada de Ônibus
- Praças
- Área de Lazer/Gramados
Residências:
- Residência Tipo 32m²
- Residência Tipo 45m²
- Residência Tipo 65m²
- Residência Tipo 80m²
- Residência Tipo 90m²
- Residência Tipo 100m²
- Residência Tipo 120m²
- Residência Tipo 150m²
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IBM do Brasil 

1981

Autoria: 
Local:    
Endereço:   
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante:        
Programa:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa
Belo Horizonte - MG
Av. Getúlio Vargas, Funcionários
1981
não construído
-
-
IBM do Brasil
Salas, sanitários, garagem, terraço

não possui

Residência Johann Van Damme                                     

1983

Autoria: 
Local:    
Endereço:    

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente: 
Construtor:
Projetos
complementares:     

  
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Belo Horizonte - MG
Rua Agripa Vasconcelos 150, Bairro 
Mangabeiras
1983
1985
-
570,00 m2

Johann Van Damme
Haroldo Gurgel
Ronaldo Alves Rodrigues, cál-
culo estrutural; M. C. Engenha-
ria, elétrica e hidráulica; Klara 
Kaiser e Koiti Mori, paisagismo.
Hall, estar, área íntima, servi-
ços, biblioteca, garagem, pisci-
na, área de lazer
HUMBERTO Serpa: residência Van 
Damme. Pampulha, Belo Horizon-

te, n. 11, p.16-17, nov/dez. 1983.

Memorial do arquiteto: 

“Acomodar a casa à colina, captar o melhor sol, 
desvelar a paisagem – assim nasce o partido 
cujo desenho se constrói a partir de um centro 
para as curvas que articulam segmentos de reta 
que ecoam a forma do lote e do quarteirão, bus-
cando sintonia com as construções adjacentes.”
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Residência Sônia Viegas  - 1º projeto

                                                             1985

Autoria: 
Local:    
Endereço: 
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente: 
Programa:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Nova Lima - MG
Condomínio Ouro Velho Mansões
1985
não construído
-
-
Sônia Viegas
Hall, estar, serviços, área íntima

sem informação

Residência Sônia Viegas - 2º projeto 

1986

Memorial do arquiteto: 

“O terreno será preservado intacto [...] sobre o chão 
de minério, levantam-se duas paredes feitas em con-
creto ciclópico [...] a cobertura que possui vazados 
para iluminação dos jardins internos e para mostrar 
o céu. [...] a luz pensada para o interior é de pe-
numbra com faixos de luz que virão das janelas e 
das aberturas da cobertura. Desde a rua, não se vê 
a casa [...] o espaço interno é desvelado. O terreno, 
internamente, é moldado definindo-se patamares 
para as várias atividades [...] todas elas permeadas 
de jardins. O espaço [...] revela a grandeza da paisa-
gem através de uma moldura que por esta razão é 
também grandiosa. A busca é sempre de expressão 
por contraste.” (Memorial na integra na pag. 266-267)

Autoria: 
Local:    
Endereço: 
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente: 
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Nova Lima - MG
Condomínio Ouro Velho Mansões
1986
1988
-
-
Sônia Viegas
Hall, estar, serviços, área íntima, 
biblioteca

não possui
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Residência Mariângela Castro Alves                     

1986

Autoria: 
Local:    
Endereço:    
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente:     
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Nova Lima - MG
Condomínio Serra Del Rey
1986
não construído
-
450 m2

Mariângela Castro Alves
Estar, serviços, lazer, área ínti-
ma, atelier

não possui

Residência Oswaldo Gomes de Souza

                                                             1986

Autoria: 
Local:    
Endereço: 
Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Cliente: 
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Capitólio - MG
Escarpas do Lago
1986
não construído
-
-
Oswaldo Gomes de Souza
Estar, serviços, área íntima, área 
de lazer

não possui

Memorial do arquiteto: 

“O partido surgiu da necessidade fundamental de 
se reduzir ao mínimo os pontos de contato da casa 
com o terreno buscando tanto se preservar a ar-
borização quanto a evidenciar a beleza do panora-
ma. Nesse sentido o partido se lê como moldura.”
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Museu do Desenvolvimento e Praça do Conjunto do BDMG

                                                                                                                                    1989

Autoria: 
Local:    
Endereço: 

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante: 
Programa:

Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa 
Belo Horizonte - MG
Rua Bernardo Guimarães, esqui-
na com Rua Espírito Santo.
1989
não construído
-
1.260,00 m2

BDMG
Galerias de exposição, cafeteria, 
lojas e serviços

não possui

Autoria: 
Equipe:  

Endereço: 

Data do projeto:  
Data da construção:  
Área do terreno:       
Área construída:     
Contratante: 
Programa:
Referências 

bibliográficas:

Humberto Serpa , coordenador 
Klara Kaiser, Koiti Mori, arquite-
tos. Amilcar de Castro, escultor. 
Rua Bernardo Guimarães, entre 
Ruas da Bahia e Espírito Santo
1989
não construído
-
2.400,00 m2

BDMG
-

não possui

MUSEU PRAÇA



346



347

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

CRÉDITO DAS IMAGENS

[1] http://www.panoramio.com/photo/16453294 Acessado em 14 de setembro de 2012.

[2] http://mosaicos-cida.blogspot.com.br/2010/09/praca-da-liberdade-e-praca-que-mais.html 
Acessado em 14 de setembro de 2012.

[3] Acervo Hugo Segawa, sem data.

[4] http://www.inognidove.it/belohorizonte/travel/belobdmg1.shtml Acessado em 29 de se-
tembro de 2012.

[5] a [7] Acervo do arquiteto

[8] http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/fichaobra/obras.php?obra=45 Acessado em 21 
de setembro de 2012.

[9] http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/fichaobra/obras.php?obra=72 Acessado em 21 
de setembro de 2012.

[10] http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/fichaobra/obras.php?obra=131 Acessado em 21 
de setembro de 2012.

[11] a [13] Acervo do arquiteto

[14] http://paulrudolph.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html Acessado em 02 de outu-
bro de 2012.

[15] a [28] Acervo do arquiteto

[29] a [33] Acervo da autor

[34] a [59] Acervo do arquiteto

[60] a [61] Acervo da autora

[62] a [69] Acervo do arquiteto

[70] Acervo Hugo Segawa, sem data

[71] Acervo da autora

[72] a [88] Acervo do arquiteto



348

[89] Acervo da autora

[90] http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/fichaobra/obras.php?obra=139 Acessado em 02 
de outubro de 2012.

[91]http://www.afavorinreturn.com/blog1/wp content/uploads/2011/07/CentreGeorgesPom-
pidou.001.jpg Acessado em 18 de janeiro de 2013

[92]http://arquitetablog.blogspot.com.br/2012/03/arquitetos-brasileiros-vilanova-artigas.
html Acessado em 17 de outubro de 2012.

[93] a [97] Acervo do arquiteto

[98] http://www.flickr.com/photos/seier/6495644539/ Acessado em 17 de outubro de 2012.

[99] a [143] Acervo do arquiteto

[144] [145] Acervo da autora

[146] a [156] Acervo do arquiteto

[157] http://insightarquitetura.blogspot.com/2008/05/humberto-serpa.html Acessado em 05 
de junho de 2012

[158] a [160] Acervo do arquiteto

[161] a [163] http://insightarquitetura.blogspot.com/2008/05/humberto-serpa.html  Acessado 
em 05 de junho de 2012

[164] http://architecture.about.com/od/greatbuildings/ig/Museum-Architecture/Yale-Center-
-for-British-Art.htm Acessado em 03 de janeiro de 2013

[165] a [169] Acervo do arquiteto

[170]http://www.phaidon.com/agenda/architecture/picture-galleries/2010/october/27/re-
birth-of-an-icon-louis-kahns-jewish-community-centre/?idx=12 Acessado em 03 de janeiro de 
2013

[171] http://oriundi.net/site/oriundi.php?menu=noticiasdet&id=11284 Acessado em 10 de se-
tembro de 2012

[172] a [177] Acervo do arquiteto

[178] http://pedrodaveiga.blogspot.com.br/2012/07/quem-fundou-unb-foi-juscelino.html 
Acessado em 10 de setembro de 2012

[179] Acervo Hugo Segawa, sem data

[180] a [186] Acervo do arquitet

[187] Acervo Hugo Segawa, sem data



349

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

[188] http://www.arqbh.com.br/2007/04/condomnio-barca-do-sol.html Acessado em 17 de 
outubro de 2012.

[189] a [209] Acervo do arquiteto

[210] Acervo Hugo Segawa, sem data.

[211] a [224] Acervo do arquiteto

[225] http://hasxx.blogspot.com.br/2011/09/amsterdam-orfanato-aldo-van-eyck.html Acessa-
do em 21 de outubro de 2012

[226] a [308] Acervo do arquiteto

[309] http://ovo.arq.br/?p=30 Acessado em 15 de janeiro de 2013

[310] http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/band_belo_horizonte/32 Acessado 
em 15 de dezembro de 2012

[311] http://www.archdaily.com.br/15674/classicos-da-arquitetura-museu-de-mineralogia-
-professor-djalma-guimaraes-eolo-maia-e-sylvio-de-podesta/ Acessado em 15 de dezembro de 
2012

[312] a [328] Acervo do arquiteto

[329] a [331] Acervo Revista Projeto, sem data.

[332] a [335] Acervo do arquiteto

[336] [337] Acervo Revista Projeto, sem data.

[338] Acervo do arquiteto

[339] Acervo da autora

[340]http://www.archdaily.com/161522/ad-classics-koshino-house-tadao-ando/koshino9_
gonzalo/ Acessado em 10 de janeiro de 2013

[341] a [376] Acervo do arquiteto

[377] http://www.marcosacayaba.arq.br/lista.projeto.chain?id=18 Acessado em 10 de janeiro 
de 2013

[378] [379] Acervo do arquiteto

[380] [383] Desenho da autora, a partir do original do arquiteto.

[384] [388] Acervo do arquiteto

[389] http://www.arqbh.com.br/search/label/Arq%3A%20Jos%C3%A9%20Eduardo%20Ferolla

 Acessado em 15 de dezembro de 2012



350

[390] http://www.arqbh.com.br/2007/03/edifcio-nashville.html Acessado em 15 de dezembro 
de 2012

[391] http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/academia_mineira_de_letras/56 
Acessado em 15 de dezembro de 2012

[392] http://www.arqbh.com.br/2007/06/mix-shopping-sion.html Acessado em 12 de janeiro 
de 2013

[393] a [414] Acervo do arquiteto



R E F E R Ê N C I A S



352

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS GERAIS

ACAYABA, Marlene Milan. Residências em São Paulo 1947-1975. São Paulo: Romano Guerra 
Editora, 2011.

AMARAL JÚNIOR, Carlos Costa. O desenho de arquitetura e o caráter da cidade: dez casas de 
Joaquim Guedes. 2003. Dissertação (Mestrado) – FAU, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2003.

ARANHA, Maria Beatriz de Camargo. Rino Levi: arquitetura como ofício. 2003. Dissertação 
(Mestrado) – FAU, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da Arquitetura; [org. José Tavares Correia de Lira, 
Rosa Artigas].  São Paulo: Cosac Naify, 2004.

BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

BAHIA, Denise Marques. A Preservação da Arquitetura Moderna de Belo Horizonte: relato de 
uma experiência. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo. Belo Horizonte, v.11, n.12, p.155-163, 
dez. 2004.

BAHIA, Denise Marques. O sentido de habitar e as formas de morar: a experiência modernista 
na arquitetura residencial unifamiliar de Belo Horizonte. 1999. Dissertação (Mestrado) – UFMG, 
Belo Horizonte, 1999.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira. São Paulo: Pers-
pectiva: FAPESP, 2003.

BASTOS, Maria Alice Junqueira, ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: 
Perspectiva, 2010.

BELEZA, Gilberto S. D. de Oliveira. Metodologia na apresentação de projetos de cinco arquite-
tos. 1997. Dissertação (Mestrado) – FAU, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

BRAGA, Raquel Dias Vieira. A Modernidade na Arquitetura Contemporânea Brasileira: Reper-



353

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

cussões do Grupo Mineiro. Docomomo. Disponível em 

http://www.docomomo.org.br/seminario%203%20pdfs/subtema_A1F/Raquel_braga.pdf. 
Acesso em: 31 jan. 2013

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 

BRUNA, Paulo. Os primeiros arquitetos modernos. São Paulo: Edusp, 2010.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

CALVINO, Italo.  As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

CARSALADE, Flávio de Lemos. Ensino de Projeto de Arquitetura: uma visão construtivista. 1997. 
Dissertação (Mestrado). UFMG, Belo Horizonte, 1997.

CASTRIOTA, Leonardo Barci (Org.). Arquitetura da Modernidade. Belo Horizonte: UFMG/IAB-
-MG, 1998.

CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno: guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Ja-
neiro: Aeroplano, 2001.

COSTA, Lúcio.  Sobre arquitetura. Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitários de Arqui-
tetura, 1962.

FRAMPTON, Kenneth. História Crítica da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

GIEDION, Sigfried.  Espaço, Tempo e Arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição.  São 
Paulo: Martins Fontes, 2004.

GIURGOLA, Romaldo, MEHTA, Jaimini. Louis I. Kahn. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

HERTZBERGER, Herman.  Lições de Arquitetura.  São Paulo: Martins Fontes, 1996. Tradução: 
Carlos Eduardo Lima Machado.

JENCKS, Charles.  El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna.  Barcelona: Gustavo Gili, 1984.

JODIDIO, Philip. Ando: complete works. Taschen.

KAMITA, João Masao.  Vilanova Artigas. São Paulo: Cosac & Naify, 200

LE CORBUSIER. Por uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2009.

LEMOS, Carlos A. Cerqueira. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1979.

MALARD, Maria Lúcia. O Mito das Aparências. Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da UFMG, 
1995. (Ensaio).

MASSOTI, Ronaldo. A arquitetura de Humberto Serpa. Vão Livre, Belo Horizonte:[sn], v. 1, n. 8, 



354

p.3, fev. 1980.

McCARTER, Robert. Louis I. Kahn. London: Phaidon, 2005.

MEIER, Richard. Strategie di Progettazzione. Casabella, n.389, p. 17-38, 1974.

MERRIL, Michael. Louis Kahn on the thoughtful making of spaces: the Dominican Motherhouse 
and a Modern Culture of Space. Kosel: Lars Muller, 2010

MONTANER, Josep Maria. Arquitetura e crítica.  2.ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

MONTANER, Josep Maria. Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do 
século XX.  Barcelona: Gustavo Gili, 2001. 

MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contem-
porâneos.  São Paulo: Cosac & Naify, 2008.

MOURA, Éride. Mãos do Fado.  AU, São Paulo, ano 27, n. 222, p. 68-70, set. 2012.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci – Towards a Phenomenology in Architecture. New 
York: Rizzoli, 1984.

NORBERG-SCHULZ, Christian. A paisagem e a obra do Homem. Revista Arquitectura, n. 102, 
p.52-58, mar/abr. 1968.

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1993.

OSTROWER, Fayga. Coleção Cadernos de Desenho; [org. Lygia Eluf]. Campinas, SP: Editora da 
Unicamp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011.

PENNA, Gustavo. Portal Descubra Minas. Disponível em http://www.descubraminas.com.br 
Acesso em: 03 jul. 2009.

PÉREZ-MENDEZ, Alfonso. Craig Ellwood, con el espíritu de la época. Barcelona: Gustavo Gili,2002.

PORTOGUESI, Paolo. Depois da Arquitetura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970.

RUDOLPH, Paul: In PERSPECTA: The Yale Architectural Jornal, New Haven, n.7, p.51-64, 1961.

SAARINEN. PERSPECTA: The Yale Architectural Jornal, New Haven, n.7, p.29-32, 1961.

SANTA CECÍLIA, Bruno. Éolo Maia: Complexidade e contradição na arquitetura mineira. Belo 
Horizonte: UFMG, 2006.



355

HUMBERTO SERPA
       ARQUITETURA

SANTA CECÍLIA, Bruno. Complexidade e contradição na arquitetura brasileira: a obra de Éolo 
Maia. 2004. Dissertação (Mestrado). UFMG, Belo Horizonte, 2004. 

SERPA. Humberto. (Coord.) Memorial do Núcleo Habitacional da Cenibra. Belo Horizonte. 1981. 
(Memorial descritivo de projeto).

SCHOPENHAUER, Arthur.  Metafísica do Belo.  São Paulo: Editora UNESP, 2003.

SCULLY, Vincent. Arquitetura moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998. 

SEGRE, Roberto. Gustavo Penna. Rio de Janeiro: Viana e Mosley, 2009.

THOMAZ, Dalva Elias. Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasilei-
ra.  1997. Dissertação (Mestrado) – FAU, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

TWOMBLY, Robert (Ed.) Louis Kahn: essential texts. Nova Iorque: W. W. Norton & Company, Inc., 
2003.

VASCONCELLOS, Sylvio de. Noções sobre Arquitetura.  Belo Horizonte: Escola de Arquitetura da 
Universidade Federal de Minas Gerais, 1962.

VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura Dois Estudos. 2.ed. Goiânia: MEC/SESU/PIMEG-ARQ/
UCG, 1983.

VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura, Arte e Cidade: textos reunidos; [org. Celina Borges Le-
mos]. Editora BDMG Cultural, 2004.

VENTURI, Robert. Complexidade e Contradição em Arquitetura.  São Paulo: Martins Fontes, 
2004.

ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da escola Paulista Brutalista 1953-1973.  2005. Tese (Doutora-
do) – Faculdade de Arquitetura UFRS. Porto Alegre, 2007. 2.v.

ZEIN, Ruth Verde. A década ausente: É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 
1960-70.  Vitrúvius, ano 07, set. 2006. Disponível em http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/07.076/318. Acesso em: 11 set. 2011.

ZUMTHOR, Peter. Pensar a Arquitetura. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

WISNIK, Guilherme. Lúcio Costa.  São Paulo: Cosac & Naify, 2001.



356

PUBLICAÇÕES SOBRE O ARQUITETO

A CASA revisitada: casa em Belo Horizonte. Projeto, São Paulo, n. 134, p. 59-61, set. 1990.

ARQUITETOS mineiros. Casa & Jardim, Rio de Janeiro, n. 331, p. 52, 1982.

ARQUITETOS mineiros. Pampulha, Belo Horizonte, n. 8, p. 24-25, nov/dez.      1982.

CADERNOS do PLQ. Belo Horizonte: EAUFMG, 1991, p.2-4.

CARSALADE, Flávio Lemos. Arquitetura: Interfaces. AP, Belo Horizonte, v.1,  n. 2, p. 89-101, jun./
jul./ago. 1995.

CARSALADE, Flávio Lemos. Arquitetura e Criatividade. AP, Belo Horizonte, v.1, n. 3, p.118-126, 
set./out./nov. 1995.

CARSALADE, Flávio Lemos. Arquitetura: lugar e natureza. Fundação João Pinheiro, Belo Horizon-
te, v. 15, n. 7/8, p.31-34, set/dez. 1985.

CASTRIOTA, Leonardo Barci. Arquitetura da Modernidade. Belo Horizonte: UFMG-IAB/MG, 
1998.

D’ARCHITECTURES. Paris, nov. 1995.

EDIFÍCIOS administrativos: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Projeto, São Paulo, n. 
21, p.14-16, jul. 1980.

FORÇA jovem em projeto de banco. Projeto e Construção, São Paulo, v.1, n. 2, p. 45-46, jan. 
1971.

HUMBERTO Serpa: residência Van Damme. Pampulha, Belo Horizonte, n. 11, p. 16-17, nov/dez. 
1983.

OS QUARENTA anos do IAB-MG. Módulo, Rio de Janeiro, n. 77, p.58, 1983.

PRANCHETA: Igreja/Praça. Projeto, São Paulo, n. 92, p.97, out. 1986.

PROJETO para sede de banco. Acrópole, São Paulo, p. 26-29, jun. 1969.

SENNOTT, Stephen. Encyclopedia of 20th Century Architecture. EUA: Routledge, 2003.

SILVA, Newton. Belo Horizonte: a Cidade Revelada. Belo Horizonte: Fundação Emílio Odebrecht, 
1982

VÃO LIVRE. Belo Horizonte: [sn], v. 1, n. 8, fev. 1980.

ZEIN, Ruth Verde. De periferia a centro de nós mesmos, mas sem sair do mundo. Projeto, São 
Paulo, n. 104, p. 109-112, out. 1987.


	abertura
	intro 15_22
	capitulo1 23_66
	capitulo2 67_88
	capitulo3 89_126
	capitulo3 A
	capitulo3 B
	capitulo4 155_185
	capitulo4 PARTE2
	capitulo5 199_240
	capitulo6 241_316
	consideracoes 317_326
	fichas 327_346
	biblio 347_356

