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Resumo: 

Nesta comunicação proposta para o V Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-

graduação da faculdade de história abordaremos a metodologia de pesquisa aplicada aos 

processos de investigação dos modos de morar nos interiores de uma casa. Especificamente 

trataremos de uma casa construída na década de 1950 em Goiânia e que possui em sua 

configuração espacial características  próprias ao período modernista da arquitetura, 

analisando porém as reconfigurações espaciais que seus moradores realizaram ao habitar o 

espaço  dito “moderno”. Sendo assim, podemos dizer que essa pesquisa aponta para 

conceitos que delimitam as noções de espaço e lugar e busca o seu sentido mais profundo: 

contar a história de um espaço através do que suas paredes e seus objetos possam 

testemunhar. 

Abstract: 

In this communication proposed for the V Research Seminar Program Graduate College 

history discuss the research methodology applied to the research processes of the ways of 

living in the interiors of a house. Specifically we will cover a house built in the 1950s in 

Goiânia and has in its spatial configuration characteristics of the modernist period 

architecture, but analyzing the spatial reconfigurations that its residents held to inhabit the 

space called "modern." Thus, we can say that this research points to concepts that define 

the notions of space and place and search your deepest sense: tell the story of a space 

through which its walls and its objects can testify. 

Palavras-Chave: Casa, habitar, modernismo. 

Coisas passantes, corpos domésticos. O título desse artigo sugere talvez a pluralidade dos 

sentidos ao tentar definir o espaço “casa”. Objetos que se trasnformam e passam, corpos 
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que se cristalizam na domesticidade deste lugar. Investigar um lugar, esse é o ponto de 

partida da pesquisa que se insere no campo de estudos Interartes,2 analisando o espaço e 

como ele vêm sendo estudado no âmbito da pesquisa histórica, trata-se de uma questão 

epistemológica e de categoria, na qual a polivalência dos sentidos deste “lugar” configura 

sua própria complexidade.  

Ao iniciar a pesquisa exploratória no ano de 2010, para a localização e seleção do 

objeto de estudo foram seguidas as diretrizes apontadas pelas pesquisadoras Maria Diva de 

Araújo Coelho Vaz e Maria Heloísa Veloso e Zárate3, que realizam desde 2002, através do 

projeto de pesquisa do Núcleo de Estudo do Edifício e da Cidade, do Departamento de 

Artes e Arquitetura da Universidade Católica de Goiás, o mapeamento das casas 

modernistas em Goiânia. Os estudos demonstram o início de outro momento da 

modernização do estado alavancada nas políticas nacionais que têm forte ressonância no 

âmbito regional e como evidenciam-se as políticas de interiorização de desenvolvimento 

para a região Centro-Oeste de Juscelino Kubitschek e a criação de Brasília, além da 

ampliação da infra-estrutura econômica no setor de comunicação, transporte e energia. No 

âmbito local destacam-se a criação das universidades e a institucionalização do 

planejamento no estado de Goiás. (VAZ ; ZÁRATE, 2006). 

Dentro de um conjunto de 10 casas identificado pelas pesquisadoras, selecionamos 

três residências representativas do período, nas quais o objeto multidisciplinar era passível 

de ser ricamente abordado. Os critérios de seleção dessas casas partiram da premissa de 

que, ainda habitadas, as casas e seus interiores pudessem contar os tempos vividos e que 

usadas por pessoas ou famílias esse registro permanente podia se alterar com o tempo. 

Assim, sendo habitadas, as casas deveriam ainda estar com sua integridade “modernista” 

intacta. De tal modo, a casa que mais se enquadrava em todos os critérios pré-estabelecidos 

era a casa de José e Irene Félix Louza4  projetada por David Libeskind5  em 1952. Os 

critérios de escolha do objeto partiram de três premissas fundamentais: a facilidade do 
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acesso às fontes já que os moradores originais ainda permanecem no local e se mostraram 

dispostos a contribuir para a pesquisa, sua integridade física altamente preservada e ter sido 

construída por um importante arquiteto de renome nacional. 

Nesse mesmo período iniciamos a produção de alguns artigos para congressos os 

quais falavam da relação da casa, do habitar e das relações do corpo e do espaço, por 

exemplo “A casa moderna (Goiânia, 1950-1961) em seus interiores. Tempo e espaço 

vividos e a produção de descontinuidades na cultura edificada”, apresentado no III 

colóquio de Pesquisas da História – VIII semana de história da UFG, identificado ao estudo 

do modo como os espaços interiores afetam a paisagem e o território urbano, promovendo 

descontinuidades e intervalos na cultura das edificações relacionando uma história de 

cunho antropológico e identificando pelos restos produzidos no cotidiano as clivagens entre 

os espaços públicos, privados e íntimos e as formações de percursos subjetivos e narrativos. 

Outro artigo, intitulado: “O espaço interior e sua dimensão poética,” apresentado no XVII 

Encontro Regional de História - Associação Nacional de História – Núcleo Minas Gerais / 

Uberlândia, aponta para as sensibilidades reveladas no espaço interior e a complexidade da 

casa vista como espaço inventado e inventivo, sua dimensão doméstica na invenção no 

espaço moderno. Posteriormente, já definido meu objeto de estudo, apresentamos um artigo 

no V Simpósio Nacional de História Cultural: Ler e Ver - Paisagens subjetivas, paisagens 

sociais – UNB/  DF intitulado: “A casa Felix Louza- 1950. Espacializando memórias na 

construção do habitat moderno em Goiânia”, onde o estudo mais especifico da casa pode 

ser realizado e com isso a produção do projeto para o mestrado foi embasado nas pesquisas 

exploratórias e nos textos produzidos. Contando ainda com as disciplinas da pós-graduação 

realizamos mais alguns artigos em congressos os quais inseriam a relação do corpo e da 

performance nos espaços interiores, dentre eles:  “Os mapas mentais afectuais em seus 

percursos”, texto que foi produzido juntamente com meu orientador Dr. Márcio Pizarro 

Noronha o qual apresentava os interiores pensados como espaços cenográficos e, muitas 

vezes, enquanto corpos (o corpo do espaço). Dessa discussão, produzimos ainda o texto 

“Pra onde retornar” para ilustrar o tema do colóquio Arte Cidade (Geperformance-Poa  e 

Interartes-Go), Porto Alegre em junho de 2011, trazendo a discussão em torno da 

arquitetura num sentido mais amplo, pensando em como os processos de ocupação do 

espaço são feitos pelos artistas e como essas relações interferem de alguma maneira em 

suas obras.  Nesse sentido, as noções de espaço e lugar foram abordadas com referencias 

aos conceitos de rizoma e memória. Ainda em relação ao espaço enquanto obra de arte, 



realizamos uma apresentação na I Semana de História do IFG: “Obra, corpo, casa. 

Discutindo o habitar na contemporaneidade” que tratava de refletir o modo como as 

instalações, intervenções e formas objetais tridimensionais no campo artístico revelam 

elementos de uma história sintomal da casa. Com as teorias sobre espaço e lugar mais 

amadurecidas, tratamos de aprofundar um pouco mais as discussões referentes aos modos 

de habitar e as maneiras de percepção do espaço, desse modo produzimos dois textos os 

quais relacionavam as percepções a cerca do espaço vivido na relação com a história e a 

memória, dentro do campo de uma história das sensibilidades abordando os modos do 

habitar; o primeiro deles foi no X Encontro Estadual de História - Anpuh-GO "Didática da 

história: pesquisar, explicar, ensinar" com o título: “Casa- Corpo. Uma análise sobre o 

habitar” e o mais recente produzido para o XXI Encontro Estadual de História em 

Campinas-SP intitulado: “Dos sentidos no espaço”.  

Tomando a casa como fonte e objeto de pesquisa no âmbito da pesquisa histórica, o estudo 

se propõe a investigar as relações entre espaço e lugar e como essas vêm sendo observadas 

dentro do contexto histórico e cultural nas chamadas histórias especiais ou particulares 

procurando discutir através da história da arte, da arquitetura, da cidade e do design, e 

incorporando elementos do debate entre história, psicanálise e psicologia, para pesquisar as 

relações e cruzamentos necessários para o sistema de leitura visual desses “lugares”. Desde 

o ponto da vista das matrizes teóricas desenvolvidas pela História Cultural, na segunda 

metade do século XX (com ênfase para uma produção e divulgação pós-1980), até os 

estudos realizados pela chamada História Urbana (relações entre sujeito e cidade), as casas 

aparecem como tema de discussão seja pelo espaço físico e material ligado ao objeto 

concreto ou como lugar de produção, relacionados aos modos de viver e à estética 

resultante dessa transformação do espaço refletindo a problematização da casa enquanto 

lugar de habitação - questão de ordem filosófica enunciada por Heidegger6 e traduzida 

nesta problemática de campo histórico. A composição de uma historiografia que privilegia 

as dimensões estéticas e subjetivas aliada ao estudo da função política, cultural e territorial 

do espaço permite o desenvolvimento de uma narrativa histórica que envolve a organização 

e a dinâmica desses espaços com uma organização subjetiva e afectual e sua hierarquização 

interna, suas relações fora - dentro – espaço doméstico, espaço privado, espaço intimo, 
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espaço vivido e espaço público pelo viés das relações entre objeto cultural, hermenêutico e 

pulsional. 

Assim, os interiores se abrem para os exteriores (projeto e edificação, urbanismo, cidade, 

vida cultural) e aprofundam as dimensões do interior percebido aqui como processualidade 

do vivido, lugar interpretativo e rede de subjetivação e de afeto, nos modos de viver e de 

habitar, nas passagens entre espaço, corpo e sujeito. 

Nesse sentido, pensar a casa historicamente, como um bem simbólico e cultural, 

hermenêutico-interpretativo e pulsional (pelo desejo) permite abrir campos para uma 

pesquisa relacionada ao sujeito psíquico e suas relações íntimas com os objetos que o 

cercam. A linguagem do objeto, visto como um objeto interartístico nos abre dimensões 

tramadas do edificado com suas diferentes formações narrativas (e da narratividade contida 

nos diferentes momentos da projeção, da construção, da ocupação, das transformações do 

espaço interno, nas histórias de seus moradores e os modos como estes fazem do espaço um 

lugar de ocupação, performance e memória). 

O principio narratológico trata de observar  casa – projeto e edificação – como 

artefato-personagem que traça relações entre formas arquitetônicas e objetais numa 

diacronia entre o advento esta construção e as transformações ocorridas em simultâneo na 

vida cultural da cidade bem como parte de um processo vivido e interpretado, fazendo do 

espaço objetivo um espaço habitado (espaço vivido), configurando uma rede interpretativa 

(leitura hermenêutica) e uma rede de subjetivação e afectual (leitura pulsional), traçando 

passagens entre a casa, o sujeito e o corpo. 

Desse modo, esta pesquisa no presente momento se estrutura sob a seguinte forma: 

No capítulo I, apresentaremos a introdução e o contexto histórico-topográfico bem como os 

elementos materiais da casa, ou seja, a localização e contextualização topográfica, a 

topografia e a casa, o esboço do território e da casa. É importante salientar que alguns 

projetos deverão ser refeitos por mim, assim como a montagens de possíveis layouts da 

casa. A localização da casa na cidade e seu aspecto sincrônico aparecerão também como 

forma de situar a casa no tempo e no espaço, dentro da cidade de Goiânia.  Ainda dentro do 

capítulo 1, na seqüência, trataremos da localização e contextualização histórica pontuando 

os aspectos da cidade, da arquitetura, da construção da casa dentro de um contexto 

histórico, político e econômico datado nos anos de 1945 e 1964.  Pelo contexto da história 

da cidade, dilatado para o período em questão, o urbano da cidade de Goiânia e as 

transformações ocorridas neste período se revelam nas dimensões do contexto político e 



econômico da cidade, pelos estudos feitos por historiadores e arquitetos, no contexto 

cultural e ideológico (o lugar ocupado pelo modernismo na cidade) e nos aspectos da 

cultura urbanístico-arquitetônica, na eleição de suas matrizes dentro do cenário moderno (as 

escolhas por certas escolas da arquitetura moderna brasileira), o contexto cultural e 

ideológico (o lugar ocupado pelo modernismo na cidade). 

Falaremos da cidade vista como símbolo da modernidade e de novos tempos, a 

construção de Goiânia está relacionada com a política nacional da Marcha para Oeste no 

governo de Getúlio Vargas, munida pela idéia de civilizar o sertão. Após a revolução de 30 

Pedro Ludovico tornou-se interventor de Goiás e em 1932. Fundada em 24 de outubro de 

1933 pelo então interventor Pedro Ludovico Teixeira, com o objetivo de ser a nova capital 

do estado de Goiás, Goiânia vai representar os novos paradigmas regionais e nacionais, que 

afirmavam gradativamente os valores do modernismo e do capitalismo. Assim, vai ser uma 

cidade de traçado urbano e arquitetura moderna, fundamentada no Artdéco e nas idéias 

européias de cidade-jardim. 

Sobre o ponto de vista da idéia de modernidade instaurada pelos pioneiros para a 

capital Goiânia que, em meados da década de 50 começa a ser evidenciada nos edifícios da 

cidade, pode-se afirmar que o acontecimento moderno é interpretado no viés dos urbanistas, 

de forma a relacionar o traçado (desenho) ao desígnio, ou seja, a configuração-aproximação 

entre projeto (desenho) e realização (desígnio). Assim, parece claro entender que o que se 

queria salvaguardar, integrar e reforçar era o ideário moderno como sendo representações 

de certos grupos políticos (pioneiros). O que se desdobra a partir de outras memórias do 

espaço, ou seja, outros trajetos, que nos termos de Pollak, são outras ocupações, novas 

formas de patrimonialização: 

Desfragmentando as imagens da cidade moderna pela lente do "novo patrimônio" 
ou das memórias do social, na perspectiva de uma prática de conhecimento do 
espaço-tempo da cultura local, percebo que a nova imagem da cidade não é 
composta exclusivamente de elementos físicos, imóveis, pois rever a imagem da 
cidade, através da lente do "novo patrimônio", é rever também a imagem da 
cidadania. Descortina-se assim a imagem de duas cidades: a "cidade tecnológica e 
a cidade antropológica", pois muito além de formas, texturas e dimensões físicas, 
a imagem da cidade é resultado também de uma grande diversidade de espaços e 
de lugares de memória. (Pollak* 1989: 3). 
 

Nesse sentido, a diferenciação entre plano-projeto e ‘’plano vivido’’ se torna 

evidente nas intenções iniciais de construção de uma ‘’memória do ideário’’ na qual os 

pioneiros tentavam construir uma identidade para a nova capital. Cabe ao historiador olhar 

com os olhos da memória o embate entre o ideal e o real e como a história das 



sensibilidades se configura na historiografia urbana da cidade, ou melhor, a historiografia 

dos interiores das casas modernas. Dentro desta contextualização histórica, o projeto 

arquitetônico será evidenciado, já que a casa possui todo um discurso técnico da 

arquitetura, ganhando inclusive premiações, fotos em revistas e livros especializados, assim 

como salientaremos a importância do arquiteto David Libeskind no contexto histórico da 

época. Na terceira parte deste capítulo falaremos então da contextualização simbólica, ou 

seja a casa subjetiva toma forma, embasada nas leituras de Gaston Bachelard e Gisela 

Pankow7, tratando da fenomenologia da casa e a dinâmica do espaço na implicação do 

tempo vivido.  Para contextualizarmos simbolicamente a casa, outro autor importante para 

essa discussão é Heidegger que traz o habitar como traço  fundamental do ser, esse olhar 

como um “olhar-se” que nos revela os aspectos simbólicos presentes nas configurações 

espaciais dos interiores desta casa. As noções de espaço e lugar serão abordadas com 

referências aos conceitos de rizoma e memória. Seja em um apartamento vazio, uma loja 

fechada ou em um hotel abandonado, todos esses espaços trazem em si emoções 

materializadas, e mesmo vazios, produzem imagens. A discussão em torno dos espaços 

híbridos e desterritorializados, se torna possível ao pensar a relação da arquitetura não 

apenas em seu sentido estilístico mas em sua dinâmica do habitar como ocupação de uma 

paisagem, habitar o inabitável. O projeto a que me refiro “como você ocuparia, 

desocuparia este lugar”?  De curadoria de Márcio Pizarro Noronha8 procura “lançar um 

mergulho na experiência do habitar, fazer passagens entre terrenos-corpos-espaços e 

territórios-sítios-lugares.” Nesse sentido a idéia de espaço habitado traz neste artigo a 

“casa” como o lócus, o espaço de ocupações domésticas. Um estudo simbólico de um  lugar 

começa a partir de fragmentos. Memórias de um tempo, lugares vividos, sensações criadas 

e percebidas por distâncias silenciosamente precisas. Fragmentos passíveis de 

interpretação. Na tentativa de atualizar a memória em sua tradução por palavras ou 

imagens, entender estes fragmentos como intervalos permite pensar a leitura sintomal da 

casa como algo processual, que se abre para uma dimensão inacabada, aberta às sensações, 

portanto em eterno movimento.  
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A leitura sintomal, proposta por Althusser e Lacan9 a partir de seu retorno a Freud10, 

distancia-se da leitura literal para construir um modo de ler que trabalha nas lacunas, nas 

contradições, nos silêncios  da materialidade do espaço, é a “mensagem codificada sobre 

meus segredos, intimidades, desejos e traumas”(Freud). Aqui podemos pensar a casa como 

um corpo-lugar específico, suporte para a constituição da subjetividade do homem. Casa 

como linguagem, linguagens do inconsciente, casa como conceito operador na cultura ( sec. 

XIX, cultura burguesa, tradição e família). Nesse corpo social, os espaços são organizados 

em torno de ideologias e modos de vida, nos quais seus moradores incorporam o espaço 

doméstico, em uma tentativa de espacialização da memória e dos afetos, os espaços são 

organizados em torno de nossas lembranças e esquecimentos: 

É preciso poder voltar (...) voltar significa reconhecer que há algo de irredutível 

em nossa subjetividade que só pode ser expresso por imagens de forma lacunar, 

imprecisa, incompleta (...) esse algo que nos é caro ( o invisível e o inaudito da 

imagem, o que não podemos expressar sem titubear), é aquela dimensão da 

memória que motiva a criação.(André Brasil)11 

Essa dimensão psíquica, presente na subjetividade dos intervalos da memória, seja 

ela percebida no tempo ou no espaço vivido, permite pensar essa subjetividade com a idéia 

de casa(lugar) e corpo(lugar) no sentido de espelhar nessas duas palavras suas analogias 

próprias e daí toda a possibilidade de pensar este espaço como um corpo que sente, e este 

como nossa casa inabitável. Partindo de uma história da casa, entender o habitar seria intuir 

em que medida uma construção simbólica do espaço também é construção e espelho 

psíquico de seus moradores e de que maneira o habitar se torna uma experiência sensível 

para seus moradores: 

“A experiência do espaço se define em trajetos que podemos reconhecer através 

do próprio topos e das figurações que daí decorrem( suas topografias, ou seja, as 

suas escritas, mapas, caminhos, desenhos, impressos, gravuras, elementos 

plásticos, pictóricos, indiciais). Assim, homens e mulheres que vivem em certos 

territórios guardam em sua memória um mapa e um exercício dos trajetos.” 

(Noronha) 

Em casa, o corpo que habita produz movimentos e sensações que são dadas não 

apenas pelos objetos ou pelos espaços mas sobretudo pelas relações afectuais com estes 
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lugares. Não se pode mais definir o que é dentro e o que é fora nas relações entre o público 

e o privado. Quando se trata de pensar a relação que o ambiente doméstico realiza com 

outros lugares, abertos, exteriores à casa, percebemos que esta não é apenas refúgio e 

abrigo, mas também espelho ( pelas telas de tv e dos computadores), pelos rádios e por tudo 

o que traz para dentro o que é naturalmente de fora. Esses espaços penetráveis, híbridos são 

por si só inacabados pois, na tentativa de habitar o mundo acabamos por nos deixar habitar 

por ele, aprendendo a convocar e a conviver com nossos fantasmas. Fazer uma psicanálise 

do habitar é convocar imagens pelas sensações, é apreender o espaço por seus volumes, 

cheiros e rastros, por sua forma latente. É o movimento do corpo, que desloca os objetos e 

os corpos numa ordem muito mais simbólica do que morfológica.  

Desse modo, pensar em uma história sintomal da casa seria vasculhar os restos, os 

cantos, os rastros de seus moradores partindo para uma análise espacial mas também 

psíquica. Não se trata de investigar o ambiente doméstico, a casa, seus objetos e relações 

como agenciador de comportamentos, mas como as sensações se refiguram em uma nova 

organização espacial contemporânea. Em "La Philosophie dans le boudoir" (séc. XVIII), 

Marques de Sade observa a existência do “boudouir”, um quarto que se localiza entre a sala 

e o quarto da casal e de uso exclusivo das mulheres. Esse espaço privado, fechado, onde a 

presença masculina era vetada serve de pano de fundo para a criação de sua “filosofia da 

alcova”. Ironiza, pois, os comportamentos reprimidos e mascarados, que são repassados em 

casa, e destina sua leitura principalmente às mães de família. A mãe representa, por 

excelência, o espaço do lar e, com ela, os ideais de infância, de educação das crianças, de 

amor pela família etc. Discursos e ironias a parte, Sade sabia bem o que dizia quando 

inverteu as funções do ambiente. Um lugar propício ao ensinamento, a manutenção dos 

costumes da moças de família foi por ele transformado em alcova, um quarto para o prazer 

tentando, talvez, aproximar para o real das sensações a ocupação de um lugar. 

Antes de mais nada, vale lembrar que a alcova - espaço privilegiado da experiência 

libertina - é um aposento localizado estrategicamente entre o salão, onde reina a 

conversação, e o quarto, destinado ao amor. Este lugar, esse quarto na casa, acaba nos 

servindo como sinal(paradigma indiciário?) de como convivemos e vivenciamos as relações 

entre o corpo e o espaço e como os vazios, as lacunas, as distancias entre o real e o 

simbólico fazem da casa uma experiência onde sempre há lugar para um segredo a mais.  

Este olhar, apropriado de símbolos e lacunas, implica também em um certo olhar 

sobre seus moradores, que através de entrevistas procuraremos entender os seus discursos a 



cerca “das histórias da casa” bem como nas representações do “eu” na vida cotidiana e 

como seus moradores incorporaram a idéia da casa moderna com o discurso instaurado por 

um padrão estilístico, histórico e arquitetônico na capital na década de 1950. 

  Após a contextualização do objeto de pesquisa, trataremos na dissertação  das 

relações dentro e fora da casa, o interior e o exterior, a dobra do dentro e do fora analisando 

com isso a questão dos fluxos da casa e toda sua distribuição interna, as transformações e 

os materiais relevantes usados na construção da casa. Todo o sentido de casa enquanto 

labirinto pode nos aproximar de conceitos para a noção de dentro e fora de um ambiente 

doméstico, os interiores são pensados enquanto cenográficos e, muitas vezes, enquanto 

corpos (o corpo do espaço). Partimos da idéia de que uma experiência do espaço ativa e 

promove encontros (arquitetura performática) e gera zonas e modos de sensibilização que 

estimulam o desenvolvimento de performances. E o espaço gerador de acontecimentos do 

corpo. O espaço funciona como modo de afecção e provocação para o movimento (do 

corpo); Tal como no textos de Marcio Pizarro Noronha e Valquíria Guimarães Duarte12, o 

alvo é o de explorar e investigar as intersecções entre narrativa (narratologia) e 

performance ( performance art; performance e plot arquitetônico narrativo) entendido aqui 

enquanto a provocação do espaço ao acontecimento do corpo e do movimento. A 

perspectiva adotada neste momento da pesquisa adota o sentido dos mapas cognitivos e 

afetivos (Giuliana Bruno; Vito Acconci) e os “estados do tour”. Valquiria Duarte, ao 

estudar os exteriores, chama atenção nas arquiteturas performáticas, para as “comissuras” 

(Kristine Stiles); conceito que sublinha a interligação e o comprometimento entre as ações 

performáticas, os objetos e sentidos que delas derivam,  dramaturgia e performance que se 

constitui de justaposição ou encontro de partes, situações ou realidades. A residência pode 

representar através do projeto e da edificação uma formação intelectual-estética no corpus 

da cidade e, por outro lado, abrir-se em formas fenomênicas, relacionais e expressivas, dos 

modos como o ethos e o pathos de seus moradores-habitantes-ocupantes se fixam no 

espaço tomado como sendo espaço vivido. O edifício e seus interiores desenham um 

artefato que se relaciona tempo-espacialmente com outras formas da edificação – sistemas 

construtivos, sistemas de representação espacial, sistemas de organização e especialização 

dos espaços internos, relações entre a casa e o desenvolvimento das esferas pública / 

privada / íntima, etc. – e com os ocorridos em sincronia-simultaneidade, relacionando o 

                                                        

12 Professora, pesquisadora e arquiteta. Doutoranda do PPGH da UFG e professora da faculdade de Artes 
Visuais da mesma instituição.  



aparecimento daquelas formas com demais eventos da sociedade em questão. A dinâmica 

dos espaços internos, seja pelo planejamento do espaço físico interno, sua construção e área 

com a cultura dos objetos através do design de seus interiores, com uma organização 

subjetiva e hierarquização dos espaços internos e suas relações fora - dentro – espaço 

doméstico, espaço privado, espaço intimo, espaço vivido e espaço público pelo viés de 

relações entre objeto cultural, hermenêutico e pulsional acaba por promover aberturas para 

os exteriores (projeto e edificação, urbanismo, cidade, vida cultural) e aprofundam as 

dimensões do interior percebido aqui como processualidade do vivido, lugar interpretativo 

e rede de subjetivação e de afeto, nos modos de viver e de habitar, nas passagens entre 

espaço, corpo e sujeito. Sendo assim, o estudo dos interiores visto como objeto 

interartístico (estético, interpretativo) e subjetivo (psíquico, espaço vivido, pulsional) 

permite pensar as relações entre as dimensões tramadas do edificado, dos diferentes 

contextos acima citados e nestes termos, permitir abordar as formações narrativas (e da 

narratividade contida nos diferentes momentos da projeção, da construção, da ocupação, 

das transformações do espaço interno, nas historias de seus moradores e os modos como 

estes fazem do espaço um lugar de ocupação, performance e memória).  

Nos interiores residenciais, essas mídias podem ser lidas partindo dos novos meios 

de projeção que vêm tornar a casa contemporânea como o próprio suporte para essas 

narrativas corporais, no sentido em que os objetos e suportes transmitem e refletem novos 

meios de se relacionar com o espaço interior residencial; a exemplo disso temos os home 

theathers que entre outras coisas promove uma forte interação entre o corpo e o espaço, o 

conceito de casa inteligente que com seus inúmeros dispositivos permite o controle da luz, 

da temperatura e da sonoridade do ambiente. Assim, essa interação objetos-corpos se faz 

não apenas pelos percursos mas também por outras mídias que interferem na maneira de 

como o corpo se sente em determinado espaço. 

Tal como afirma Ryan13 o significado narrativo e de uma dramaturgia cênica está 

sempre associado à capacidade de gerar constructos-constelações cognitivas e afectuais, 

mapas mentais e mapas dos afetos, arqui-texturas na pele do edifício e na pele de seus 

interlocutores. No texto de Valquíria Duarte e Márcio Pizarro podemos ver que: 

O desafio contemporâneo é o de como provocar estes outros modos de narrativas 
(Ryan) e dele inferir as formações aleatórias e elípticas que abrem e fazem 
fulgurar significações. Do espaço ao corpo do espaço, do corpo do espaço ao 
corpos-objetos, e daí ao corpos que passam. Dessa movimentação performática  
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em que os corpos transitam em meio a objetos e memórias, os  mapas mentais-
afectuais-corporais podem também ser lidos numa abordagem freudiana quando 
se trata das relações subjetivas entre o corpo e espaço num texto que propõe, sob 
a perspectiva psicanalítica de Gisela Pankow (1989), a relação da imagem 
corporal com o espaço habitado e como esta permite construir uma análise do 
espaço por meio das associações inconscientes feitas pelo corpo que cristaliza os 
aspectos do tempo vivido e que, ao ser subjetivado, o tempo passa a ser evocado 
de maneira espacializada, assim a reconstrução dos rastros do tempo vivido passa 
a ser observada por uma espacialização da memória que se dá na casa e nos 
espaços interiores. 
 

Concluindo a idéia de casa aberta e performática, no capítulo III abordaremos o 

objeto-lugar ou lugar-objeto. Trataremos dos objetos particulares, pequenas coleções, 

aspectos deste lugar que constituem o imaginário de seus moradores e que terá a função de 

trazer para a discussão aspectos da memória e da simbologia dos objetos. No capítulo IV, 

na conclusão ou o pós-escrito, iremos finalizar identificando os diferentes usos e 

significados da casa, tanto para os moradores como para os profissionais da história, teoria 

e crítica da arquitetura em Goiânia, que farão parte da pesquisa com seus depoimentos na 

medida em que possuem um olhar investigador e artístico sobre o tema.  As fontes 

utilizadas como os cadernos de anotações, desenhos, croquis e projetos, objetos, 

fotografias, entrevistas aparecem como índices para a pesquisa que terá também, nos 

anexos, documentos da prefeitura, mapas da cidade, informações registradas em jornais ou 

revistas. Como apêndices aparecerão os documentos construídos pelo pesquisador, 

entrevistas, vídeos e fotografias de autoria própria. 

Por fim, a pesquisa realizada para essa dissertação trata especificamente da 

construção de uma narrativa do espaço, e para tal é preciso olhar de diferentes janelas, de 

vários ângulos e perspectivas. Construí este artigo de forma pragmática a fim de situar o 

leitor no raciocínio da metodologia de investigação e ainda estruturar, de forma seqüencial, 

os diferentes modos de ver um mesmo objeto, algo que se torna fundamental no ofício do 

historiador. 
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