
ACÁCIO GIL BORSOI

CONSTRUTOR DE IDEAIS

Winnie Bastian, com a colaboração de Rita Monte

Acácio Gil Borsoi nasceu em 1924, no Rio de Janeiro. Fi-

lho de arquiteto-desenhista e decorador, desde jovem

trabalhou com seu pai, a conselho de quem ingressou no

curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes da Univer-

sidade do Brasil em 1945. Formou-se em 1949 na primei-

ra turma de Arquitetura, já separada das Belas Artes.

Mas foi no Recife que o arquiteto construiu sua carrei-

ra. Borsoi transferiu-se para a capital pernambucana em

1951, por indicação do antigo professor Lucas Mayho-

fer, que o havia recomendado para lecionar a disciplina

de “Pequenas e Grandes Composições de Arquitetura”

na recém-criada Universidade Federal de Pernambuco.

E lá lecionou por 28 anos.

Em 1963, foi convidado pelo arquiteto Gildo Guerra para

assumir a diretoria de engenharia da Liga Social Contra

o Mocambo. Nesse período, desenvolveu um projeto pio-

neiro de autoconstrução para a comunidade de Cajueiro

Seco, nos arredores do Recife.

Em 1968, fundou o escritório Borsoi Arquitetos Asso-

ciados, onde desenvolve, até hoje, projetos residenciais,

comerciais e administrativos. Sua obra, que combina os

preceitos da arquitetura moderna às características cul-

turais e climáticas da região, influenciou toda uma gera-

ção de arquitetos pernambucanos.

Dentre seus projetos mais conhecidos, estão o Museu

de Arte Moderna do Recife (1955), o Fórum de Teresina

(1972), a Assembléia Legislativa do Piauí (1984) e o Cen-

tro Administrativo de Uberlândia (1990), além de sua

casa no Rio de Janeiro, projetada em 1986. Destacam-

se, também, os projetos de restauro realizados para o

Teatro 4 de Setembro, em Teresina, e para o Teatro Ar-

tur de Azevedo e o Palácio dos Leões, ambos em São

Luís do Maranhão.

Com quase 60 anos de carreira e em plena atividade, o arquiteto será homenageado na VI Bienal

Internacional de Arquitetura de São Paulo com uma retrospectiva de sua obra e receberá o

Colar de Ouro do IAB, comenda outorgada aos grandes nomes da arquitetura nacional
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Nesta página, conjunto habitacional Benedito Bentes, em

Maceió, projeto executado pela Cohab de Alagoas em 1981.

“O plano urbanístico torna-se consequência da proposta

habitacional. É importante que se ofereça aos moradores

uma condição de aspiração social, representada fisicamente

por uma casa modulada, passível de ser construída em eta-

pas, inserida no lote conforme a renda, mas em condições de

transformação, utilizando a força de trabalho da família. A

planta modulada permite ao morador uma visão do cresci-

mento da própria casa e facilita o dimensionamento econô-

mico de sua ampliação”, explica o arquiteto
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turma e o apoio de um aluno mais adiantado, o arquite-

to Eduardo Corona, montamos um questionário para

compreender a vida das camadas mais pobres nas fa-

velas, que começavam a surgir no Rio de Janeiro. Após

o término da pesquisa, chegamos à conclusão de que o

problema não estava na casa, mas na renda da pessoa”,

explica o arquiteto. Vinte anos depois, já em Pernambu-

co, Borsoi mostra que o que havia nascido como “preo-

cupação”, durante a faculdade, se tornava um caminho

claro de atuação profissional. Em 1963, no governo de

Miguel Arraes, o arquiteto Gildo Guerra foi escolhido

para presidir a Liga Social Contra o Mocambo (LSCM,

então órgão do governo pernambucano especializado

em favelas) e convidou Borsoi para ser diretor de enge-

nharia. No mesmo ano, 800 famílias invadiram uma

área pertencente ao governo federal e ao exército. Em-

bora o ocorrido não fosse questão sobre a qual o gover-

no estadual (e portanto a LSCM) tivesse poder, Borsoi e

“É impressionante como as coisas se transformam

quando há liberdade. A rigidez (...) destrói toda a criati-

vidade, as pessoas se tornam máquinas.” A frase, dita

por Acácio Gil Borsoi durante entrevista concedida à

ARC DESIGN, pontua a tônica usada pelo arquiteto

para falar de seus projetos e obras. Com atuação mar-

cante em diversas áreas da arquitetura (edifícios resi-

denciais, comerciais e obras públicas), Borsoi também

se destaca pelas propostas de habitação popular, que

desenvolve desde o início de sua carreira – e é neste

tema que deixa transparecer idéias de autogestão dos

indivíduos e das comunidades onde se inserem como

proposta de arquitetura.  

“Minha preocupação com a parte social começou na es-

cola: no segundo ano da Faculdade de Arquitetura, por

volta de 1943, eu tinha um professor, o arquiteto Paulo

Pires, que propunha, como primeiro trabalho, o projeto

de uma casa mínima. Assim, com quatro colegas de

Acima, casas construídas em taipa (barro armado), a mais antiga técnica construtiva popular do Brasil, na qual Acácio Gil Borsoi se baseou para

a proposta, em 1962, de um sistema construtivo racionalizado no projeto de Cajueiro Seco. “A taipa permite o uso de mão-de-obra de toda a

família: o homem arma a casa, a mulher e as crianças tecem e vedam com barro as paredes”, avalia o arquiteto
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Guerra conseguiram uma área próxima ao terreno in-

vadido e se propuseram a desenvolver um projeto para

um núcleo de auto-ajuda e geração de renda. Segundo

Borsoi, esta era a oportunidade de colocar em prática

uma nova concepção de sistema habitacional, apoiada,

essencialmente, nos princípios da autogestão, da orga-

nização das comunidades para a gestão individual da

renda familiar e do deslocamento do grupo populacio-

nal para uma área onde existissem meios de sustenta-

ção e desenvolvimento.

Seguindo essa concepção de sistema habitacional, Bor-

soi desenvolve, entre 1962 e 1963, o núcleo do Cajuei-

ro Seco. Implantado com base na transferência por au-

togestão, Cajueiro Seco foi uma iniciativa pioneira, orien-

tada para a geração de renda, que procurava “reunir os

esforços comuns com um mínimo de assistencialismo”,

já que, conforme o arquiteto, “o que há de mais impor-

tante em uma pessoa é a aspiração, o desejo de fazer.

Geralmente, o sem-teto tem uma grande aspiração, não

suporta a pobreza e quer vencer. É um migrante que,

quando está em uma situação dessas, vai para um lu-

gar mais rico buscar uma vida melhor. Tomado pelo de-

sejo de vencer, chega a trabalhar 12, 16 horas por dia.

Isso ninguém repara. E é tão importante, porque isso é

o que constrói uma nação”. 

O núcleo de Cajueiro Seco foi autoconstruído como

protótipo de habitação básica, com pré-moldados de tai-

pa. Era uma comunidade autogerida que contava com

uma cooperativa de venda de materiais de construção –

os blocos de taipa – a preços menores. Além do lotea-

mento, o núcleo possuía uma área comum de trabalho,

um posto com banheiro público e lavanderia. Com o

golpe militar de 1964, todo o trabalho foi destruído. Em

protesto, Borsoi pede demissão do quadro de professo-

res titulares da Universidade Federal de Pernambuco.

Após esse episódio, o arquiteto desenvolveu diversos

Acima, os painéis modulados da “taipa industrializada”: destaque para a simplicidade de montagem da armação da casa. A modulação também

permite o planejamento da casa pela família: “por meio de uma folha de papel quadriculado no módulo dos painéis (65 cm), qualquer cidadão

poderia estudar sua casa (plantas e elevações)”, afirma Borsoi

Borsoi propôs racionalizar a fabricação da estrutura para as casas de tai-

pa: ao subdividir a madeira utilizada, era possível duplicar a área vedada

utilizando a mesma quantidade de material. Além disso, produção seriada

de poucos tipos de painéis permitia a construção facilitada de diversas tipo-

logias, conforme as condições econômicas e o interesse de cada família.

À esquerda, desenhos ilustram a construção dos painéis: “as madeiras

são ‘desfiadas’ em dimensões certas, montadas em mesas gabaritadas,

fixadas entre si por meio de grampeadores e afinal tratadas e imuniza-

das”, explica Borsoi. Para a cobertura (à direita) utiliza-se “uma esteira

de palha, sapé ou capim, também tratada em pequena fábrica, onde

seriam confeccionados os feixes, costurados com fio de náilon, imuni-

zados e tratados com um repelente d’água, e fornecidos em rolos”
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Nas duas páginas, residência construída no ano 2000 na Praia de Toquinho, em Ipojuca, a 57 km da capital pernambucana. A casa localiza-se

de frente para a praia, com a piscina colocada em posição estratégica para atuar como prolongamento do mar. “Borsoi planejou a altura da

casa e a posição da piscina para que a linha do mar coincida com a da piscina”, explica a arquiteta Tereza Simis, responsável pelo acompa-

nhamento da obra

conjuntos habitacionais no Nordeste para o BNH – o

escritório de Borsoi chegou a fazer 32 mil habitações.

“Com o advento da democracia, voltou a existir o clima

de  ‘arrumar’ o País para o povo que acredita em um fu-

turo melhor”, relata.

O norte da autogestão dos conjuntos habitacionais é

recorrente na obra de Borsoi.

No Mocambinho (AL), por exemplo, as casas projeta-

das têm origem no “bloco d’água” (cozinha e banheiro)

com os demais cômodos construídos ao redor dos

inaugurais na proporção da capacidade financeira de

cada proprietário. A casa podia ter até garagem e va-

randa, conforme as possibilidades de cada família. “Se

o sujeito ganha pouco, faz um quarto. Mas depois, se

ganha mais algum dinheiro, ele pode completar essa

casa. Ele vai querer trabalhar para terminar de construir
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Claridade e transparência eram duas metas de Borsoi no momento da concepção do projeto. Transparência para que a casa pudesse interagir

com a paisagem privilegiada da Praia do Toquinho, e claridade para valorizar as obras de arte que os moradores possuíam. Assim, para conseguir

obter grandes vãos, o arquiteto optou pela estrutura de concreto moldada “in loco”; os acabamentos metálicos foram executados em aço inox

escovado, para resistir à corrosão provocada pela maresia

a casa, e essa é a idéia. Chamo esse sistema de Unida-

de de Vizinhança de Desenvolvimento e Renda (UVDR).

Não é nem bairro nem cidade, é uma nova forma de

vida, uma nova estrutura”, esclarece. 

Em 1992, Cesar Maia, então prefeito do Rio de Janeiro,

lança o projeto Favela Bairro, com uma concorrência

entre os arquitetos do IAB/RJ. Borsoi participou com o

arquiteto Sérgio Gueron, que pertenceu aos quadros do

extinto BNH. Sua proposta, para a favela Caminho de

Jó,  foi selecionada, “mas o desenvolvimento esbarrou

na Secretaria de Habitação, contrária a qualquer plano

que não fosse a água-morta do assistencialismo. Isso

nos estimulou a enviar o trabalho para um Congresso

da União Internacional dos Arquitetos, a UIA, em Buca-

reste, onde recebeu uma premiação importante”. O

projeto foi o único premiado da América do Sul. ❉
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Acima, vista do Fórum de Teresina, no Piauí, construído em 1972, uma das obras mais marcantes na carreira de Borsoi. Atento às condicionantes

naturais, o arquiteto propõe uma grande “varanda” com amplos brises verticais, otimizando a ventilação do edifício sem comprometer a lumino-

sidade natural. Abaixo, Centro Administrativo de Uberlândia, em Minas Gerais. Concluído em 1993, foi concebido para valorizar, junto à popula-

ção, o caráter institucional e simbólico do conjunto de edifícios, totalmente construídos com pré-fabricados de concreto
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